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Jolanta Eliza Żółtowska 

POJĘCIE REGIONU
W NAUKACH GEOGRAFICZNYCH

STRESZCZENIE

Publikacja poświęcona jest rozważaniom nad pojęciem regionu 
w naukach geografi cznych. W wyniku wnikliwej analizy publikacji 
teoretyczno-metodycznych, zarówno klasycznych jak i współcze-
snych, w tym Zgromadzenia Regionów Europy oraz źródeł prawa, 
podjęto próbę systemowego podejścia i przybliżenia terminów: re-
gion, metoda regionalna, struktura itd., a także możliwości wyko-
rzystania badań w praktyce. 

Słowa kluczowe: region, twórcy teorii, metody regionalne, 
praktyczne zastosowanie, podstawy prawne.

Według defi nicji przyjmowanych w badaniach naukowych, 
region1 jest to wydzielony na podstawie ściśle określonych kryte-
riów obszar, stosunkowo jednorodny, odróżniający się od terenów 
przyległych określonymi cechami naturalnymi lub nabytymi, cha-

1 Słownik łacińsko-polski według słownika Hermana Mengego i Henryka 
Kopii, 1986, opr. K. Komaniecki, PWN, Warszawa: rěgiō, -ōnĭs – oznacza kierunek, 
linię, położenie lub linię graniczną, stronę świata, okolicę, obszar, zakres, krainę; 
Słownik wyrazów obcych, 1980, red. J. Tokarski, PWN, Warszawa. Według wymie-
nionego słownika, wyraz region – pochodzi z języka łacińskiego: regio, w dopełnia-
czu regionis. Oznacza obszar kraju wyróżniający się charakterystycznymi cechami 
(geografi cznymi, etnografi cznymi itp.) od innych obszarów; okręg, okolica, rejon, 
dzielnica.  
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rakterystycznymi elementami pod względem fi zjografi cznym, et-
nografi cznym, gospodarczym itp.2.

Światowi twórcy teorii, związanych z zagospodarowaniem prze-
strzeni antropogenicznej, wprowadzili nowatorskie założenia teo-
retyczno-metodyczne do konstruowania współczesnych defi nicji 
i rozwoju nauki o regionach. Prawidłowości i powiązania funkcjo-
nalne, występujące w tym zakresie, były tematem dzieł stworzo-
nych przez: J.H.Thünena3, poszukującego racjonalnego pod wzglę-
dem ekonomicznym układu stref rolniczych, wokół miasta będące-
go rynkiem zbytu dla produktów rolnych; A.Webera4, autora teorii 
lokalizacji przemysłu; A. Predöhla5, który wprowadził do analizy 
przestrzennej zasadę substytucji. Zasada ta, wyrażona w wielko-
ściach krańcowych (marginalnych), jest podstawą teorii równowa-
gi ogólnej. Twórca teorii ośrodków centralnych W. Christaller6 po-
szukiwał praw wyjaśniających formowanie się systemu osadnicze-
go, a szczególnie starał się wyjaśnić zależności między liczbą, 
wielkością a rozmieszczeniem miast. Dzieło Augusta Löscha7 Die 

2 Słownik języka polskiego, 1965, red. W. Doroszewski, PWN, Warszawa; 
Słownik wyrazów obcych, 1980, red. J. Tokarski, PWN, Warszawa; Słownik języka 
polskiego, 1981, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa; Dictionary of Geography, red. 
S. Mayhew, Oxford University Press, Oxford-New York – 22 sierpnia 2010 r.; 
Region (geografi a) – Wikipedia, wolna encyklopedia, mhtml:fi le://C:\Documents 
and Settings\wlasciciel\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji… - 22 sierpnia 2010 
r.; Region – Encyklopedia of Earth, mhtml:fi le://C:\Documents and Settings\
wlasciciel\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji… – 22 sierpnia 2010 r.; Gospodarka 
regionalna, wgrit.ae.jgora.pl/sm/forum/download php?id=469 – 22 sierpnia 
2010 r. 

3 J. H. Thünen, 1921, Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und 
Nationalökonomie, G.Fischer, Jena.

4 A. Weber, 1909, Über den Standort der Industrien. (Reine Theorie des 
Standorte), J.C.B.Mohr, Tybinga.

5 A. Predöhl, 1925, Das Standortsproblem in der Wirtschaftstheorie, 
Weltwirtschaftliches Archiv, t. 21.

6 W. Christaller, 1933, Die Zentralen Orte in Südeutschland.Eine ökono-
misch-geographie Untersuchung über die Gesetzmäßigkeit der Vorbereitung und 
Entwicklung der Siedlungen mit städtischen Funktionen, Jena. 

7 A. Lösch, 1940, Die räumliche Ordnung der Wirtschaft, G. Fischer, Jena. Tłuma-
czenia na język polski dokonali K. Dziewoński i W. Lisowski, 1961, Gospodarka prze-
strzenna, PWN, Warszawa.
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räumliche Ordnung der Wirtschaft, stanowi pierwsze teoretyczne 
i kompleksowe wyjaśnienie funkcjonowania gospodarki prze-
strzennej. 

Walter Isard8 stworzył na Uniwersytecie Pensylwania w Fila-
delfi i Departament of Regional Sciences oraz założył stowarzy-
szenie naukowe Regional Science Association. Zgodnie z podaną 
przez niego w 1956 roku defi nicją  „regional science” – jak każda 
nowa dziedzina wiedzy, zajmująca się badaniem działalności czło-
wieka i wzajemnego oddziaływania zachodzącego między nim 
a środowiskiem przyrodniczym; ogranicza się ona przy tym do po-
jęciowego wyodrębnienia cech problemów, ogniskujących się wo-
kół aspektu przestrzennego rozpatrywanych zjawisk9.

W odróżnieniu od ekonomiki, socjologii, antropologii i nauk po-
litycznych – „regional science”, podobnie jak geografi a, zajmuje się 
analizą położenia, aspektem przestrzennym (badanych zjawisk), 
biorąc w pełni pod uwagę zmienność powierzchni Ziemi i jej wy-
posażenia w zasoby naturalne. W odróżnieniu jednak od geogra-
fi i, antropologii i nauk politycznych – „regional science”, bardzo 
podobnie jak ekonomia, w mniejszym zakresie także i socjologia, 
kładzie szczególny nacisk na metodologię, która obejmuje:
• konstrukcję modeli teoretycznych o różnym stopniu abstrak-

cji, opartych na hipotezach intuicyjnych lub też na hipotezach 
nasuwających się na podstawie analizy zebranych materiałów 
empirycznych;

• sprawdzenie tych modeli w oparciu o odpowiednie materiały 
statystyczne, ulepszenie i formułowanie na nowo tych modeli 
w świetle rezultatów takiej weryfi kacji10.
W koncepcjach W. Isarda należy zwrócić uwagę na trzy cechy 

jego założeń: nowatorstwo w analizie lokalizacyjnej, operatywne 

  8 W. Isard, oraz D. F. Bramhall, G. A. P. Carrothers, J. H. Cumberland, L. N. 
Mores, D. O. Price, E. W. Schooler, 1965, Metody analizy regionalnej. Wprowadzenie 
do nauki o regionach (Methods of Regional Analysis: and  Introduction to Regional 
Science), tłumaczenie: E. Vielrose, A. Wróbel, Z. Czerwieński, PWN, Warszawa, 
s. 605.

  9 Tamże.
10 Tamże.
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i praktyczne cele tej analizy oraz dążenie do objęcia w niej cało-
kształtu gospodarki regionalnej.

Podsumowaniem tego co osiągnięto i rozważaniom nad dal-
szym rozwojem nauk przestrzennych jest książka Alana G. Wilso-
na – Complex spatial systems: the modelling foundations of Urban and 
regional analysis. Intencją autora jest przedstawienie głównych idei, 
które zdominowały rozwój nauki w analizowanych dziedzinach 
oraz opisanie procesu formowania się nowej zintegrowanej teorii 
miast i regionów11.

Na interdyscyplinarny charakter pojęcia „region” zwra-
cają uwagę Kazimierz Dziewoński12, Andrzej Wróbel13, Zby-
szko Chojnicki14 i Teresa Czyż15, Stanisław Aleksandro-
wicz16, Marek Koter17, Iwona Sagan18, Krzysztof Kwaśniew -

11 A. G. Wilson, 2000, Complex spatial systems: the modelling foundations of Urban 
and regional analysis, Prentice Hall Pearson Education, Harlow; 174 s., za R. Do-
mańskim, 2001, RECENZJE, Przegląd Geografi czny, t. 73, z. 3, s. 415-418. 

12 K. Dziewoński, 1961, Elementy teorii regionu ekonomicznego, Przegląd Geo-
grafi czny, t. 33, z. 4, s. 593-613; Tenże, 1967, Teoria regionu ekonomicznego, Przegląd 
Geografi czny, t. 39, s. 33-50. 

13 Z. Chojnicki, A. Wróbel, 1961, Metody matematyczno-statystyczne w geo-
grafi i ekonomicznej, Przegląd Geografi czny, t. 33, z. 4, s. 615-630; Wróbel A., 1965, 
Pojęcie regionu ekonomicznego a teoria geografi i, IG PAN, Prace Geografi czne, nr 48, 
4, roz. III; Tenże, 1967, Pojęcie regionu a metoda regionalna, Przegląd Geografi czny, 
t. 39, z. 1, 73-84; Chojnicki Z., Wróbel A., 1967, Rola i charakter badań teoretycznych 
w geografi i ekonomicznej, Przegląd Geografi czny, t. 39, z. 1, s. 103-112.

14 Z. Chojnicki, A. Wróbel, 1961, Metody matematyczno-statystyczne w geo-
grafi i ekonomicznej, Przegląd Geografi czny, t. 33, z. 4, s. 615-630; Chojnicki Z., 
Wróbel A., 1967, Rola i charakter badań teoretycznych w geografi i ekonomicznej, Przegląd 
Geografi czny, t. 39, z. 1, s. 103-112.  

15 Z. Chojnicki, T. Czyż, 1993, Region i regionalizacja w geografi i, w: Region, regio-
nalizm – pojęcia i rzeczywistość, red. K. Handke, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 
Warszawa, s. 13-36. 

16 Aleksandrowicz S., 1993, Różne pojęcia historii regionalnej i możliwości jej 
uprawiania, w: Region, regionalizm – pojęcia i rzeczywistość, red. K. Handke, 
Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa, s. 37-48.

17 M. Koter, 1993, Region polityczny – geneza, ewolucja i morfologia, w: Region, 
regionalizm – pojęcia i rzeczywistość, red. K. Handke, Slawistyczny Ośrodek 
Wydawniczy, Warszawa, s. 49-74.

18 I. Sagan, 2007, Teorie rozwoju regionalnego i ich praktyczne zastosowanie, w: 
Rozwój, region, przestrzeń, red. G. Gorzelak o A. Tucholska, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa, s. 91-108. 
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ski19, Zbigniew Rykiel20, Antonina Kłoskowska21, Kwiryna Hand-
ke22, Ewa Rzetelska-Feleszko23, Janusz Kacprzyk i Jan W. Owsiń-
ski24, Ewa Nowak25 oraz Wiesław Gomuła 26… Wymienieni auto-
rzy podają, że o regionie można mówić w znaczeniu geografi cz-
nym, ekonomicznym, politologicznym, historycznym, etnicznym 
i socjologicznym. Natomiast zagadnieniom postrzegania regionu 
poświęcony jest artykuł Krzysztofa Gwosdza27. Geografowie wy-
dzielają jednostki terytorialne zgodnie z zasadą regionalizmu, 
mówiącą, że „przedmiotem badań i opisu geografi cznego jest 
konkretny obszar (region), który cechuje określony kompleks zja-
wisk przyrodniczych, zaludnienie i gospodarka”28. Różnie jest jed-
nak ów obszar określany przez geografi ę fi zyczną, gospodarczą 

19 K. Kwaśniewski, 1993, Elementy teorii regionalizmu, w: Region, regionalizm – po-
jęcia i rzeczywistość, red. K. Handke, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa, 
s. s. 75-86

20 Z. Rykiel, 1993, Typologia ruchów regionalnych w Polsce, w: Region, regiona-
lizm – pojęcia i rzeczywistość, red. K. Handke, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 
Warszawa, s. 87-95.

21 A. Kłoskowska, 1993, Wielokulturowość regionów pogranicza, w: Region, 
regionalizm – pojęcia i rzeczywistość, red. K. Handke, Slawistyczny Ośrodek 
Wydawniczy, Warszawa, s. 97-104.

22 K. Handke, 1993, Pojęcie  „region” a symbolika „środka”, w: Region, regiona-
lizm – pojęcia i rzeczywistość, red. K. Handke, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 
Warszawa, s. 105-120.

23 E. Rzetelska-Feleszko, 1993, Rola nazewnictwa w tworzeniu poczucia regio-
nalnego, w: Region, regionalizm – pojęcia i rzeczywistość, red. K. Handke, Slawistyczny 
Ośrodek Wydawniczy, Warszawa, s. 151-160.

24 J. Kacprzyk, J. W. Owsiński, Zagadnienia regionalne w analizie systemowej, w: 
Region, regionalizm – pojęcia i rzeczywistość, red. K. Handke, Slawistyczny Ośrodek 
Wydawniczy, Warszawa, s. 217-233.

25 E. Nowak, 2001, Region w akademickim nauczaniu geografi i regionalnej. 
Propozycja programu na podstawie doświadczeń z Akademii Świętokrzyskiej, 
Czasopismo Geografi czne, t. 72, z. 3-4, s. 391-399.

26 W. Gumuła, 1990, Socjologiczna analiza pojęcia region na przykładzie 
Rzeszowszczyzny i Opolszczyzny, w: Region, miasto, osiedle, red. B. Jałowiecki, 
Warszawa, s. 7-30.

27 K. Gwosdz, 2001, Postrzeganie regionu tradycyjnego przemysłu w okresie 
transformacji: przypadek Górnego Ślaska, Czasopismo Geografi czne, t. 72, z. 3-4, 
s. 283-299. 

28 J. Gierasimow, 1979, Rola geografi i w poznawaniu współczesnego świata, PZLG 
4, s. 47-57.



ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 70-71/2010 – maj – sierpień10

czy polityczną29, a także przez współczesną literaturę przedmiotu, 
związaną z procesami integracji europejskiej i globalizacji30.

Wybitny geograf K. Dziewoński31, przedstawił podstawowe 
pojęcia, główne cechy różnych typów przestrzeni, struktury prze-
strzennej, struktury regionalnej, a zwłaszcza regionu ekonomicz-
nego. Ponadto określił zagadnienia indywidualności i typowości 
regionu, dynamiki rozwoju oraz typologię, a także program prac 
nad teorią i metodologią. Zwrócił uwagę na kwestie związane 
z poprawną naukowo i merytorycznie terminologią, zarówno w od -
niesieniu do przestrzeni, jak i struktury regionalnej oraz regionu 
ekonomicznego. Autor uważa, że zakres pojęcia „region” w ję-
zyku potocznym i naukowym jest bardzo szeroki i równocześnie 
w chwili obecnej niezwykle wieloznaczny. W najszerszym ujęciu 
jest ono traktowane jako równoznaczne z „obszarem” w tym sen-
sie w terminologii naukowej, która unika używania synonimów 
byłoby jednak bezużyteczne. Utrzymując termin dla geografi i 
tradycyjny, należy zawęzić i sprecyzować jego zakres pojęciowy. 
W przeciwieństwie do pojęcia „strefy” jako kryterium wyróżnia-
jące „region” należałoby przyjąć nie występowanie na pewnym 
obszarze jednorodnej cechy lub luźnego zbioru cech, lecz zespołu 
lub kompleksu cech współzależnych. Defi nicja taka zmusza jednak 
do przeciwstawienia „regionu” innym pojęciom, dotyczącym czę-
ści przestrzeni, czyli: „obszaru” i  „strefy”. O ile tamte stanowią 
w stosunku do przestrzeni coraz węższe klasy logiczne – każda 
strefa jest obszarem, każdy obszar jest częścią przestrzeni (lecz nie 
odwrotnie) – to „region” w myśl przyjętego kryterium wyróżnienia 
oparty jest na istnieniu związków przyczynowych, a więc zgodnie 
z podaną uprzednio defi nicją nie może być wyłącznie częścią prze-

29 W. Gumuła, 1990, Socjologiczna analiza pojęcia region..., s. 7-30.
30 M. Kozak, A. Pyszkowski, 2000, Słownik rozwoju regionalnego, Polska Agencja 

Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 52. 
31 K. Dziewoński, 1961, Elementy teorii regionu ekonomicznego, Przegląd Geogr., 

t. 32, z. 4, s. 593-612. Artykuł powstał m.in. w związku z powołaniem na XIX 
Międzynarodowym Kongresie Geografi cznym w Sztokholmie w sierpniu 1960 
roku w ramach Międzynarodowej Unii Geografi cznej Komisji Metod Regionalizacji 
Ekonomicznej i powierzeniem jej kierownictwa Polsce – profesorowi Stanisławowi 
Leszczyckiemu.
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strzeni (trójwymiarowej), lecz musi być tworem czasowo-prze-
strzennym. Pojęcie „regionu” należy zatem już do innej kategorii 
klas logicznych.

„Region ekonomiczny” należy do klasy pojęciowej „regionu”, 
choć jego zakres jest oczywiście węższy. Pojęcie to związane jest 
również z typem „przestrzeni ekonomicznej”32.

Autor rozważa bardzo szczegółowo kwestie związane z po-
wstaniem (historycznym i genetycznym), indywidualnością i ty-
powością, dynamiką rozwoju i ich typologią, a wcześniej strukturą 
przestrzenną, strukturą regionalną oraz regionem ekonomicznym. 
Analizując ostatnie z wymienionych zagadnień wprowadza ko-
nieczność dodatkowego określenia stosunku pojęcia do rzeczywi-
stości (określenia regionu ekonomicznego nie tylko jako konstrukcji 
myślowej, lecz również jako elementu rzeczywistości). Dyskutując 
nad zagadnieniami obiektywnego istnienia regionu ekonomiczne-
go nie można pominąć teorii gospodarki przestrzennej A. Löscha, 
który na podstawie wnikliwej analizy empirycznej wykazał, że na-
wet w przestrzeni jednorodnej w zakresie środowiska geografi cz-
nego gospodarka człowieka byłaby zróżnicowana przestrzennie, 
przy czym w takiej hipotetycznej przestrzeni ekonomicznej wy-
stępowałyby hierarchiczne układy produkcyjno-konsumpcyjnych 
kompleksów gospodarczych – regiony ekonomiczne33.

W artykule „Teoria regionu ekonomicznego”, K. Dziewoński 
przedstawia zarys formalnej teorii regionu ekonomicznego jako 
wycinka ogólniejszej teorii przestrzeni i jej zastosowania w na-
ukach geografi cznych. Ujęcie formalne staje się następnie pod-
stawą do przedstawienia elementów regionalizacji ekonomicznej 
w ujęciu historycznym. Ujęcie to służy za podstawę do oceny za-
gadnień typologicznych oraz zastosowania założeń teoretycznych 
w planowaniu przestrzennym34. 

32 Tamże.
33 A. Lösch, 1944, Die räumliche Ordnung der Wirtschaft, cz. II, Wirtschaftsgebiete, 

Jena, s. 70-154. Wydanie polskie w 1961 roku pt. Gospodarka przestrzenna, cz. II, 
Regiony gospodarcze, Warszawa, s. 113-231 – za Dziewońskim K., 1961, Elementy 
teorii regionu ekonomicznego, Przegląd Geogr.., t. 32, z. 4, s. 593-612.  

34 K. Dziewoński, 1961, Elementy teorii regionu ekonomicznego, ...,  s. 593-612.
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Pojęcie struktury regionalnej wprowadził do literatury na-
ukowej A. Wróbel w swej pracy p.t. „Województwo warszawskie 
– studium ekonomicznej struktury regionalnej”. W innej publi-
kacji zajmuje się m.in. pojęciem regionu ekonomicznego a teorią 
geografi i35, a także współzależnościami między pojęciem regionu 
a metodą regionalną. Autor wychodzi z założenia, że wyznaczanie 
podziałów regionalnych jest specjalnym przypadkiem klasyfi kacji, 
w związku z czym analizuje rozwój procedur taksonomicznych 
w logice i naukach przyrodniczych ze szczególnym uwzględnie-
niem kwestii tzw. „klasyfi kacji naturalnej”. Biorąc pod uwagę uzy-
skane wyniki przedstawia następnie zasady w sprawie metody 
regionalnej według podstawowych elementów zawartych w okre-
śleniu delimitacji regionów. Zwraca przy tym uwagę na charakter  
i rodzaj decyzji arbitralnych związanych z określeniem tych ele-
mentów36.

Według A. Wróbla pojęcie regionu jest jednym z najbardziej 
kontrowersyjnych pojęć w naukach geografi cznych, co wiąże się 
w dużej mierze z ukształtowaną historycznie tradycją łączenia roz-
ważań nad tym pojęciem z dyskusją nad przedmiotem geografi i. 
Słownikowa defi nicja pojęcia regionu, w najbardziej ogólnym sfor-
mułowaniu, mówi że region to obszar wyróżniający się od otocze-
nia pewną wspólną cechą czy zespołem cech. Pojęcie to przeszło 
do języka potocznego z geografi i tradycyjnej, jakkolwiek badacze 
nie poprzestawali na tej ogólnej defi nicji, starając się nadać pojęciu 
regionu o dużo szersze znaczenie37.

Metoda regionalna jest wcześniejsza niż pojęcie regionu, jeże-
li rozumiemy przez nią metodę porządkowania i przekazywania 
wiedzy o powierzchni Ziemi przez podział jej na części38. Dopiero 

35 A. Wróbel, 1965, Pojęcie regionu ekonomicznego a teoria geografi i, Prace 
Geografi czne IG PAN, nr 48, 4, roz. III.

36 A. Wróbel, 1967, Pojęcie regionu a metoda regionalna, Przegląd geografi cz-
ny, t. 39, z. 1, s. 73-84.

37 Tamże.
38 B. Rodoman, 1964, Łogiczeskije i kartogarfi czeskije formy rajonirowanija 

i zadaczy ich izuczenija, „Izwiestija AN SSSR – sierija geogr.”, nr 4, s. 113-126 - za  
Wróblem A., 1967, Pojęcie regionu a metoda regionalna, Przegląd Geografi czny, 
t. 35. z. 1, s. 73.
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jednak zastosowanie przez geografi ę nowożytną doskonalszej ana-
lizy nad kryteriami podziału przestrzeni i oparcie jej na wspólnych 
cechach opisywanych obszarów, wprowadziło pojęcie regionu 
i sprowadziło zagadnienie samego podziału regionalnego do rangi 
problemu naukowego, który zaczął zajmować w dyskusjach teo-
retycznych szczególnie istotne miejsce. Metoda regionalna polega 
na podziale terytorium ze względu na przestrzenne zróżnicowanie  
cech obszarów. Każdy podział regionalny ma swój realny substrat 
w zróżnicowaniu przestrzennym cech obszaru i nieciągłości w tym 
zróżnicowaniu (określany dalej jako „rzeczywistość”). Z punktu 
widzenia zgodności podziału z rzeczywistością, istotną sprawą jest 
odtworzenie tego zróżnicowania cech obszaru. W każdym przy-
padku występują jednak pewne niemożliwe do wyeliminowania 
(więc neutralne z punktu widzenia) rozstrzygnięcia arbitralne, 
związane z określeniem kryteriów odnoszących się do: 
• doboru jednostek przestrzennych, 
• ustalenia przedziałów klasowych wartości cech, 
• metod generalizacji związanych z zabezpieczeniem ciągłości 

przestrzennej regionów. Zakres wyboru takich możliwych roz-
strzygnięć zależy tu od samej rzeczywistości, tj. od kształtowa-
nia się ciągłości i nieciągłości w rozmieszczeniu i zmienności 
przestrzennej badanych zjawisk39.
Ocena słuszności rozstrzygnięć arbitralnych, w ramach tego za-

kresu wyboru, zależy od celu podziału, który określa nie tylko do-
bór cech stanowiących zasadę podziału i wymogi co do zgodności 
podziału z rzeczywistością (wyrażane przez kryteria „wewnętrz-
ne”), lecz i inne kryteria („zewnętrzne”). 

Wiele podziałów regionalnych, wyznaczonych tak dla celów 
badawczych, jak i praktycznych, wykracza jednak poza ten zakres. 
Cel podziału może bowiem dyktować takie rozstrzygnięcie arbi-
tralne – wynikające z kryteriów „zewnętrznych” – które nie jest 
neutralne z punktu widzenia zgodności podziału z rzeczywisto-
ścią. Jak dalece podział regionalny odbiega w tym przypadku od 

39 A. Wróbel, 1967, Pojęcie regionu a metoda regionalna, Przegląd geografi czny, 
t. 39, z. 1, s. 73-84.
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rzeczywistości, zależy oczywiście od względnej wagi i szczegóło-
wości przyjętych kryteriów wewnętrznych i zewnętrznych oraz re-
guł stosowania jednych i drugich w przypadku konfl iktu40.

D. Whittlesey napisał, że „region to różniący się od innych 
fragment powierzchni ziemi”41. Iwona Sagan uważa, że więk-
szość defi nicji nawiązuje do powyższego stwierdzenia i określa re-
gion jako „obszar posiadający mniej lub bardziej wyraźne granice 
oraz pewien rodzaj wewnętrznej jednorodności bądź wewnętrz-
nie spójnej organizacji, które to cechy odróżniają go od innych re-
gionów”42. 

Zwraca jednak uwagę na istniejące rozważania fi lozofi czne, do-
tyczące ontologicznej bądź epistemologicznej natury regionu. Po-
jawiające się pytanie, w jakim stopniu regiony faktycznie istnieją, 
a w jakim są jedynie kategorią poznawczą, stworzoną przez ba-
daczy i analityków dla łatwości kategoryzacji, potrzeb klasyfi kacji 
czy opisu zjawisk, pozostawia jako jedno z wielu wątpliwości nie-
rozstrzygnięte43.

Koncentruje się, podobnie jak D.Whittlesey, na ujęciu regionu 
jako kategorii poznania. „Tak zdefi niowany region nie jest przed-
miotem ani stworzonym przez samego badacza, ani określonym 
przez naturę. Jest to pojęcie, byt stworzony dla celów myślenia 
drogą wyboru pewnych cech, istotnych dla jakiegoś problemu lub 
zjawiska przestrzennego, przy pominięciu wszystkich innych ele-

40 Tamże.
41 D. Whittlesey, 1954, The regional concept and the regional method, w:  

American Geography – Inventory and Prospect, red. P. E. James, C.F. Jones, New 
York, s. 19-68 – Teoretyczne Zagadnienia Geografi i, 1957, “Przegląd Zagranicznej 
Literatury Geografi cznej”, Warszawa, s. 100-156.

42 I. Sagan, 2007, Teorie rozwoju regionalnego i ich praktyczne zastosowanie, w: 
Rozwój, region, przestrzeń, red. G. Gorzelak o A. Tucholska, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa, s. 91; 

Tejże, 2003, Geografi a regionalna a przemiany metodologii badań społeczno-
-ekonomicznych, w: Wymiar i współczesne interpretacje regionu, red. I. Sagan 
i M. Rzepczyński, Gdańsk-Poznań, s. 43-54;

Tejże, 2004, Współczesne studia regionalne – teoria i metodologia, a także prak-
tyka, Studia Regionalne i Lokalne, nr 16, vol. 2, Warszawa, s. 25-39.

43 I. Sagan, 2007, Teorie rozwoju regionalnego …, s.92.
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mentów, uznanych za nieistotne”44. Dzięki temu, przy uproszcze-
niu i pominięciu ogromnej złożoności i bogactwa studiów regio-
nalnych, ujawnia się zasadniczy kierunek przemian w badaniach 
regionalnych. 

Według B. Winiarskiego, pojęcie regionu występuje w różnych 
dyscyplinach nauki, a rozwinęło się najbardziej w geografi i. Regio-
ny stanowią m.in. kluczową kategorię nowej dyscypliny określanej 
jako „regional science”, to jest jako „wiedza regionalna” lub „regio-
nalistyka”. W najbardziej ogólnym ujęciu regiony – to przestrzenne 
podsystemy gospodarki narodowej, czyli wydzielone części tery-
torium kraju ze zlokalizowanym na nich osadnictwem, o różnych 
związkach i relacjach przestrzennych45.

Podstawy regionalizacji fi zycznogeografi cznej i geografi i re-
gionalnej stworzył Jerzy Kondracki46. Typologią i regionalizacją 
rolnictwa zajmowali się m.in. Jerzy Kostrowicki, Roman Szczęsny 
i Władysława Stola47. Z kolei, nauki historyczne posługują się po-
jęciem regionu, który eksponuje losy dziejowe danego terytorium 
i jego mieszkańców w ujęciu wspólnoty stanowiącej fragment 
większej jednostki (np. państwa). Etnografowie natomiast zwraca-
ją uwagę na czynniki kulturowe i występowanie odrębnych grup 
etnicznych. W przypadku Polski podstaw postulowanej regiona-
lizacji szukać należy przede wszystkim w rozmieszczeniu etnicz-
nym, układzie historycznych prowincji, następnie w zaszłościach 

44 D. Whittlesey, 1954, The regional koncept …, s. 111 – za  Sagan I., 2007, Teorie 
rozwoju regionalnego i ich praktyczne zastosowanie, w: Rozwój, region, przestrzeń, 
red. G. Gorzelak o A. Tucholska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 
s. 92; 

45 B. Winiarski, 1992, Przesłanki, podmioty i instrumenty polityki regionalnej 
w gospodarce rynkowej, w: Polityka regionalna w warunkach gospodarki rynkowej, 
Wrocław, s. 9-10.

46 J. Kondracki, 1976, Podstawy regionalizacji fi zycznogeografi cznej, PWN, 
Warszawa; Tenże, 1998, Geografi a regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa. 

47 J. Kostrowicki, 1969, Typologia rolnictwa. Założenia, kryteria, metody, Przegl. 
Geogr., t. 61, z. 4, s. 599-621; Stola W., 1993, Struktura przestrzenna i klasyfi kacja 
funkcjonalna obszarów wiejskich Polski, IGiPZ PAN, Dokumentacja Geografi czna, 
z. 3; Szczęsny R., 1988, Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa Polski w la-
tach 1970–1980. Przestrzenne zróżnicowanie typów rolnictwa, IGiPZ PAN, 170 s.
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feudalnych, w starych układach administracyjnych kraju, w przy-
należności poszczególnych ziem w niektórych okresach czasu do 
innych państw oraz w podziałach rozbiorowych48.

Z socjologicznego punktu widzenia region jest m.in. synoni-
mem wybranej zbiorowości, czyli społeczności ludzkiej, stano-
wiącej jeden z typów organizacji terytorialnej. Jej istotą jest mniej 
lub bardziej rozwinięte poczucie odrębności i więzi, wynikającej 
z emocjonalnego stosunku do zamieszkałego obszaru49. Pojęcie to 
było podstawą licznych kontrowersji  i zajmowało się oraz zajmuje 
nim wielu naukowców z tej dziedziny50.

Termin „region” jest określeniem powszechnie używanym, 
praktycznie we wszystkich językach i krajach. Przydatne, według 
niektórych badaczy, jest operacyjne przypisanie regionu do klasy 
charakteryzującej wykorzystanie tego pojęcia w konkretnych sytu-
acjach i K. Dziewoński zaproponował trzy kategorie: region jako 
przedmiot poznania, region jako narzędzie poznania i narzędzie 
działania51.

R. Domański52, rozważa region w trzech znaczeniach, wzajemnie 
powiązanych ze sobą, odpowiadających trzem różnym pojęciom 
wybranego obszaru. Przyjmuje mianowicie, że region to: narzędzie 
badania, przedmiot poznania oraz działania. W pierwszym zna-
czeniu to konkretny obszar, dla którego są gromadzone dane sta-
tystyczne, w drugim – region to część przestrzeni geografi cznej, na 

48 W. Gumuła, 1990, Socjologiczna analiza pojęcia region..., s. 7-30.
49 A. Kwilecki, 1992, Regiony i badania regionalne w perspektywie socjologii, 

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 2, s. 37. 
50 J. Szczepański, 1972, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa, 

s. 245; Ossowski S., 1967, Zagadnienia więzi regionalnej i więzi narodowej na Śląsku 
Opolskim, Dzieła, Warszawa, t. 3, s. 251-252; Tenże, Analiza socjologiczna pojęcia 
ojczyzny, 1946/1967 Dzieła, Warszawa, t. 3, s. 201-226; Ciechocińska M., 1967, 
Socjologia regionalna w Polsce na tle światowym. Przegląd problematyki, Studia 
socjologiczne, nr 4.  

51 K. Dziewoński, 1967, Teoria regionu ekonomicznego …, s. 33-50; Szymański 
W., 2008, Wymiary integracji regionalnej w planowaniu, w: TERYTORIUM,  
REGION, MIEJSCE – czas i przestrzeń w geografi i, red. W. Maik, K. Rembowska, 
A. Suliborski,  CBGiOŚ, Bydgoszcz, s. 183-196. 

52 R. Domański, 1993, Zasady geografi i społeczno-ekonomicznej, Warszawa-
-Poznań, PWN, s. 59. 
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którym obiekty i zachodzące zjawiska wykazują charakterystycz-
ne właściwości. Trzecie rozumienie tego terminu jest utożsamiane 
z organizowaniem w ramach wydzielonego terytorium działalno-
ści społeczno-gospodarczej w przestrzeni i zarządzanie nią. Ujęcia 
te są ściśle ze sobą powiązane i wszystkie traktują region jako część 
większego terytorium. Terminem tym określa się obszar odróżnia-
jący się od innych pewną cechą lub zbiorem cech i autor wyróżnia 
np. regiony fi zyczno-geografi czne lub ekonomiczne53.

Z. Chojnicki, jednak proponuje odejście od powyższego twier-
dząc, że różne określenia regionu lepiej oddają wyróżnienie dwóch 
koncepcji: analitycznej oraz przedmiotowej54. 

Natomiast Wojciech Szymański, w artykule poświęconym wy-
miarom integracji regionalnej w planowaniu, posługuje się podzia-
łem zaproponowanym przez K. Dziewońskiego i przyjmuje region 
jako narzędzie działania55.

Według B. Winiarskiego, regiony w poszczególnych krajach 
kształtowały się w ujęciu czasowym w sposób odmienny. Proces 
ten związany był m.in. z tworzeniem różnych form gospodarowa-
nia. Indywidualne i grupowe interesy wpływały na wykształcenie 
się na pewnym obszarze specyfi cznej działalności, decydującej 
w równym stopniu o jego teraźniejszości jak i przyszłości. Obecnie, 
zazwyczaj przyjmuje się, że regiony są jednostkami przestrzenny-
mi o jeden stopień niższymi hierarchicznie od szczebla krajowego 
(nie jest to jednak ściśle określone)56.

Przestrzeń, tworząca nasze środowisko życia (nie zagłębiając 
się w spojrzenie fi lozofi czne, matematyczne czy też teorie fi zyków) 
dzielona jest najczęściej na część geografi czną, jeszcze całkowicie 
nie przekształconą przez człowieka i pozostałą antropogenicz-
ną (określaną także jako społeczno-ekonomiczną, ekonomiczną). 

53 Tamże. 
54 Z. Chojnicki, 1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografi i, Bogucki 

Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 21-23. 
55 W. Szymański, 2008, Wymiary integracji …, s. 183-184; Drobek W., 1992, 

Pojęcie regionalizmu a teoretyczne koncepcje regionu [w:] Region jako przyszła 
struktura europejska, Opole, s.11-20.

56 B. Winiarski, 1992, Przesłanki, podmioty i instrumenty ..., s. 9.
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W odniesieniu do niej można zastosować podział na mniejsze jed-
nostki, nazywane regionami, zaproponowany przez B. Winiar-
skiego57. Mogą być nimi różne jednostki terytorialne, na przykład: 
administracyjne (wydzielone dla celów kierowania gospodarką 
terenową), ekonomiczne (rozumiane jako terytorialne kompleksy 
produkcyjno-usługowe odznaczające się określoną specjalizacją), 
węzłowe (wyodrębnione na podstawie wzajemnych związków 
społecznych, gospodarczych i przestrzennych wielkiego miasta 
z jego otoczeniem), czy też strefowe (tereny jednorodne pod wzglę-
dem cech fi zycznych bądź pełnionych funkcji).  

Współcześnie, Zgromadzenie Regionów Europy przyjęło, że 
region to podporządkowana bezpośrednio szczeblowi centralne-
mu jednostka terytorialna, posiadająca pewną podmiotowość poli-
tyczną. Województwo w Polsce do 1999 r. nie odpowiadało wspo-
mnianym warunkom. Termin region był używany na oznaczenie 
np. obszarów historycznie ukształtowanej tożsamości (Śląsk, Po-
morze) bądź też, mianem tym określało się jednostki administra-
cyjne. Po ostatniej reformie terytorialnej kraju58, nowe wojewódz-
twa (16) rządowo-samorządowe spełniają kryteria zalecane przez 
Zgromadzenie Regionów Europy. W perspektywie można uznać, 
że w pełni wykształcony region powinien posiadać cztery cechy: 
wspólnotę interesów gospodarczych, dośrodkową integrację go-
spodarczą; reprezentację polityczną, pochodzącą z wyboru; więź 
społeczną opartą na poczuciu wspólnej tożsamości; bezpośred-
nie podporządkowanie szczeblowi centralnemu. Marek Kozak 
i Andrzej Pyszkowski wprowadzili do literatury polskiej pojęcie 
„regionu inteligentnego”, co oznacza nową, antropomorfi zującą 
koncepcję wyróżnienia najszybciej rozwijających się regionów, 
które cechuje najefektywniejsze wykorzystanie dostępnych zaso-
bów wewnętrznych i zewnętrznych dzięki wysokiej innowacyjno-
ści, bliskiej współpracy sieci instytucji regionalnych, szerokiemu 
ich udziałowi w tworzeniu i realizacji strategii rozwojowych, 

57 B. Winiarski, 1976, Polityka regionalna, PWE, Warszawa, s. 134.
58 Ustawa o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorial-

nego państwa z dnia 24 lipca 1998 r., Dz. U., nr 98, poz. 603 z późn. zm.
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rozwiniętej sieci kontaktów zewnętrznych (światowych), łatwe-
mu dostępowi do informacji i najnowocześniejszych technik ich 
przetwarzania, wykorzystaniu najlepszych doświadczeń świa-
towych. Koncepcja ta eksponuje znaczenie informacji w tworze-
niu przewagi konkurencyjnej regionów w globalizującym się 
świecie59.

Uwzględniając także, czy też przede wszystkim opierając się 
na metodzie regionalnej, a w niej metodzie ustalania przedziałów 
klasowych, wprowadzonej do nauki przez A. Wróbla60, możemy 
uważać tak wyodrębnione terytorium za region obiektywny. 

59 M. Kozak, A. Pyszkowski, 2000, Słownik rozwoju ..., s. 52; Chojnicki Z., Czyż 
T., 2000, Nowa organizacja terytorialna Polski i układ regionalny, Czasopismo 
Geografi czne, t. 71, z. 3-4, s. 261-277; Potrykowski M. 2000, Polityka regionalna: ten-
dencje i kierunki rozwoju, Przegląd Geografi czny, t. 72, z. 4, s. 479-489; Smętkowski 
M., Wójcik P., 2009, Rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej, STUDIA 
REGIONALNE I LOKALNE, nr 4 (38), s. 38-45.

60 A. Wróbel, 1967, Pojęcie regionu a metoda regionalna…, s. 73-84. Decydujące 
znaczenie dla oceny „obiektywności” czy arbitralności grupowania ma metoda 
ustalania przedziałów klasowych. Przedziały ustalane są w dwojaki sposób: 1) na 
podstawie uprzednich badań pewne wartości krytyczne danej cechy, z istotnego 
dla celu badania punktu widzenia; 2) w regionalizacji jako działalności badawczej 
znajduje z reguły zastosowanie druga metoda, która jest analogiczna do metody 
ustalania przedziałów klasowych w każdym przypadku rozkładu statystyczne-
go. Obserwujemy mianowicie skoki czyli nieciągłości w rozkładzie wartości cechy 
i ustalamy wartości przedziałów klasowych tak, by odpowiadały one miejscom 
występowania tych nieciągłości. Rozpatrując zmienność wartości jakiejś cechy 
w przestrzeni, możemy się posłużyć pojęciem gradientu i powiedzieć, że ustale-
nie wartości przedziałów klasowych powinno być oparte na zmienności gradientu, 
tzn. że granice regionalne powinny odpowiadać występowaniu względnie dużego 
(w porównaniu ze zmiennością wewnątrz regionu) gradientu wartości danej cechy. 
Procedura ustalania wartości cech, przyjętych za kryterium podziału, zabezpiecza 
niearbitralny, „obiektywny” jego charakter. Możliwość zastosowania tej procedury 
zależna jest od charakteru zmienności przestrzennej danej cechy w rzeczywistości, 
od tego, czy owe ostre różnice gradientu w ogóle występują wzdłuż pewnych linii. 
Im większa różnica gradientu, tym mniej arbitralny charakter będzie mieć ustalona 
w oparciu o niego wartość cechy, przyjęta za kryterium. W idealnym przypadku 
będzie można mówić, że przedziały wartości cechy zdeterminowane są przez samą 
rzeczywistość. Odwrotnie, przy znacznej ciągłości przestrzennej cechy, przyjęte za 
kryteria przedziały wartości cechy będą mieć charakter całkowicie arbitralny, pod-
ważający celowość stosowania metody regionalnej w ogóle (wtedy właściwą meto-
dą generalizacji obszarowej będzie jedynie metoda izarytmiczna). ...   
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Na zakończenie należy wspomnieć, że kwestie istnienia i funk-
cjonowania regionów zostały uregulowane stosownymi aktami 
prawnymi. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwiet-
nia 1997 r. w artykule 16. 1 i 261, powiedziano, że ogół mieszkań-
ców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego z mocy prawa 
tworzy wspólnotę samorządową. Ponadto samorząd terytorialny 
uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej, a przysługującą 
mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych wykonuje 
w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Innym dokumentem, regulującym opisywane zagadnienia, jest 
Europejska Karta Samorządu Regionalnego62. Preambuła, poprze-
dzająca treści zawarte w 28 artykułach, zawiera podstawowe zasa-
dy i idee, mające na celu poszanowanie praw człowieka i demokra-
cji. W art. 2 umieszczono postulat, by zasada samorządności regio-
nalnej została zawarta w konstytucjach państw, natomiast zakres 
samorządności regionalnej może być uregulowany przez Konstytu-
cję, statuty regionów, akty prawa wewnętrznego lub umowy mię-
dzynarodowe. Jak już podano, zasada samorządności regionalnej 
została uregulowana w naszym kraju przez Konstytucję (art. 16.2). 
Zakres samorządności regionalnej został szczegółowo określony 
w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa63.

Współcześnie, badania nad złożonością regionu, regionalizacją 
czy regionalizmem64 należą do głównych tematów debat, zarów-

61 Ustawa zasadnicza Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 r., Dz. U. nr 78, poz. 483, art. 16. 

62 Koncepcja przygotowania i uchwalenia Europejskiej Karty Samorządu 
Regionalnego (EKSR) powstała podczas obrad konferencji dotyczącej stanu i perspek-
tyw regionalizacji w Europie, która odbyła się w Genewie w dniach 3-5 kwietnia 1994 
roku. Przygotowanie projektu tego dokumentu powierzone zostało przez Radę Europy 
Kongresowi Władz Lokalnych i Regionalnych Europy. Z ramienia Kongresu przygo-
towaniem projektu zajęła się Izba Regionów. Projekt Europejskiej Karty Samorządu 
Regionalnego zatwierdzony został 5 czerwca 1997 roku przez IV Sesję Kongresu Władz 
Lokalnych i Regionalnych Europy w Strasburgu. Następnie  Karta została przedłożona 
Kongresowi Ministrów Rady Europy do zatwierdzenia jako konwencja Rady Europy. 

63 Ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r., Dz.U., 2001, 
nr 142, poz. 1590 z późn. zm.

64 M. Hermanowski, G. Kosmala, 2003, Regionalizm w Polsce w końcu XX 
w. z perspektywy geografi cznej, Czasopismo Geografi czne, t. 74, z. 1-2, s. 79-91; 
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no teoretyków jak i praktyków, związanych z polityką regionalną. 
To niezwykłe ożywienie wynika z polityki społeczno-gospodarczej 
jednoczącej się Europy i poszczególnych państw, zakładającej, że 
powinno się umacniać tożsamość regionalną, regiony powinny być 
równouprawnionymi partnerami w stosunkach z władzami cen-
tralnymi i niższymi strukturami samorządowymi oraz w stosun-
kach europejskich.

SUMMARY

Publication describes the phenomenon of geographical region 
in the sciences. The author has attempted a systematic approach to 
the problem of the region. The article describes methods for regio-
nal and usability testing in practice. 
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SPOŁECZNE BARIERY ROZWOJU 
INNOWACYJNOŚCI REGIONÓW

SOCIAL BARRIERS IN THE 
DEVELOPMENT OF REGIONS 

INNOVATIVENESS 

STRESZCZENIE

Współczesny rozwój gospodarczy jest uwarunkowany roz-
wojem regionów, co wiąże się ze wzrostem ich innowacyjności. 
W pracy wskazano istotne bariery społeczne innowacyjnego roz-
woju regionów, ze szczególnym uwzględnieniem problemów 
wynikających z braku dostatecznej ilości dobrze wykształconej 
młodzieży. 

Przedstawiono wyniki badań preferencji edukacyjnych uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego oraz 
zaproponowano dynamiczny model wzrostu potencjału innowa-
cyjności. Uzyskane wyniki mogą stanowić pomoc w formułowa-
niu polityki społecznej ukierunkowanej na młodzież, która ma 
być gwarantem innowacyjnego wzrostu i rozwoju innowacyjnych 
działań.

Słowa kluczowe: Wiedza, innowacyjność, kapitał ludzki, spo-
łeczne bariery rozwoju
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WPROWADZENIE

Zgodnie ze współczesnym paradygmatem rozwoju, odniesienie 
sukcesu gospodarczego przestało zależeć wyłącznie od posiada-
nych tradycyjnych zasobów gospodarczych: ziemi, pracy, kapita-
łu. Niezwykle ważną determinantą rozwoju są wiedza i innowacje. 
Wiedza, jako zasób niematerialny, wraz z umiejętnościami osób 
zamieszkujących dany region tworzą kapitał ludzki, a ponoszone 
na nie nakłady należy traktować jako inwestycje, które w ramach 
sprzężeń zwrotnych przyniosą wymierne korzyści ekonomiczno-
-społeczne [Bagińska A. 2007]. Efektywne wykorzystanie zasobów 
wiedzy wpływa na wzrost przedsiębiorczości, innowacyjności oraz 
konkurencyjności danego regionu.

W wyniku ekonomiczno-społecznego procesu ewolucji według 
A. Toffl era współczesna gospodarka rozwija się w oparciu o wie-
dzę [Toffl er A. 2003]. Staje się ona źródłem innowacji, które odgry-
wają szczególną rolę, generując rozwój wielu efektywnie funkcjo-
nujących regionów. Wiedza, w tym też innowacje, została uznana 
za nadrzędny zasób rozwoju nowoczesnych gospodarek. Wyko-
rzystanie jej w procesach gospodarczych nie byłoby możliwe bez 
udziału pozostałych materialnych zasobów, tj. ziemi, pracy, kapi-
tału. Odnosząc się do teorii innowacji, A. Kukliński podkreśla, że 
innowacja to złożone mechanizmy społeczne, które warunkują po-
wstawanie nowych procesów produkcji oraz nowych produktów. 
Funkcjonujący przez lata linearny model nauki i rozwoju technolo-
gii został zastąpiony przez interaktywny model innowacji [Kukliń-
ski A. 2001]. 

G. S. Altshuller, dostrzegając w innowacji konieczność zacho-
dzenia procesów twórczych, podkreślał związek innowacji z kre-
atywnością. Innowacja według niego jest złożonym zjawiskiem 
i zbiorem umiejętności, odmiennym sposobem organizowania, 
syntezy i wyrażania wiedzy, postrzegania świata i tworzenia no-
wych idei, perspektyw, reakcji i produktów. 

Proces innowacji, obejmujący działania od koncepcji do reali-
zacji wymaga często współpracy wielu jednostek realizujących 
ich przygotowanie, wdrożenie i dyfuzję, są to m.in. uczelnie wyż-
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sze, jednostki badawczo-rozwojowe, przedsiębiorstwa, ośrodki 
innowacji i przedsiębiorczości. Odpowiadając w tym zakresie na 
zapotrzebowanie rynku, funkcje rozwoju zasobów niematerial-
nych w regionie pełni proinnowacyjna polityka regionalna, której 
głównym celem jest tworzenie w społeczeństwie warunków dla 
produkowania i wdrażania wyrobów innowacyjnych poprzez sty-
mulowanie aktywności sektora nauki, sektora badań i rozwoju, 
wzmocnienie mechanizmów komercjalizacji nowych technologii, 
tworzenie nowoczesnej infrastruktury otoczenia rozwoju inno-
wacji. Proinnowacyjna polityka regionalna powinna w szerokim 
zakresie wykorzystywać metody i narzędzia polityki społecznej 
zwłaszcza ukierunkowane na ludzi młodych, stanowiących natu-
ralny potencjał innowacyjności.

Niezmiernie istotną rolę w procesie innowacji odgrywają ośrod-
ki innowacji i przedsiębiorczości. Ich podstawowym zadaniem jest 
tworzenie w społeczeństwie warunków dla produkowania wyro-
bów innowacyjnych, co wymaga przedsiębiorczych postaw, ukie-
runkowanych na wykorzystywanie wiedzy. Polska włączyła się 
w nurt tego rodzaju działań i jako ośrodki związane z innowacjami 
i przedsiębiorczością, mające wspomagać transfer i komercjalizację 
wiedzy można wskazać [Kaczmarska B. 2009, Kaczmarska B. 2010, 
Matusiak K. B. 2009]:
− Parki Technologiczne,
− Inkubatory Technologiczne, 
− Inkubatory Przedsiębiorczości,
− Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości,
− Centra Transferu Technologii,
− Ośrodki Szkoleniowo-Doradcze.

Ośrodki te wspomagają transfer innowacyjnych technologii 
oraz aktywnie uczestniczą w tworzeniu środowiska, które potra-
fi  wchłonąć rozwiązania innowacyjne i oczekuje nowych rozwią-
zań. Odpowiednio ukształtowane środowisko „ciągnie” (strategia 
Pull), czyli wymusza opracowywanie rozwiązań innowacyjnych 
i to takich, które są w danym okresie potrzebne. Ich wprowadze-
nie sprzyja rozwojowi, gdyż są odbiorcy na innowacyjne produk-
ty. Zastępuje się tym sposobem mało efektywną strategię Push, 
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w której twórcy rozwiązań innowacyjnych próbują „wpychać” je 
na rynek. Robią to zazwyczaj nieudolnie, a często są to nie te roz-
wiązania, na które rynek w danym okresie oczekuje [Kaczmarska 
B. 2009, s. 71-86]. 

Powoływanie tego rodzaju ośrodków może być wspomagane 
poprzez decyzje administracyjne oraz zachęty ekonomiczne, jed-
nak ich rozwój i efektywne wykorzystanie wymaga zaangażowa-
nia dobrze wykształconych ludzi młodych, pełnych pomysłów 
i odwagi w podejmowaniu nowatorskich działań. Duże ośrodki 
miejskie nie mają z tym problemów w odróżnieniu od mniejszych 
miast, szczególnie ubogiej ściany wschodniej, gdzie rzadkością są 
wystarczająco skuteczne działania w ramach polityki społecznej, 
blokujące odpływ młodych ludzi z dużym potencjałem intelek-
tualnym.

BARIERY SPOŁECZNE
WE WDRAŻANIU INNOWACJI

Wdrażanie innowacji jest zadaniem złożonym i wielowąt-
kowym. Związane jest to z kwestiami różnorodności form inno-
wacji oraz złożoności reakcji społecznych na innowacje. Dlatego 
w literaturze przedmiotu, gdy analizuje się zagadnienia wdraża-
nia i dyfuzji innowacji, wskazuje się niewielki odsetek populacji 
zainteresowany innowacjami, a większość zachowuje bierną posta-
wę. E. M. Rogers dokonał podziału populacji na pięć grup [Rogers 
1983, s. 16]: 
− innowatorzy, 
− wcześni naśladowcy, 
− wczesna większość naśladowców, 
− późna większość naśladowców, 
− maruderzy. 

Pierwsze dwie grupy (około 16% populacji) pod względem so-
cjologicznym obejmują osoby młode, dobrze wykształcone, bardzo 
dobrze i dobrze sytuowane. Trzecia grupa to wczesna większość 
naśladowców (34%). Osoby z tej grupy cechuje przeciętny status 
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społeczny, a swoje decyzje opierają na opiniach innowatorów 
i wczesnych naśladowców. Do pozostałych dwóch grup należą oso-
by starsze, o niższym wykształceniu, niższych dochodach. Analiza 
liczności grup innowatorów oraz wczesnych naśladowców wska-
zuje dobitnie, jak zachowawcze jest społeczeństwo w kwestii inno-
wacji, zgodnie z modelem Rogersa, oraz jak aktywna, wielowąt-
kowa i w szerokim zakresie skierowana do ludzi młodych, dobrze 
wykształconych powinna być polityka proinnowacyjna, realizowa-
na w poszczególnych regionach.

Rozpatrując bariery innowacji z najbardziej ogólnego punktu 
widzenia, można wyróżnić powiązane ze sobą bariery: społecz-
ne, psychologiczne, teoretyczne, praktyczne, fi zyczne, biologicz-
ne [A. Gwiazda 2009, s. 138]. Bariery psychologiczne są związa-
ne z oporem przed zmianą, innowacjami, ich źródło znajduje się 
w procesach psychicznych. Bariery biologiczne i fi zyczne związa-
ne są z negatywnym oddziaływaniem innowacji na środowisko 
i mają swoje źródło w procesach biologicznych i fi zycznych. Barie-
ry teoretyczne mogą prowadzić do negowania nowych rozwiązań 
nie ze względu na ich ocenę merytoryczną, a jedynie z powodu 
odmienności w stosunku do uznanego wzorca (paradygmatu). Ba-
riery praktyczne są związane z wytwórczą i eksploatacyjną stroną 
innowacji, wynikają z trudności aplikacyjnych, wysokich kosztów 
wdrożenia, złożonością działania lub eksploatacji. 

Największą wagę z punktu widzenia zarządzania innowacyj-
nym rozwojem regionu, w tym realizacji strategii innowacyjnego 
rozwoju, tworzenia regionalnego systemu innowacji należy przy-
wiązywać do barier społecznych, które można ograniczać lub likwi-
dować poprzez odpowiednią politykę społeczną oraz efektywne 
funkcjonowanie instytucji, działających na rzecz innowacji (m.in. 
ośrodki innowacji i przedsiębiorczości). W oparciu o klasyfi kację 
opartą na podejściu instytucjonalnym wyróżnia się następujące ba-
riery społeczne: edukacyjne, wiedzy, polityczne, ideologiczne, tra-
dycji i gospodarcze [A. Gwiazda 2009, s. 141-142]. Bariery polityczne 
obejmują czynniki związane m.in. z regulacjami prawnymi w róż-
nych dziedzinach życia społecznego. Bariery ideologiczne obejmu-
ją czynniki dotyczące wewnętrznych przekonań ludzi, mogą one 



ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 70-71/2010 – maj – sierpień32

mieć charakter świecki oraz religijny. Bariery tradycji przejawiają 
się brakiem potrzeby wprowadzania zmian, jeśli dotychczas postę-
powało się zgodnie z określonym schematem. Bariery gospodarcze 
związane są z procesami ekonomicznymi w społeczeństwie, wią-
żą się z dostępnością zasobów np. kapitału, które są konieczne do 
wdrożenia innowacji. Bariery edukacyjne są związane z poziomem 
wykształcenia ludzi w zakresie koniecznym do przygotowania, 
wdrożenia i dyfuzji innowacji. Bariery te są szczególnie widoczne 
w regionach i krajach słabo rozwiniętych, gdzie nie wprowadza się 
nowoczesnych, innowacyjnych technik i technologii ze względu na 
brak odpowiednio wykwalifi kowanych ludzi. Bariery wiedzy są 
ściśle powiązane z wiedzą społeczną, zarówno na poziomie wie-
dzy potocznej danej społeczności, jak i procesu transferu wiedzy 
naukowej do społeczeństwa. Stąd w szerokim zakresie wdrażanie 
i dyfuzja innowacji jest możliwa tylko w społeczeństwie dobrze 
wykształconym, akceptującym zmiany. 

REGION ŚWIĘTOKRZYSKI

Region Świętokrzyski należy do z najuboższych. Konieczne 
są więc bardzo intensywne działania, aby zbliżyć poziom życia 
do innych regionów w Polsce. Strategia rozwoju regionu święto-
krzyskiego w znacznym stopniu ukierunkowana jest na wzrost 
innowacyjności. Słuszne i ambitne zamierzenia w tym obszarze 
natrafi ają na poważne bariery szczególnie widoczne poza dużymi 
aglomeracjami, a wiążące się z brakiem odpowiedniej kadry do re-
alizacji niezwykle trudnych zadań związanych z innowacyjnością. 
Kadra ta powinna znać specyfi kę regionu i być przygotowana na 
uczestnictwo w procesie, którego efekty widoczne będą po wielu 
latach. Stąd wynika potrzeba działań, które spowodują, że najzdol-
niejsza młodzież, dobrze wykształcona pozostanie w regionie i bę-
dzie uczestniczyć w działaniach innowacyjnych. Niestety, w uboż-
szych regionach, w tym w regionie świętokrzyskim, obserwowany 
jest stały odpływ młodzieży z grupy uzyskującej najlepsze oceny 
w szkołach ponadgimnazjalnych, a więc tej, której cechy osobo-
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wościowe sprzyjają wyzwaniom związanym z rozwojem innowa-
cyjności. 

W regionie świętokrzyskim, w obszarach działań związanych 
z podnoszeniem innowacyjności (szczególnie technologicznej) moż-
na wskazać dwie publiczne uczelnie wyższe: 
– Politechnika Świętokrzyska – jedyna publiczna uczelnia tech-

niczna w regionie. Kształci inżynierów (i magistrów inżynie-
rów), a więc kadry odpowiednie dla innowacyjności technolo-
gicznej,

– Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im Jana Kochanow-
skiego – absolwenci m.in. kierunków: chemia, biologia mają 
przygotowanie do działań związanych z innowacyjnością tech-
nologiczną.
Wydaje się więc konieczne uwzględnianie w strategiach rozwoju 

regionów słabo rozwiniętych odpowiedniej polityki społecznej, któ-
ra pozwoli redukować wspomniane bariery i zahamować odpływ 
zdolnej młodzieży, co jest zgodne z europejską polityką spójności. 

KAPITAŁ LUDZKI – WYNIKI BADAŃ

Skuteczne działania badawczo-rozwojowe oraz innowacyjne 
wymagają zaangażowania kadry o wysokiej pozycji w piramidzie 
wykształcenia. Uzyskanie takiej pozycji poprzez wartość dodaną 
w okresie studiów I, II i III stopnia wymaga odpowiednich warun-
ków początkowych. Warunki te wyznaczają kandydaci na studia, 
czyli absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z grupy uzyskującej 
najlepsze oceny w szkole, a więc tej, której cechy osobowościowe 
sprzyjają wyzwaniom związanym z rozwojem innowacyjności. 

W regionie świętokrzyskim obserwuje się odpływ najzdolniej-
szej młodzieży do większych ośrodków akademickich. Niestety 
większość tych osób nie powróci do regionu, pozostając tam, gdzie 
w większym stopniu zaspokoją swoje ambicje zawodowo-fi nan-
sowe. Celem badań jest ocena zjawiska odpływu najzdolniejszych 
uczniów z regionu świętokrzyskiego oraz wskazanie skutków ta-
kiej migracji.
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Badania populacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych prze-
prowadzono na początku 2010 roku, wykorzystując metodę bez-
pośredniego badania ankietowego. Populację stanowią wszyscy 
uczniowie województwa świętokrzyskiego w szkołach ponadgim-
nazjalnych kończących się maturą. Według danych GUS uczniów 
takich jest blisko 50 tys. Dbając o zapewnienie losowości i repre-
zentatywności próby, w badaniach uczestniczyli uczniowie róż-
nych szkół: Liceów Ogólnokształcących (LO), Zespołów Szkół Eko-
nomicznych (ZSE), 

Technika (Tech). Największą grupę w populacji stanowią ucznio-
wie liceów ogólnokształcących i taka grupa dominuje też w próbie 
(patrz dokładne analizy). W badaniu uwzględniono także rozpro-
szenie szkół ponadgimnazjalnych w regionie. Najliczniejszą grupę 
stanowią uczniowie szkół kieleckich. Do próby wybrano również 
uczniów szkół z Ostrowca Świętokrzyskiego, Skarżyska-Kamien-
nej oraz Końskich. Łącznie poddano badaniom 440 uczniów. Przy 
tak licznej próbie błąd wnioskowania statystycznego, dotyczącego 
wskaźników struktury, który jest połową rozpiętości przedziału 
ufności nie przekracza 4,7% (na poziomie istotności α=0,05). Nale-
ży podkreśli, że wybór poszczególnych klas poddanych badaniom 
był losowy. Dbano jedynie o to, aby w próbie znaleźli się uczniowie 
reprezentujący różne profi le kształcenia. 

Wybrane wyniki badań przedstawiono na kolejnych rysunkach. 
Rysunek 1 pokazuje strukturę próby pod względem płci oraz miej-
sca zamieszkania uczniów.

a)
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b)

Rys. 1. Struktura próby pod względem a) płci oraz b) miejsca zamieszkania
Źródło: opracowanie własne

Nieco większą grupę wśród badanych stanowią kobiety. Po-
twierdza to już na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej znaną ten-
dencję, że kobiety w Polsce są lepiej wykształcone od mężczyzn. 
Większość uczniów pochodzi ze wsi. Około 33% uczniów mieszka 
w Kielcach – jedynym mieście w regionie mającym ponad 50 tys. 
mieszkańców. 

Należy przypuszczać, że na wybór rodzaju uczelni oraz miejsca 
studiowania mają wpływ wyniki w nauce oraz stopień zamożności 
uczniów. Wśród samoocen uczniów, odnośnie do wyników w na-
uce, przeważają oceny: bardzo dobre i dobre (rys. 2).

a)
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b)

Rys. 2. Samoocena a) wyników w nauce, b) sytuacji materialnej
Źródło: opracowanie własne

Podobnie dobrze oceniają uczniowie swoją sytuację materialną. 
Prezentowane wyniki napawają optymizmem. Należy je skonfron-
tować z powszechnie panującą opinią o złej sytuacji materialnej 
Polaków. Należy podkreślić, że są to subiektywne oceny uczniów. 
Widoczne jest pozytywne nastawienie do własnej osoby oraz sytu-
acji materialnej.

Zdecydowana większość ankietowanych zamierza kontynu-
ować naukę w uczelni wyższej (rys. 3a) i to na poziomie studiów 
drugiego stopnia. Pokazuje to duże aspiracje młodzieży odnośnie 
do wykształcenia. Niestety, większość badanych uczniów deklaru-
je, że studia odbędzie poza Kielcami (rys. 3b). 

a)
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b) 

Rys. 3. a) chęć podjęcia studiów b) miejsce studiów
Źródło: opracowanie własne

Analiza współzależności
Największy odsetek uczniów, planujących studia II stopnia, 

występuje w liceach ogólnokształcących (rys. 4a). 
a)
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b)

Rys. 4. a) Rodzaj szkoły a chęć podjęcia studiów, b) kierunek studiów
Źródło: opracowanie własne

Zgodnie z oczekiwaniami, największy odsetek uczniów planu-
jących kierunki techniczne występuje w technikach, natomiast kie-
runki ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych (rys. 4b). 

Z kolei największy odsetek uczniów deklarujących studia poza 
Kielcami występuje w liceach ogólnokształcących (rys. 5a). Nato-
miast większość uczniów ZSE oraz techników zamierza podjąć stu-
dia w Kielcach. 

a)
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b) 

Rys. 5. a) Rodzaj szkoły a miejsce studiów,
b) miejsce zamieszkania a miejsce studiów

Źródło: opracowanie własne

Istnieje wyraźny wpływ miejsca zamieszkania na planowane 
miejsce studiowania (rys. 5b). Odsetek uczniów deklarujących Kiel-
ce, jako miejsce studiów, jest dwukrotnie większy wśród uczniów 
mieszkających na wsi niż w miastach. Zjawisko to należy rozpatry-
wać w kategoriach awansu społecznego i ambicji. Bardzo wyraźna 
jest tendencja do wyjazdu na studia do większego ośrodka w sto-
sunku do znanego sobie miejsca zamieszkania. 

Uczniowie, osiągający lepsze wyniki w nauce, częściej planują 
kontynuacje nauki na poziomie wyższym, ale niestety, w większo-
ści chętniej wybierają uczelnie poza Kielcami (rys. 6).
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a)

b)

Rys. 6. Wpływ wyników w nauce na a) chęć podjęcia studiów,
b) miejsce studiów

Źródło: opracowanie własne

W grupie uczniów, osiągających bardzo dobre wyniki jedynie 
około 25% planuje studia w regionie. Natomiast w grupie uczniów 
osiągających bardzo słabe wyniki ponad 80% wskazuje na chęć stu-
diowania w Kielcach. 

Wpływ sytuacji materialnej na planowany tryb studiowania 
(rys. 7a) wskazuje, że zła sytuacja materialna wymusza płatne stu-
dia niestacjonarne, z jednoczesnym podjęciem pracy.
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a)

b)

Rys. 7. Wpływ sytuacji materialnej na a) tryb studiów, b) miejsce studiów
Źródło: opracowanie własne

Zależność pomiędzy sytuacją materialną a miejscem studiowania 
(rys. 7b) pozwala sformułować wniosek, że wraz z pogarszającą się 
sytuacją materialną, rośnie tendencja do studiowania w Kielcach. 

WYKSZTAŁCENIE MŁODZIEŻY
A POTENCJAŁ INNOWACYJNOŚCI REGIONU

Potencjał innowacyjności jest określeniem wykorzystywanym 
w ocenie możliwości rozwoju organizacji i regionów, głównie 
poprzez działania innowacyjne. Jego miara często wiązana jest 
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z przedsiębiorczością, z liczbą ośrodków innowacji i przedsiębior-
czości, liczbą wynalazków i patentów pracowników sfery badaw-
czo-rozwojowej. W sposób pośredni potencjał innowacyjności wią-
zany jest też z poziomem wykształcenia [Raport o stanie sektora 
MSP w Polsce 2008-2009]. Powiązanie z poziomem wykształcenia 
przedstawiane jest tylko w statyczny, opisowy sposób. Nie ma na-
tomiast analiz o charakterze ilościowym, pokazujących wpływ wy-
kształconej młodzieży na potencjał innowacyjności regionu. Wy-
daje się uzasadnione stwierdzenie, że na rozwój potencjału inno-
wacyjności znaczący wpływ ma ta część wykształconej młodzieży, 
która osiąga najlepsze wyniki w nauce. Wiąże się to z uogólnioną 
defi nicją innowacyjności mówiącą, że innowacyjność to więcej niż 
przeciętność. 

Aby przedstawić zależność pomiędzy rozwojem innowacyjno-
ści a ilością zaangażowanej w rozwój regionu dobrze wykształ-
conej młodzieży, można posłużyć się modelem matematycznym, 
podobnym do stosowanych w fi zyce, biologii i ekonomii [Palczew-
ski 1999, Morrison 1996]. Model taki można przedstawić w postaci 
równania różnicowego:

Y(t+∆t) = Y(t) + β Y(t) ∆t

gdzie: Y(t) – obecny potencjał innowacyjności,
Y(t+∆t) – potencjał innowacyjności po okresie czasu ∆t,
β − współczynnik rozwoju potencjału innowacyjności.

W odniesieniu do zagadnienia rozwoju regionów model ten 
określa potencjał innowacyjności w przyszłości (model dynamicz-
ny, uwzględniający zmiany w czasie) w zależności od ilości pozo-
stającej w regionie dobrze wykształconej młodzieży. Jest to model 
z jednym parametrem – współczynnikiem β. Współczynnik ten 
można zdefi niować jako udział procentowy młodzieży, uzysku-
jącej bardzo dobre wyniki w nauce w szkole ponadgimnazjalnej 
i studiującej w Kielcach. Warunek studiowania w Kielcach jest tutaj 
ważny, bo determinuje w dużym stopniu decyzję pozostania po 
studiach w regionie świętokrzyskim. 
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Zgodnie z wynikami badań, 12% uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych ocenia swoje wyniki w nauce jako bardzo dobre, a 25% 
z nich zamierza studiować w Kielcach. Można przyjąć, że jedynie 3% 
populacji absolwentów szkół ponadgimnazjalnych pozostaje w Kiel-
cach i jednocześnie legitymuje się bardzo dobrym wykształceniem. 

Rys. 8. Rozwój potencjału innowacyjności
Źródło: opracowane własne
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Rys. 9. Procentowy wzrost potencjału innowacyjności
Źródło: opracowane własne

Na rys. 8 przedstawiono rozwój potencjału innowacyjności 
w okresie kolejnych 10 lat, obliczany na podstawie zaproponowa-
nego modelu dla pięciu wartości współczynnika β (3%, 6%, 9%, 
12%, 15%). Jak wynika z obliczeń, zwiększanie udziału dobrze wy-
kształconej młodzieży powoduje z czasem znaczny wzrost poten-
cjału innowacyjności. Są to procesy długotrwałe, co jest zgodne ze 
stwierdzeniem W. E. Deminga „Stawanie się wielkim wymaga cza-
su” (Greatness Takes Time). Na rys. 9 pokazano procentowy przy-
rost potencjału innowacyjności, w kolejnych dwuletnich okresach 
obliczany według wzoru:

∆Y% = {[Y(t)|βj – 1]/ [Y(t)|3% – 1]}*100%

dla wartości współczynnika βj =  6%; 9%; 12%; 15%.

Analizując wyniki, widać przyczynę powolnego wzrostu poten-
cjału innowacyjności w regionie świętokrzyskim. Widać też zróż-
nicowanie pomiędzy regionem świętokrzyskim a tymi regionami, 
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gdzie nie następuje ucieczka dobrze wykształconej młodzieży 
(β = 12%), a nawet ma miejsce jej napływ z innych regionów 
(β = 15%)1.

PODSUMOWANIE

Traktowanie innowacyjności jako stymulatora rozwoju regio-
nu powinno być w znacznym stopniu utożsamiane z innowacyj-
nością technologiczną, co wiąże się m.in. z kształceniem inżynie-
rów. Oprócz środków fi nansowych na stworzenie infrastruktury 
badawczej konieczne jest pozyskanie odpowiednich ludzi. Jest 
to niezwykle trudne zadanie, gdyż dotyczy zachowań ludzkich. 
Należy przekonać, absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, że 
warto wiązać swoją przyszłość z własnym miastem lub regionem. 
Jest to szczególnie trudne w przypadku najlepszych maturzystów, 
dla których stoją otworem uczelnie w kraju i za granicą. Należy 
także tworzyć zachęty do podejmowania studiów na kierunkach 
technicznych oraz uniwersyteckich, związanych z naukami ści-
słymi. Nie jest to łatwe, bo studia te uważane są za bardziej pra-
cochłonne i uchodzą w środowisku młodzieży za niezbyt modne. 
Działania promujące tego rodzaju studia są podejmowane w skali 
kraju. Przykładem są tzw. „kierunki zamawiane”, czyli kierunki 
studiów uważane za niezwykle ważne w skali państwa. Studenci 
tych kierunków mogą liczyć na relatywnie wysokie stypendia. Nie 
gwarantuje to jednak pozyskiwania odpowiedniej kadry dla dzia-
łań regionalnych. Uczelnie wyższe powinny w procesie kształcenia 
położyć duży nacisk na praktyczny aspekt, na współudział studen-
tów w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów regionu, na sze-
roką współpracę z przedsiębiorstwami, m.in. poprzez efektywną 
realizację praktyk i staży studenckich. 

1 Przedstawiony jednoparametryczny model jest dużym uproszczeniem rze-
czywistości. Nie pokazuje wpływu innych czynników na rozwój, nie uwzględnia 
też zjawiska nasycenia. Nie były prowadzone badania weryfi kujące, więc wyniki 
należy traktować jako opis jakościowy procesu i z dużą ostrożnością odnosić się do 
rezultatów ilościowych.
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Problemy te zostały już dawno dostrzeżone w krajach wyso-
ko rozwiniętych. Świadczą o tym wyniki amerykańskich badań, 
dotyczące kreatywnej klasy społecznej i kreatywnych regionów, 
w kontekście kształcenia inżynierów i rozwoju regionów kraju, 
na podstawie których można sformułować następujący pogląd: 
„Świat przechodzi okres zasadniczych zmian, które wymagają od-
miennego kształcenia inżynierów, przygotowując ich nie tylko do 
typowych prac analitycznych, ale również do prac wynalazczych. 
Ważnym elementem jest tzw. Efekt Medici i związana z tym współ-
czesna koncepcja inżyniera jako człowieka renesansu.”2

Zgodnie z tezami R. Floridy, w ośrodkach, w których koncen-
trują się ludzie kreatywni, gospodarka wzrasta, powstają lub loka-
lizują swoje siedziby fi rmy hight-tech, rośnie zatrudnienie i popu-
lacja. Z kolei miejsca omijane przez utalentowanych ludzi przeży-
wają gospodarczą stagnację lub wręcz podupadają. W gospodarce 
kreatywnej miasta i regiony stają się podstawowymi jednostkami 
organizacji ekonomicznej, przejmując rolę, którą wcześniej pełniły 
duże korporacje [Florida R. 2005].

Konieczne zatem wydaje się wzmocnienie działań regionalnych 
tak aby najlepsi absolwenci szkół ponadgimnazjalnych kontynu-
owali naukę na uczelniach kieleckich, także w zakresie studiów III 
stopnia, które kończą się doktoratem. Przykładem takich działań, 
fi nansowanych ze środków lokalnych, mogą być:
− stypendia dla wybranej grupy studentów,
− refundacja kosztów staży krajowych i zagranicznych,
− włączanie studentów w realizację projektów innowacyjnych,
− dofi nansowanie wynagrodzenia za pracę (dla absolwentów stu-

diów II i III stopnia) w ośrodkach związanych z innowacjami 
i przedsiębiorczością.
Działania skupione na kapitale ludzkim realizowane w ramach 

przemyślanej polityki społecznej w sposób systematyczny, w dłu-
gim okresie czasu, mogą przynieść wymierne korzyści.

2 Cytat z wykładu profesora T. Arciszewskiego z George Mason University, 
Fairfax, Virginia, USA wygłoszonego w Politechnice Świętokrzyskiej w 2010 roku. 
Tzw. „Efekt Medici” przedstawił Frans Johansson na podstawie teorii na temat źró-
deł innowacyjności, którą zamieścił w książce „Medici Effect”.
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SUMMARY

Contemporary economic growth is contingent upon develop-
ment of the regions, what is associated with growth of their inno-
vativeness. The study indicates signifi cant social barriers for in-
novative development of the regions with particular emphasis on 
problems arising from lack of suffi cient quantities of well-educated 
young people.

The paper discusses results of research on educational preferen-
ces of students in secondary schools of Świętokrzyskie Voivode-
shipa and proposes the dynamic model for growth of innovation 
potential. The results may assist in the formulation of social poli-
cies aimed at young people who will be the guarantor of innovative 
growth and development of innovative activities.

Keywords:
Knowledge, innovation, human capital, social barriers of growth
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Izabela Górniak
Wiesław Baran

KATEDRY W UKŁADACH 
URBANISTYCZNYCH 

MIAST ŚREDNIOWIECZNYCH

WPROWADZENIE

...Architektura, jak każda sztuka, jest najdoskonalszym zwierciadłem, 
w którym odbijała się epoka tworząca ją, i ze szczątków jej nawet można 
łatwo odgadnąć stopień materialnej i moralnej kultury tych, którzy ją do 
życia powołali, choć sami od wieków do snu wiecznego się pokładli. Stąd 
płynie wielkie znaczenie, jakie ma znajomość dziejów stylów w architek-
turze dla każdego kulturalnego człowieka; stanowi ona jeden z kluczy zro-
zumienia dzisiejszej cywilizacji i minionych cywilizacji...”1

Analizując architekturę obiektów, wzniesionych w poprzednich 
epokach, wraz z rozwojem różnych cywilizacji w różnych rejonach 
świata, z łatwością dostrzegamy, że niektóre z nich różnią się bar-
dziej od innych lub zwracają szczególną uwagę. Często zastana-
wiamy się, kiedy je zbudowano i dlaczego, czym różnią się miedzy 
sobą, a co mają wspólnego. 

Po mrocznym budownictwie epoki romańskiej, opartym na 
takich materiałach jak drewno i kamień, okresie, w którym mnisi 
w rejonach obfi tych w drewno, kamień, wodę i żyzne gleby wyci-
nali lasy i budowali osady, w których powstawały klasztory, nastą-
pił czas budowania katedr. Katedry nie powstałyby bez pasji bu-

1 S. Noakowski, Pisma [w:] P. Trzeciak, „1000 Tajemnic architektury”, Nasza 
Księgarnia, Warszawa, 1988, s. 5.
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dowania epoki romańskiej, stylu projektowania i wznoszenia o ar-
chitekturze na miarę człowieka i bliskości ziemi. Strzeliste budow-
le, wznoszące się „do nieba”, mocno doświetlone dzięki długim 
witrażom, z różnymi formami sklepień przenoszących obciążenia 
z przekrycia dachu na ściany, z systemem przypór i elementami ar-
chitektonicznymi „wieży sił”, z bocznymi nawami, to w skrócie ob-
raz katedr, które zaczęto wznosić od XI wieku. Katedry narodziły 
się w opactwie Saint-Denis, a za ojca katedr uważa się benedyktyna 
o imieniu Suger (ur. ok. 1081, zm. 13 stycznia 1151), francuskiego 
kronikarza i historyka, opata i prawdopodobnie autora projektu 
bazyliki Saint-Denis2.

Celem pracy jest analiza głównych, charakterystycznych cechy 
architektury katedr gotyckich, budowli które ukazywały chwałę 
Bożą oczom ludu i burzyły pasję budowniczych epoki romańskiej, 
sztuki która zrodziła się w oparciu o miłosierdzie Boga. W pracy, 
po ogólnym wprowadzeniu, ograniczono się jedynie do analizy 
trzech wybranych katedr gotyckich w układach urbanistycznych 
miast średniowiecznych.

WPROWADZENIE W EPOKĘ GOTYKU

Czy w pośpiechu dzisiejszej rzeczywistości zwracamy uwagę 
na to, co nas otacza? Chodzi tu zarówno o przyrodę, jak i o archi-
tekturę. Idąc ulicą, nie zwracamy uwagi na szereg mijanych budyn-
ków, które posiadają swoją historię, którą czasami warto poznać. 
Idąc po niejednym mieście, stwierdzamy, że „... pośród domów jedne 
są nieme, inne mówią, a jeszcze inne, najrzadsze, śpiewają”3. Artykuł 
przenosi nas w czasy średniowiecza, gdzie w miastach powstawa-
ły przepiękne gotyckie katedry.

Gotyk? A co to właściwie oznacza? Wielu może zadać sobie 
to pytanie, czytając ten artykuł, lecz może lepiej sformułować je: 

2 http://pl.wikipedia.org/wiki/Suger
3 P. Valery [w:] „Tajemnice architektury”, P. Trzeciak, Nasza Księgarnia, War-

szawa, 1988, s. 9.
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„Czym charakteryzował się styl gotycki? Odpowiedź jest bardzo 
prosta. Widząc potężną, strzelistą, smukłą katedrę, o zwieńczeniach 
ostrołukowych i we wnętrzu, najczęściej ze sklepieniem krzyżowo-
-żebrowym (rys. 1), powiemy: to właśnie jest gotyk!

Rys. 1. Wnetrze katedry w stylu gotyckim.
Źródło: Borngasser B., „Historia architektury. Od starożytności
po czasy współczesne”, Parragon, Ożarów Mazowiecki, 2009 r.

Gotyk posiada również swoją słownikową defi nicję, która mówi 
nam, iż jest to „[…] kierunek w sztuce średniowiecznej kultury Za-
chodu, obejmującej w równej mierze architekturę, rzeźbę i malar-
stwo. Nazwę nadał mu dopiero w okresie renesansu włoski teo-
retyk sztuki Giorgio Vasari. Uważał on, że po złotej epoce antyku 
nastąpił, znamionujący się rozpadem sztuk, okres barbarzyńskiego 
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średniowiecza, a określający go termin wyprowadził od nazwy 
plemienia Gotów […]”4. Giorgio Vasari, uważając gotyk za „mon-
struosa e barbara”, czyli za odrażający i barbarzyński, nie wiedział, 
jak bardzo się pomylił. Styl gotycki (rys. 2) został dopiero doce-
niony w epoce romantyzmu i w tym okresie zaczęto wyszukiwać 
najwcześniejsze gotyckie budowle, umiejscowione w różnych za-
kątkach, różnych miast.

Rys. 2. Katedra Notre Dame w Paryżu. (fot. Wiesław Baran)

4 F. Winzer, „Słownik sztuk pięknych”, Książnica, Katowice, 2000 r., s. 79.
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UKŁAD URBANISTYCZNY
MIAST ŚREDNIOWIECZNYCH

Urbanistyka pochodzi od łacińskiego słowa urbs, które oznacza 
miasto. Jest to „nauka o wszelkich aspektach budowy miast: ich 
historii, strukturze i projektowaniu. Dyscyplina ta zajmuje się geo-
grafi cznymi, ekologicznymi, społecznymi, prawnymi, ekonomicz-
nymi, kulturalnymi i estetycznymi komponentami planowania 
miast oraz ich stref oddziaływania”5. Urbanistyka występowała 
nieco wcześniej, lecz jako dyscyplina naukowa, z architektury wy-
odrębniła się w drugiej połowie XIX wieku. 

Katedry gotyckie zlokalizowane były w bardzo specyfi cznym 
układzie urbanistycznym miast średniowiecznych.

Rys. 3. Charakterystyczna sylwetka średniowiecznego miasta. 
Źródło: K. Tauszyński, „Wstęp do projektowania architektonicznego”, W.S.iP., 

Warszawa, 2008 r.

Miasta średniowieczne potrzebowały odpowiednich warunków, 
zwanych czynnikami miastotwórczymi, które decydowały o ich two-
rzeniu. Tymi czynnikami były: rzemiosło, obrona, handel, władza 
i religia. Powstające miasta bardzo często kształtowały się jako ośrod-

5 K. Kubalska-Sulkiewicz, „Słownik terminologiczny sztuk pięknych”, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2003, s. 426.
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ki wielofunkcyjne, które musiały zaspokajać podstawowe potrzeby 
zamieszkującej ludności, w czterech najważniejszych dziedzinach: 
pracy, ochrony mieszkańców, rekreacji, komunikacji. Charaktery-
styczne były dwa sposoby kształtowania się miast średniowiecznych. 
Jeden polegał na całkowicie żywiołowym i naturalnym rozwoju, 
który sterowany był jedynie bieżącymi możliwościami i potrzebami. 
Drugi natomiast opierał się na zasadzie świadomego kształtowania 
rozwoju miast, według teoretycznych założeń przestrzennych, które 
dziś nazwalibyśmy planem miasta. Miasta średniowieczne otaczane 
były murami obronnymi, w przestrzeni murów kształtowały się uli-
ce, a ich centralnym punktem był rynek, na którym znajdowały się 
najważniejsze budynki, a wśród nich budynek katedry (rys. 3).

POCZĄTEK I FAZY GOTYKU

Za początek stylu gotyckiego uważa się rok około 1140, a za 
miejsce rozwoju przyjmuje się rejon Ile-De-France, bogatej wówczas 
francuskiej prowincji królewskiej, gdzie powstały najbardziej wy-
kończone i doskonałe budowle gotyckie. Styl gotycki rozwijał się 
w trzech fazach: wczesnej, dojrzałej, czyli pełnej i późnej. W pań-
stwach, w których rozwijał się gotyk, te trzy fazy miały swoje na-
zwy. Na przykład w Anglii faza wczesna miała nazwę Early English, 
faza dojrzała we Francji nosiła nazwę rayonnant, natomiast faza póź-
na w Niemczech miała nazwę Spätgotik. Gotyk w szczególności był 
stylem sakralnym i związany był ze scholastyką, czyli opierał się na 
zasadzie jedności i podporządkowania świata jako tworu Boga. Dla-
tego też katedry były potężne i strzeliste. Założenie było takie, że im 
katedra będzie wyższa, tym wierni będą bliżej Boga.

CHARAKTERYSTYCZNE ELEMENTY
STYLU GOTYCKIEGO

Omawiając styl gotycki, należałoby zapoznać się z jego charak-
terystycznymi elementami [6]. Pierwszą taką cechą są dwa rodzaje 
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układów przestrzennych stosowanych w gotyku, czyli układ halo-
wy i bazylikowy (rys. 4). Układ bazylikowy jest układem, w któ-
rym nawy boczne są niższe od nawy środkowej. Bazylika w tym 
układzie oświetlana jest przez okna umieszczane wysoko w nawie 
głównej oraz w nawach bocznych, natomiast układ halowy jest 
układem przestrzennym, który nie wymagał już tyle wysiłku od 
budowniczego, co układ bazylikowy i różni się tym, iż jego nawy 
są równiej wysokości.

Rys. 4. Układ halowy i układ bazylikowy
Źródło: 1) T. Broniewski, „Historia architektury dla wszystkich”, Ossolineum, 

Wrocław, 1990 r., 2) http://www.olesnica.nienaltowski.net/

Gotycka katedra swoją zewnętrzną wielkością i strzelistością 
silnie akcentuje przewagę nad otoczeniem, a gdy wejdziemy do 
wnętrza, odczujemy jej ogrom bezpośrednio nad sobą (rys. 1). Ma 
się wrażenie, iż weszło się do innego świata. Również cechą cha-
rakterystyczną są wieże fasadowe katedry. Najczęściej dwie (rys. 
2-5), rzadziej jedna, sięgające 70 metrów, a czasem więcej.
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Rys. 5. Wieże katedry św. Jana Chrzciciela na Ostrowiu Tumskim
we Wrocławiu (fot. Izabela Górniak)

W gotyku ważnymi elementami były portale i okna, zwieńczane 
łukiem ostrym wimpergą z maswerkiem (rys. 6-8). „Maswerk, to 
dekoracja architektoniczna charakterystyczna dla sztuki gotyckiej. 
Maswerk składał się z elementów geometrycznych [...] wykonanych 
w kamieniu i cegle. Maswerk stosowano do wypełniania głównie 
ażurowych otworów okiennych, rozet, przeźroczy, wimperg, balu-
strad i innych elementów architektury[...]”6, natomiast wimperga 

6 K. Kubalska-Sulkiewicz, „Słownik terminologiczny sztuk pięknych”, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2003, s. 252.
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jest elementem dekoracyjnym w kształcie trójkąta, umieszczanym 
w zwieńczeniu portalu lub okna. Wimperga wypełniana była ażu-
rowym maswerkiem, krawędzie dekorowano żabkami, natomiast 
wieńczono je pinaklami lub kwiatonem.

Źródło: ttp://www.galeria.stanislawbaraniecki.h2.pl/thumbnails.php?album=65

Jednym bardzo charakterystycznym elementem, umieszczanym 
najczęściej nad portalami katedr gotyckich, była rozeta (rys. 7). „Ro-
zeta to: 1) w średniowiecznej architekturze kościelnej duży kolisty 
otwór okienny w szczytach lub nad portalami, wypełniony bogatą 
dekoracją w układzie koncentrycznym (maswerk, witraż); charak-
terystyczny zwłaszcza dla głównej fasady świątyni; 2) w ornamen-
tyce motyw stylizowanego, rozchylonego kwiatu (pierwotnie róży), 
z dośrodkowym układem płatków (r. kasetonów, zworników)”7. 

7 K. Kubalska-Sulkiewicz, „Słownik terminologiczny sztuk pięknych”, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2003, s. 356.

Rys. 6. Portal katedry św. Wita
w Pradze

Rys. 7. Rozeta w Katedrze św. Wita
w Pradze
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Okna gotyckie, również zwieńczone były łukiem ostrym, 
a w ich zwieńczeniach umieszczano maswerk (fot.8). Te ogromne 
okna wypełniano witrażami (rys. 8), których wybudowanie, w nie-
których przypadkach, trwało ponad trzy lata i wymagało od grupy 
witrażowników wielkiego poświęcenia i precyzji.

Rys. 8. Okna gotyckie z witrażami i maswerkiem (fot. Izabela Górniak)

Omawiając elementy architektoniczne i konstrukcyjne gotyku, 
nie można również zapomnieć o takim elemencie, jakim jest system 
przyporowy, który umożliwia zasklepienie dużych przestrzeni na 
znacznej wysokości i bezpieczne przeniesienie sił rozporowych od 
obciążeń sklepienia na przypory lub sąsiednie nawy (rys. 2-9).



Izabela Górniak, Wiesław Baran – KATEDRY W UKŁADACH... 59

Rys. 9. Konstrukcja przyporowa z zastosowaniem łuków przyporowych 
– Katedra w Laon we Francji. Źródło: M. Boberska, „Historia sztuki. Twórcy,

nurty, style”, Bertelsmann Media, Warszawa, 2002 r.

„Przyporowy system (s.p.), to system konstrukcji, charaktery-
styczny dla sakralnej architektury gotyckiej, umożliwiający zaskle-
pienie dużych przestrzeni na znacznej wysokości; w s.p. ciężar skle-
pienia krzyżowo-żebrowego nawy głównej jest przenoszony czę-
ściowo za pośrednictwem służek na fi lary wewnętrzne, a częścio-
wo, dzięki zastosowaniu łuków przyporowych (odporowych lub 
oporowych), przewieszonych ponad dachami naw bocznych lub 
ukrytych w poddaszach, na zewnętrzne przypory (skarpy); [...]”8.

8 S. Kozakiewicz, „Słownik terminologiczny sztuk pięknych”, Wyd. Naukowe 
PWN, Warszawa, 1976, s. 386.
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Sklepienia i łuki, które były stosowane o wiele wcześniej (pierw-
sze wykonywano w postaci pozornego sklepienia w piramidzie 
w Dahczur, w Górnym Egipcie), dopiero w architekturze gotyckiej 
przeżywają szczyt swoich możliwości. Sklepienie, to element kon-
strukcyjny przekrycia, wykonany zazwyczaj z kamienia natural-
nego lub z cegły, rzadziej z żelbetonu (współczesne konstrukcje), 
o przekroju krzywoliniowym, z jedną lub dwiema krzywiznami, 
które wpływają na kształt sklepienia oraz na generowane siły we-
wnętrzne w elemencie konstrukcyjnym, służącym do przekrycia 
określonej wielkości budynku. W architekturze gotyckiej, najbar-
dziej znane i charakterystyczne było sklepienie krzyżowo-żebro-
we. Powierzchnia, która powstaje pomiędzy przecinającymi się 
żebrami nazywa się wysklepkami. Oprócz sklepienia krzyżowo- 
-żebrowego stosowano również takie sklepienia, jak: trójdzielne, 
gwieździste, czy żebrowe (rys. 12).

OPIS WYBRANYCH KATEDR
W STYLU GOTYCKIM

Opis ogólny trzech gotyckich bazylik: Kościoła św. Mikołaja 
w Brzegu, Katedry św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu i Katedry 
Notre-Dame w Chartres we Francji oraz opis wybranych elemen-
tów architektonicznych tych obiektów, posłużył do zestawie-
nia dla katedr, jako budowli gotyckich [6], charakterystycznych 
ich cech.

Kościół św. Mikołaja w Brzegu. Jest to trzynawowa budowla 
zbudowana w układzie bazylikowym (rys. 10), przypuszczalnie 
wzniesiona w latach 1370–1417, która posiada charakterystyczną 
dla Śląska tendencję, aby upraszczać formy w geometryczne bryły. 
Nawa główna ma około 29 metrów, a jej proporcje wynoszą 1:3:5, 
dlatego przewyższa inne wzorcowe bazyliki śląskie. Filary zostały 
ukształtowane w ten sposób, że wysuwają się w stronę naw lize-
nami. Ściany nawy głównej mają pionowe płyciny, które wprowa-
dzone zostały jako ślepe przedłużenia okien.
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Rys. 10. Fasada główna kościoła św. Mikołaja w Brzegu (fot. Izabela Górniak)

Bazylika jest budowlą orientowaną, czyli usytuowaną wzdłuż 
osi wschód – zachód, podzieloną na osiem przęseł, a ten podział 
akcentują fi lary wewnętrzne i przypory zewnętrzne (rys. 11).



ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 70-71/2010 – maj – sierpień62

Rys. 11. Przypory zewnętrzne i fi lary wewnętrzne (fot. Izabela Górniak)

We wnętrzu widzimy zrekonstruowane sklepienie gwieździste 
w nawie głównej i sklepienie krzyżowo-żebrowe w nawach bocz-
nych (rys. 12). W kościele św. Mikołaja zastosowano po raz pierwszy 
odmianę sklepienia gwieździstego. Sklepienie to prezentuje układ 
żeber, w którym ramiona gwiazdy nie zbiegają się na wspornikach, 
lecz znacznie wyżej. W tym sklepieniu wierzchołek każdego ramie-
nia łączy ze wspornikiem odcinek pojedynczego żebra. Taki pro-
sty sposób przekształcenia wzoru gwiazdy ma duże znaczenie dla 
wnętrza kościoła. Samo zmniejszenie gwiazdy i jednoczesne prze-
dłużenie żebrem pionowej linii lizeny spowodowało, że powstał 
efekt pozornego podwyższenia nawy. Smukłość nawy głównej jest 
niezwykła, a w połączeniu z wielką powierzchnią ścian, ponad ar-
kadami naw bocznych, przypomina tunel (rys. 11, 12).

Dekoracja bazyliki ogranicza się do maswerków okiennych 
i portali, komponowanych głównie w trójłucza i czterołucza.
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Rys. 12. Sklepienie gwieździste i krzyżowo-żebrowe (fot. Izabela Górniak)

Katedra św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu znajduje się na 
Ostrowie Tumskim, najstarszej  dzielnicy Wrocławia. 

Rys. 13. Portyk fasady zachodniej (fot. Izabela Górniak)

Jest trzynawową bazyliką z układem bazylikowym, lecz bez 
nawy poprzecznej. Posiada za to wydłużone prezbiterium o pro-
stokątnym obejściu. Katedra ma około 100 metrów wysokości i 68 
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metrów długości, a swój współczesny wygląd, po pożarach w 1540 
r., 1633 r. i w 1759 r., zawdzięcza barokowym uzupełnieniom oraz 
współczesnym rekonstrukcjom (rys. 14).

Rys. 14. Bazylika św. Jana Chrzciciela na Ostrowiu Tumskim we Wrocławiu 
(fot. Izabela Górniak)

Katedra św. Jana Chrzciciela jest bazyliką orientowaną. Prezbi-
terium sklepione jest sześciodzielnie, natomiast sklepienie krzyżo-
we nawy głównej jest mocno wydłużone w poprzek katedry. We 
wnętrzu katedry znajduje się słynny ołtarz Zaśnięcia Marii Panny. 
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Ściany prezbiterium zostały podzielone pionowymi kamienny-
mi służkami z bogato zdobionymi kapitelami (rys. 15). Kamienne 
służki oparte są na prostych wspornikach.

Rys. 15. Kamienne służki w prezbiterium oraz podział poziomy nawy głównej 
(fot. Izabela Górniak)

Ściany nawy głównej, w przeciwieństwie do prezbiterium, zo-
stały podzielone poziomym gzymsem, który jest bogato zdobiony 
ażurowymi arkadkami. Do wnętrza prowadzi bogato zdobiony 
portyk (fot. 13).

Katedra Notre Dame w Chartres we Francji została wzniesiona 
na ruinach katedry romańskiej, zaledwie w ćwierć wieku, kiedy 
większość gotyckich budowli, przede wszystkim wielkich katedr, 
powstawało przez kilkaset lat. Jest trzynawową bazyliką z ukła-
dem bazylikowym i również jest budowlą orientowaną, czyli usy-
tuowaną na linii równonocy (rys. 16). Całkowita długość to 130 me-
trów, wysokość 37 metrów, a szerokość 16.4 metra.
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Rys.16. Katedra Notre Dame w Chartres
Źródło: http://www.eioba.pl/a118023/tajemnica_chartres

Na zachodniej fasadzie katedry (rys. 16) poza wielką rozetą, 
oknami gotyckimi i portalem wejściowym, zwieńczonymi łukami 
o różnych kształtach, występuje para fl ankujących ją symetrycznie, 
przepięknych, około 90-metrowych wież, z których wyższa pocho-
dzi z 1513 roku, a niższa z lat trzydziestych XIII wieku.
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Rys. 17. Wnętrze katedry
Źródło: http://www.artcafe.pun.pl/viewtopic.php?id=50

Katedra w Chartres była symbolem największych osiągnięć 
wszechczasów i jest tak do dzisiaj. Budowla jest najczystszym 
przykładem stylu gotyckiego, ponieważ we wzorowy sposób zo-
stały zastosowane w niej sklepienia ostrołukowe (rys. 17), a ce-
chą charakterystyczną jest niepowtarzalna jednolitość stylu. Owe 
ostrołukowe sklepienie, uważane za największe osiągnięcie bu-
downiczych, jest pozbawione jakichkolwiek widocznych podpór. 
Pomimo, że wydaje się to niemożliwe, takie wykonstruowanie sta-
ło się możliwe poprzez zastosowanie drewnianej konstrukcji skle-
pienia pomocniczego. Drewnianą konstrukcję obłożono dokład-
nie, wcześniej obrobionymi kamieniami, które później złączono ze 
sobą zaprawą. Pomocnicze sklepienie usunięto dopiero wtedy, gdy 
wszystkie kamienne zworniki, które były kluczowe w stabilności 
sklepienia, były umieszczone na swoich miejscach.   

Zewnętrzne ściany budowli podparte są przyporami wolno-
stojącymi, na które został przekazany ciężar kamiennego dachu. 
Dzięki zastosowaniu przypór wmurowanie wielkich okien było 
możliwe (rys. 18). 
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Rys. 18. Krzyż katedry gotyckiej ustawiony na linii równonocy W-E,
dokładnie pod kątem 47°.

Źródło: http://chartres.blox.pl/2009/11/Gnostyk-katedry-Chartres.html

W Katedrze w Chartres, na posadzce nawy głównej, umieszczo-
ny został labirynt o średnicy 12,73 m (rys. 19). Niektórzy doszu-
kują się w wymiarach labiryntu z Chartres tajemniczych znaczeń, 
ukrytych przez budowniczych, mówią również o silnym polu ma-
gnetycznym, odczuwalnym w centrum i uważają, że labirynt zbu-
dowano dokładnie w miejscu dawnych kultów pogańskich. Poza 
funkcją dekoratywną umożliwiał on człowiekowi średniowiecza 
odbycie na kolanach wędrówki, rozumianej jako pielgrzymka do 
Ziemi Świętej, odprawianej najczęściej w akcie pokuty za grzechy.



Izabela Górniak, Wiesław Baran – KATEDRY W UKŁADACH... 69

Rys. 19. Labirynt na posadzce 
Źródło: http://www.studiolabirynt.pl/galeria.html

PODSUMOWANIE

W odniesieniu do ogólnych rozważań na temat obiektów sa-
kralnych, katedr w stylu gotyckim, w układach urbanistycznych 
średniowiecznych miasta oraz ich charakterystycznych cech, moż-
na stwierdzić, że:
− sercem średniowiecznego miasta były między innymi katedry 

gotyckie,
− występują dwa sposoby kształtowania się miast: pierwszy to 

całkowicie naturalny i żywiołowy rozwój, sterowany jedynie 
bieżącymi potrzebami i możliwościami, a drugi opierał się na 
zasadzie świadomego kształtowania rozwoju miast według teo-
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retycznych założeń przestrzennych, które dziś nazwalibyśmy 
planem miasta,

− styl gotycki początkowo określony jako „barbarzyński” i nie-
chciany zmienia się w czasie w styl doceniany i podziwiany,

− charakterystyczne były dwa układy przestrzenne wznoszonych 
budowli sakralnych: halowy i bazylikowy,

− główną fasadę katedr okalały najczęściej dwie bardzo wysokie 
wieże z hełmami, 

− ogromne, strzeliste katedry górowały nad swoimi miastami,
− portale zwieńczane były łukiem ostrym z wimpergą wypełnio-

ną maswerkiem,
− wprowadzono ogromne, wysokie okna z witrażami i mas-

werkami, 
− nad portalami umieszczano rozetę,
− zastosowanie przypór oraz łuków przyporowych umożliwiło 

wznoszenie strzelistych naw katedr, z mocno rozbudowanymi 
sklepieniami o różnych kształtach,

− najczęściej w bazylikach stosowano sklepienie krzyżowo-że-
browe.
Po zapoznaniu się z architekturą i po analizie trzech wybranych 

katedr gotyckich zlokalizowanych na Opolszczyźnie w Brzegu, na 
Dolnym Śląsku we Wrocławiu oraz w krainie katedr, w Chartres 
we Francji, zamieszczono w artykule tylko kilka charakterystycz-
nych cech tych budowli, natomiast przeprowadzona była znacz-
nie obszerniejsza analiza. Na tej podstawie można stwierdzić, że 
omawiane bazyliki posiadają najbardziej charakterystyczne cechy 
gotyckie, tzn. takie elementy, jak: fi lary, przypory, łuki ostre, duże 
okna z maswerkami i witrażami, portale zwieńczone wimpergą. 

Ponadto stwierdzono, że:
− obiekty zostały wybudowane w układzie bazylikowym jako 

trzynawowe bazyliki z obejściem,
− głównie zostały zastosowane sklepienia krzyżowo-żebrowe, 

trójdzielne, gwieździste i żebrowe,
− katedry zaliczają się do budowli orientowanych, 
− pomimo pożarów i odbudowy w późniejszych epokach, obiekty 

utrzymały swój gotycki charakter.
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STRESZCZENIE

Analizowano zagadnienia związane z gotykiem jako stylem 
w architekturze. Omówiono układ urbanistyczny miast średnio-
wiecznych oraz główne elementy architektury katedr gotyckich. 
Dla trzech wybranych katedr gotyckich przeprowadzono opisową 
analizę porównawczą oraz zestawiono główne cechy charaktery-
styczne dla tych budowli.

SUMMARY

Questions were analysed connected from Gothic as style in ar-
chitecture. The town-planning arrangement of medieval cities as 
well as principal elements of architecture of Gothic cathedrals were 
have talked over. It for three chosen of Gothic cathedrals was con-
ducted the descriptive comparative analysis as well as took down 
principal for these buildings the characteristic features.
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Wiesław Baran
Jan Żmuda

UWARUNKOWANIA
URBANIZACJI WSI

W AGLOMERACJI OPOLE 

WPROWADZENIE

Współczesne procesy urbanizacji są postrzegane również jako 
różne formy rozwoju społeczeństwa, w tym demografi czno-eko-
nomicznego. Ponieważ możliwości koncentracji ludności w ści-
słych granicach Opola wyczerpują się, od kilkunastu lat obserwuje 
się zjawisko tworzenia osiedli mieszkaniowych na terenach gmin 
wiejskich, sąsiadujących z Opolem. Dla oceny skali i warunków 
społecznych tych zjawisk, przeprowadzono analizę rynku nieru-
chomości gruntowych i niezabudowanych, przeznaczonych pod 
budownictwo mieszkaniowe i jego infrastrukturę.

Do czynników wliczanych w poczet determinant badania stop-
nia urbanizacji i rozwoju tego rynku nieruchomości należały:
− niepewność informacji dotyczących popytu i podaży,
− wzbogacenie wiedzy o rozwoju rynku mieszkaniowego i prze-

mian zmierzających do jego zróżnicowania1 na tych terenach,
− preferencje opolan, kształtujące popyt mieszkaniowy2.

1 H. Gawron, Analiza rynku nieruchomości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu, Poznań 2009.

2 M. Głuszak, Segmentacja rynku mieszkaniowego na podstawie preferencji nabyw-
ców, [w:] A. Nalepka (red.), Inwestycje i nieruchomości, Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
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Celem niniejszego artykułu jest prezentacja uwarunkowań de-
mografi cznych i ekonomiczno-gospodarczych, w tym w urbanizo-
wanych miejscowościach gmin wiejskich i ocena podaży nierucho-
mości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych na budow-
nictwo mieszkaniowe.

Analizę rynku nieruchomości podzielono na dwa segmenty 
związane z odległością od Opola: do 10 km i do 15 km. Stąd ce-
cha rynkowa lokalizacji miała najistotniejszy wpływ na oferowane 
i transakcyjne ceny działek gruntowych. Nabywaniem nierucho-
mości mieszkaniowych w tych gminach są zainteresowani przede 
wszystkim mieszkańcy Opola, jednak popyt  jest także zwiększany 
przez osoby z gmin ościennych, które podejmują migracje zarobko-
wą do innych państw Unii Europejskiej, głównie Niemiec, Holan-
dii, Anglii i Irlandii. Migracje zarobkowe są zjawiskiem obserwo-
wanym w Opolu na szeroką skalę, lecz nie są możliwe do precyzyj-
nego ilościowego określenia. Osoby te posiadają znaczny kapitał, 
który jest lokowany w nieruchomości mieszkaniowe.

UWARUNKOWANIA
GEOGRAFICZNO-KOMUNIKACYJNE

Na rys. 1 przedstawiono mapę z miejscowościami wiejskimi wokół 
Opola, w których jest zaawansowana budowa osiedli mieszkaniowych 
i związana z nią budowa urozmaiconej infrastruktury technicznej.

Znacząco urbanizowane są wsie: Lędziny, Suchy Bór, Chrząsto-
wice, Kępa, Luboszyce w gminie Bierdzany, Czarnowąsy, Świerkle 
w gminie Dobrzeń Wielki i niemal wszystkie sołectwa w gminie 
Komprachcice. Wsie Lędziny, Suchy Bór, Chrząstowice są usy-
tuowane przy drodze lub w pobliżu drogi Opole-Częstochowa, 
w odległości do 10 km od granicy Opola. 

Miejscowości Kępa, Luboszyce mają lokalizację w pobliżu ob-
wodnicy Północnej Opola, w odległości do 5 km od tej obwodnicy.

Czarnowąsy i Świerkle położone są przy drodze Opole-Namy-
słów, w odległości odpowiednio 3 km i 6 km od obwodnicy Pół-
nocnej Opola.
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Rys. 1. Mapa miejscowości okalających miasto Opole w promieniu 3-15 km
(źródło: http://mapa.powiatopolski.pl/)

Gmina Komprachcice położona jest w zachodniej części powia-
tu opolskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Opola. W skład 
gminy wchodzi 9 wsi sołeckich: Komprachcice, Chmielowice, Do-
mecko, Dziekaństwo, Ochodze, Osiny, Polska Nowa Wieś, Wawel-
no, Żerkowice.

Większość urbanizowanych miejscowości ma dobre warunki 
drogowo-komunikacyjne, a wsie gminy Komprachcice serwisowa-
ne są przez miejskie autobusy MPK Opole.

UWARUNKOWANIA
DEMOGRAFICZNO-SPOŁECZNE

Problemy demografi czne, związane z niskim przyrostem 
naturalnym, są podobne we wszystkich urbanizowanych miej-
scowościach, jak też w Opolu. Rosnące potrzeby mieszkaniowe 
w ujęciu ilościowym i znaczny defi cyt mieszkaniowy, wynikają-
cy z niedostosowania ilościowego powierzchni mieszkaniowych 
do liczby gospodarstw domowych, powodował zagrożenie dla 
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rynku mieszkaniowego, wynikające z niekorzystnej sytuacji de-
mografi cznej3. Potencjał demografi czny, wpływający na potrze-
by mieszkaniowe i na kierunki rozwoju rynku mieszkaniowego, 
zależy od wielkości populacji i jej potencjału życiowego. Dane 
demografi czne urbanizowanych wsi opracowano na przykładzie 
gminy Komprachcice.

Liczba mieszkańców gminy Komprachcice według stanu na 
2007 r. wynosiła 104444, a liczbę ludności według wieku podano 
w tablicy 15.

Tablica 1. Ludność gminy Komprachcice

Kategoria Kobiety Mężczyźni Razem

Wiek przedprodukcyjny 887 883 1770

Wiek produkcyjny 3466 3456 6922

Wiek poprodukcyjny 1131 621 1752

Razem 5484 4960 10444

Pogłębiona analiza wieku ludności wykazała, że struktura 
wieku jest zbliżona do piramidy wieku ludności Polski na koniec 
2008 r. (rys. 2).

Istotnym zjawiskiem w urbanizowanych wsiach są migracje 
ludności. Wiąże się to z niekorzystną utratą wykwalifi kowanej ka-
dry pracowniczej. Wielu mieszkańców (nienapływających z Opo-
la) pracuje na stałe lub tymczasowo w Unii Europejskiej, w szcze-
gólności w Niemczech i Holandii. Wraz ze wzrostem liczby osób 
opuszczających wsie urbanizowane, notuje się jednocześnie przy-
rost ludności napływowej. Przede wszystkim z Opola, co ma zwią-

3 I. Foryś., Przesłanki demografi czne potrzeb mieszkaniowych i ich wpływ na przy-
szłość rynku mieszkaniowego w Polsce, Świat Nieruchomości, 72, 2010.

4 M. Gazińska, Potencjał demografi czny w rejonie, Wydawnictwo US, Szcze-
cin, 2003.

5 Rejestr mieszkańców Urzędu Gminy.
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zek z rozwojem rynku nieruchomości. Liczbowe dane migracji w 
gminie Komprachcice zestawiono w tablicy 2.

Rys. 2. Piramida wieku ludności Polski na koniec 2008 roku
(źródło: I. Foryś, Świat Nieruchomości3)

Tablica 2. Migracja w gminie Komprachcice (źródło: www.stat.
gov.pl)

Kategoria 2005 2006 2007 2008

Napływ ogółem 197 188 280 195

Napływ z Opola 147 134 214 139

Napływ z zagranicy 6 18 16 17

Odpływ ogółem 100 203 212 112

Odpływ do miast 57 59 65 31

Odpływ za granicę 3 96 91 52
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Tendencja ta jest skutkiem migracji bogatych opolan, mających 
środki fi nansowe na poprawę warunków mieszkaniowych w zaso-
bach budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, w aglome-
racji opolskiej.

UWARUNKOWANIA
EKONOMICZNO-GOSPODARCZE

Urbanizowane wsie posiadają charakter rolny. Istnieje w nich 
znaczna liczba małych gospodarstw, które w przyszłości mogą 
mieć problemy egzystencjonalne, w obliczu dużej konkurencji 
w ramach Unii Europejskiej.

Średnia wielkości gospodarstw rolnych zwiększyła się z 4.5 ha 
w 1996 r. do 5.6 ha w 2009 r., przy czym dominującym kierunkiem 
produkcji są głównie zboża. 

W gminie Komprachcice  struktura gruntów jest następująca;
− obszar gminy – 5571 ha,
− grunty zabudowane i zurbanizowane – 289 ha,
− użytki rolne – 4001 ha,
− nieużytki – 26 ha,
− inne –148 ha.

Uzbrojenie terenu miejscowości urbanizowanych: 
− sieć wodna; wodociągi doprowadzone są do wszystkich gospo-

darstw domowych, 
− kanalizacja sanitarna; rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjnej, 

a płynne odpady odbierane są z gospodarstw domowych przez 
Zakład Gospodarki Komunalnej, 

− odpady stałe; składane są na wysypiskach śmieci, 
− telekomunikacja; gospodarstwa domowe niemal całkowicie są 

stelefonizowane i podłączone do międzynarodowego ruchu au-
tomatycznego. 
Na zasoby i walory środowiska naturalnego składają się rzeki, 

lasy, lokalne atrakcje przyrodnicze. Tereny wsi urbanizowanych 
należą do płaskich. 
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W 2005 roku w gminie Komprachcice za notowano 919 podmio-
tów gospodarczych, prowadzonych przez osoby fi zyczne. Na tere-
nie gminy działają także spółki handlowe i podmioty gospodarcze, 
prowadzone przez osoby prawne, w gminie nierejestrowane. 

POPYT I PODAŻ
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

Popyt na działki gruntowe niezabudowane, przeznaczone na 
potrzeby budownictwa mieszkaniowego, w ciągu ostatnich kilku-
nastu lat systematycznie rósł. Było to spowodowane wysoką i stale 
rosnącą atrakcyjnością inwestycyjną wsi urbanizowanych, na tle 
innych wsi, odleglejszych od Opola. 

Rys. 3. Histogramy cen minimalnych, maksymalnych i średnich
we wsiach urbanizowanych (źródło: badania własne)
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Poziom popytu na nieruchomości gruntowe jest nadal rela-
tywnie wysoki, mimo zwiększanych trudności w kredytowaniu 
budownictwa mieszkaniowego. Koniec 2008 roku i początek 2009 
roku przyniósł zmniejszenie się zainteresowania zakupem działek 
gruntowych.

Analizę cen podaży nieruchomości gruntowych, w miejscowo-
ściach urbanizowanych aglomeracji Opola, wykonano w aspekcie 
ich odległości od stolicy aglomeracji Opola: do 10 km i do 15 km. 
Histogramy cen maksymalnych, minimalnych i średnich za 1 m2 
powierzchni działki oferowanej w I półroczu 2010 roku przedsta-
wiono na rys. 3.

Z porównania cen ofertowych, przedstawionych na rys. 3 wy-
nika, że ceny działek usytuowanych w odległości 10 km od granic 
Opola są bardziej zróżnicowane od działek usytuowanych w od-
ległości 10-15 km od granic Opola. Z analizy cen sprzedaży nie-
których tych działek gruntowych, ujawnianych w aktach notarial-
nych wynika, że ceny sprzedaży są mniejsze od cen oferowanych 
w przedziale 5-20%. 

Badano także oczekiwania zbywców i preferencje nabywców 
nieruchomości gruntowych, w aspekcie wielkości powierzchni 
z działek budowlanych. Wydzielono trzy grupy wielkości działek: 
− I wielkość – do 1000 m2,
− II wielkość – od 1100 m2 do 2000 m2,
− III wielkość – powyżej 2000 m2.

Podział podaży tych grup wielkości działek w gminie Kom-
prachcice był niemalże równy. Grupa I stanowi 32.3% ogółu ofert, 
grupa II to 29.0%, a grupa III jest najliczniejsza i stanowi 38.7% 
wszystkich ofert. Diagram struktury liczebności populacji cen ofer-
towych ze względu na wielkości zobrazowano na rys. 4.
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Rys. 4. Struktura liczebności populacji cen ofertowych
ze względu na wielkości działek (źródło: badania własne)

 

MINIMALNE I MAKSYMALNE
CENY OFERTOWE W GRUPACH

Dokonano uproszczonej analizy wartości cen oferowanych 
w podaży. Na rysunku 5 przedstawiono histogram porównania 
podstawowych parametrów opisowych ceny działek w gminie 
Komprachcice, ze względu na ich wielkość. 

Z przedstawionych porównań wynika, że ceny działek maleją 
wraz z ich wielkością. Maksymalne i minimalne ceny są najmniej-
sze w podaży działek największych. Zauważa się również, że zróż-
nicowanie cen ofertowych w grupach wielkości I i II jest zbliżone 
i odpowiednio wynosi 19% i 14%, natomiast w grupie wielkości III 
zróżnicowanie wynosi 30%. W grupie tej oferowano nieruchomo-
ści gruntowe o obszarze powyżej 1 ha i o cenach 30,00 zł/m2 i 40,00 
zł/m2. Nieuwzględnienie tych ofert w analizie spowodowałoby, 
że zróżnicowanie w grupie III byłoby podobne do tego w grupach 
I i II. Zainteresowanie w nabyciu działek o tak dużych powierzch-
niach wykazywali deweloperzy.
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Rys. 5. Porównanie cen ofertowych działek w grupach wielkości
(źródło: badania własne)

Mając na uwadze powyższe wnioski można stwierdzić, iż ofe-
rujący działki na rynku powinni podejmować kroki mające na celu 
podział większej działki na mniejsze i ich sprzedaż po wyższych 
cenach. 

PODSUMOWANIE 

Rynek nieruchomości mieszkaniowych w miejscowościach 
urbanizowanych aglomeracji Opola rozwija się intensywnie. Podaż 
nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych 
pod budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturę towarzyszącą, 
nie w pełni równoważy popyt. 

Oferowane do sprzedaży działki gruntowe mają lokalizację 
spełniającą oczekiwania nabywców. Ponieważ popyt na działki 
budowlane w miejscowościach podmiejskich Opola jest wysoki, 
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ceny na te nieruchomości stale wzrastają, mimo spadku po 2009 
roku cen powierzchni mieszkaniowych. 

Jednak drastyczne ograniczenie źródeł fi nansowania ostudza 
wielu inwestorów. Z tych względów znaczna część projektów, 
zwłaszcza deweloperskich, może nie być realizowana, dopóki nie 
zostaną zabezpieczone źródła fi nansowania. W przypadku zaan-
gażowania kapitału, banki wymagają wysokiego poziomu zabez-
pieczenia projektów inwestycyjnych. 

Urbanizacja wsi podopolskich zwiększa znacząco ich potencjał 
demografi czno-ekonomiczny i stąd oczekuje się dalszego rozwoju 
budownictwa mieszkaniowego na tych terenach. 

STRESZCZENIE

W artykule podjęto próbę oceny uwarunkowań urbanizacji wsi, 
usytuowanych w bliskich odległościach od centrum Opola. Oce-
niono lokalne warunki demografi czno-ekonomiczne tych miej-
scowości. Metodą  przybliżoną porównano oferty i wielkości cen 
sprzedaży nieruchomości gruntowych, przeznaczonych pod bu-
downictwo mieszkaniowe.

SUMMARY

In article was undertaken the test of opinion of conditioning 
urbanization village situated in near distances from centre of Opole. 
Local demographic - economic conditions of these places were esti-
mated. The approximate method was compared the offer and size 
of prices of sale land real estates designed under housing building.
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Romuald Jończy

FORMY
ZATRUDNIENIA LUDNOŚCI

NA OBSZARACH WIEJSKICH 
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

W JEGO UKŁADZIE
PRZESTRZENNYM

– WNIOSKI Z BADAŃ 

WPROWADZENIE

Województwo opolskie, zwłaszcza jego obszary wiejskie, wy-
różniają się specyfi czną sytuacją w zakresie zatrudnienia i rynku 
pracy. Specyfi ka ta wynika z tego, że znaczną część mieszkańców 
terenów wiejskich województwa stanowią Ślązacy niemieckiego 
pochodzenia, posiadający już od początku lat dziewięćdziesiątych 
możliwość podejmowania pracy za granicą. Fakt ten wpłynął i da-
lej wpływa na znaczną skalę zatrudnienia za granicą, które już pod 
koniec lat dziewięćdziesiątych osiągnęło bezprecedensową skalę 
i dalej wykazuje największe nasilenie w kraju1.

W niniejszym tekście zaprezentowano wyniki badań dotyczące 
zatrudnienia, pochodzące z rozległych badań terenowych, przepro-

1 Szerzej na ten temat w R. Jończy, Migracje zarobkowe ludności autochtonicznej 
z województwa opolskiego. Studium ekonomicznych determinant i konsekwencji, Opole 
2003.
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wadzonych przez autora na obszarach wiejskich województwa2. 
Badania te, przeprowadzone przy pomocy osób – autorytetów 
lokalnych3, obejmujące całą ludność wybranych losowo 55 miej-
scowości województwa (patrz rys. 1.) skupiały się na ustaleniach 
dotyczących form zatrudnienia w kraju i za granicą preferowanych 
przez ludność (w wieku produkcyjnym) tych miejscowości. 

 

Rysunek 1. Rozmieszczenie i wielkość badanych miejscowości
województwa opolskiego. Źródło: Badania własne autora.

2 Tekst oparto w całości na wynikach badań przedstawionych głównie w pra-
cach R. Jończy, Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego, po 
akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty ekonomiczne i demografi czne, Opole 
– Wrocław 2010, oraz R. Jończy, Zewnętrzne migracje ludności wiejskiej Opolszczyzny 
po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Opole 2008.

3 Metodę opisywanych badań szerzej przedstawiono w rozdziale trzecim pracy 
R. Jończy, Migracje zagraniczne z obszarów…, op. cit.,  
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Ludność badanych miejscowości przyporządkowano do dzie-
sięciu wyodrębnionych form zatrudnienia. Grupy te to:
  1. pracujący stale i wyłącznie w Polsce;
  2. pracujący stale i wyłącznie za granicą;
  3. pracujący stale w Polsce oraz okresowo za granicą;
  4. pracujący okresowo za granicą, niepracujący w Polsce stale; 
  5. pracujący okresowo wyłącznie w Polsce;
  6. uczniowie, słuchacze, studenci (trybu dziennego) pracujący 

okresowo wyłącznie za granicą;
  7. uczniowie, słuchacze, studenci (trybu dziennego) pracujący 

okresowo za granicą i w Polsce;
  8. uczniowie, słuchacze, studenci (trybu dziennego) pracujący 

okresowo wyłącznie w Polsce;
  9. uczniowie, słuchacze, studenci (trybu dziennego) niepracujący;
10. niepracujący (pozostali).

Ze względu na umowny, choć gruntownie przemyślany, cha-
rakter podziału na te grupy, należy wyjaśnić, jakie osoby do nich 
kwalifi kowano. Do grupy pierwszej (1) zaliczono wszystkie oso-
by wykonujące w badanym okresie pracę stałą (ciągłą) w Polsce, 
a nie podejmujące w żadnej formie pracy za granicą. Do grupy 
tej zaliczono również osoby prowadzące działalność gospodar-
czą lub gospodarstwa rolne oraz w gospodarstwach rolnych pra-
cujące.

Do drugiej grupy (2) zaliczono osoby pracujące w sposób trwały 
i ciągły za granicą, jednocześnie niekorzystające z pracy w Polsce.

Do trzeciej grupy (3) zaliczono osoby stale zatrudnione w Polsce 
a korzystające za granicą z pracy okresowej. Były to zarówno osoby 
pracujące za granicą w okresie urlopów, jak i osoby prowadzące 
działalność gospodarczą, lub gospodarstwa rolne, (lub w sposób 
ciągły w gospodarstwach rolnych pracujące) a dorabiające okreso-
wo za granicą.  

Do czwartej grupy (4) zaliczono osoby pracujące za granicą, 
niekorzystające z tej pracy w sposób ciągły, a jedynie okresowy 
i jednocześnie niezatrudnione stale w Polsce. W praktyce były to 
najczęściej osoby w wieku produkcyjnym, które pobierały w Pol-
sce emerytury lub renty, jak również niepracujące w Polsce stale 
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kobiety i osoby pracujące okresowo w Polsce, zarejestrowane jako 
bezrobotne4. 

Piątą grupę (5) stanowiły osoby pracujące wyłącznie okreso-
wo w Polsce. Były to głównie osoby starsze, pobierające w Polsce 
emerytury i dorabiające okresowym zatrudnieniem, głównie w bu-
downictwie, usługach i rolnictwie.

Kolejne cztery grupy (6-9) stanowili studenci, słuchacze i ucznio-
wie kontynuujący naukę w trybie dziennym  i korzystający w zróż-
nicowany sposób z możliwości zatrudnienia. Wyodrębniono wśród 
nich osoby pracujące wyłącznie za granicą (głównie w czasie waka-
cji), pracujące wyłącznie w kraju (raczej w czasie roku szkolnego/
akademickiego), pracujące zarówno w kraju, jak i za granicą, oraz 
niepodejmujące pracy w ogóle. Z natury rzeczy, osoby zaliczane do 
tych czterech grup zatrudnienia, pochodziły w ogromnej większo-
ści z najmłodszej grupy wieku produkcyjnego (18 – 25 lat).

Ostatnią, wyodrębnioną grupę (10) stanowiły pozostałe oso-
by niepracujące, tzn. wszystkie niepracujące w wieku produkcyj-
nym, poza uczącymi się w trybie dziennym. Warto jednak zwrócić 
uwagę, że znaczną część tych osób, zwłaszcza w najstarszej grupie 
wiekowej stanowiły osoby pobierające świadczenia emerytalne 
lub przedemerytalne. Do grupy niepracujących zaliczono również 
m.in. osoby korzystające z urlopów wychowawczych i niepracują-
ce osoby chore lub niepełnosprawne.

Warto zaznaczyć, że powyższy podział wyniknął zarówno 
z celów badań tj. ustalenia udziału poszczególnych form migracji 
i zatrudnienia w Polsce, jak i z praktycznych możliwości, jakie da-
wała przyjęta metoda badań. W badaniach nie wyodrębniano zatem 
takich grup jak zarejestrowani bezrobotni, czy emeryci w wieku 
produkcyjnym, ponieważ osobie–autorytetowi trudno byłoby okre-
ślić, czy dana osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna albo czy 
pobiera emeryturę. W stosunkowo małych społecznościach wiej-
skich jest natomiast dość powszechnie wiadomym czy, gdzie 
i w jakiej formie dana osoba pracuje.

4 Niektórzy zarejestrowani bezrobotni podejmowali pracę, zwłaszcza okreso-
wą za granicą lub w Polsce – w szarej strefi e.
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Oprócz formy zatrudnienia, badanych przyporządkowywano 
do odpowiednich grup płci (mężczyźni lub kobiety), obywatelstwa 
(polskie – ludność nieautochtoniczna oraz polskie i niemieckie – 
ludność nieautochtoniczna5) oraz wieku (18–25 lat, 26–35 lat, 36–45 
lat, 46–55 lat, 56–64 lat, w tym kobiety 56–59 lat).

SYTUACJA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA
I POZOSTAWANIA BEZ PRACY W CAŁEJ
POPULACJI LUDNOŚCI BADANYCH
MIEJSCOWOŚCI 

Spośród wyodrębnionych w badaniach dziesięciu form aktyw-
ności pracowniczej, szczególne znaczenie dla analizy zatrudnienia 
i problemu pozostawania bez pracy, mają pierwsze w zestawieniach 
trzy formy, grupujące osoby posiadające stałą pracę, a także grupa 
osób niepracujących. Należy jednak zaznaczyć, że grupa osób wy-
odrębnionych w badaniach jako niepracujący, nie jest zbieżna ani 
z bezrobociem zarejestrowanym, ani z rzeczywistym6. Do niepra-
cujących zaliczono wszystkie te osoby, które w badanym roku nie 
pracowały, poza niepracującymi uczącymi się w trybie dziennym 
(stacjonarnym). Grupa niepracujących objęła zatem zarówno nie-
pracujących bezrobotnych zarejestrowanych7, jak i niezarejestro-
wanych8, ale również kilka grup osób wprawdzie niepracujących, 
jednak nietraktowanych jako bezrobotne w pomiarze bezrobocia 
i w powszechnym rozumieniu tej kategorii. Pierwsza z tych ostat-
nich grup to osoby w wieku produkcyjnym, które uzyskały prawo 

5 Nazewnictwo to ma charakter umowny i wprowadzono je na potrzebę badań. 
Szerzej na temat problemów terminologicznych, związanych z koniecznością wy-
odrębnienia tych dwóch grup ludności, traktuje rozdział pierwszy pracy R. Jończy, 
Migracje zagraniczne z obszarów…, op. cit.

6 Bezrobotny rzeczywisty jest tutaj rozumiany jako niepracujący, poszukujący 
pracy, skłonny ją podjąć w typowych dla danego rynku pracy warunkach.

7 Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, które nie podejmowały pracy, także 
szarostrefowej, w badanym okresie.

8 Niepracujący, niezarejestrowani wprawdzie jako bezrobotni, gotowi podjąć 
pracę, ale niemogący jej znaleźć.
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do emerytur lub którym przyznano inne świadczenia czy upraw-
nienia, wyłączające je z rejestru osób aktywnych zawodowo (eme-
rytury pomostowe, zasiłki przedemerytalne, renty inwalidzkie, 
urlopy górnicze itp.). Udział tych osób jest z oczywistych wzglę-
dów największy wśród niepracujących z najstarszej grupy wieku 
produkcyjnego. Druga grupa to osoby, głównie kobiety, zajmujące 
się wychowywaniem dzieci, korzystające z urlopów macierzyń-
skich i wychowawczych. Do trzeciej grupy zaliczono osoby cho-
re i niepełnosprawne (inwalidzi, renciści) i niemogące w związku 
z tym podejmować pracy zawodowej. Czwartą grupę  stanowiły 
osoby niepracujące z wyboru, a zajmujące się np. wychowaniem 
dzieci, prowadzeniem domu, bądź obciążone innymi obowiązka-
mi9. Jak wskazały badania, w warunkach Opolszczyzny grupę tę 
tworzą w znacznej części kobiety – żony mężczyzn pracujących sta-
le za granicą. Piątą, szczególną choć nieliczną, grupę osób niepra-
cujących, stanowiły osoby odbywające służbę wojskową lub kary 
pozbawienia wolności. Taki pomiar niepracujących, uwzględnia-
jący wymienione grupy, nie umożliwia wprawdzie precyzyjnego 
ustalenia zarówno bezrobocia rejestrowanego, jak i rzeczywistego, 
ale pozwala znacznie lepiej, niż za pomocą ofi cjalnych wskaźni-
ków ustalić zarówno skalę rzeczywistego zatrudnienia, jak i po-
zostawania bez pracy. Udziały poszczególnych form zatrudnienia, 
jak i udziały osób niepracujących, wśród ogółu badanej populacji, 
zestawiono w tabeli 1.

Udział stale zatrudnionych (w kraju lub za granicą)10 wyniósł w 
badanej populacji 62,2% osób w wieku produkcyjnym. Wyższy był 
wśród mężczyzn (71,3%), a niższy wśród kobiet  (52,2%), głównie 
ze względu na niższy odsetek kobiet aktywnych zawodowo. Ade-
kwatnie do tego udział osób niepracujących wyniósł wśród męż-
czyzn 13,2%, a wśród kobiet 30,6%. Warto zwrócić uwagę, że na 

  9 Np. niekiedy, zwłaszcza w wielopokoleniowych rodzinach, jeden z domow-
ników musi się opiekować, wymagającą tego osobą starszą.

10 Przez stale zatrudnionych rozumiana jest suma osób stanowiących pierwsze 
trzy grupy wymienione w tabeli 1 tzn.: osoby pracujące stale i wyłącznie w Polsce, 
osoby pracujące stale i wyłącznie za granicą i osoby pracujące stale w Polsce i okre-
sowo za granicą.
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stosunkowo duży udział osób niepracujących w grupie ludności 
w wieku produkcyjnym, znacząco wpływa na wyjątkowo wysoki 
odsetek niepracujących w najstarszej grupie wieku produkcyjne-
go (powyżej 55 lat) – stanowią oni około 30% ogólnej liczby osób 
niepracujących. W młodszych grupach wiekowych udziały niepra-
cujących są znacznie niższe, zwłaszcza zaś wśród mężczyzn w wie-
ku 26–45 lat, gdzie nie przekraczają 8% ludności w wieku produk-
cyjnym. 
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ZATRUDNIENIE W KRAJU I ZA GRANICĄ
ORAZ POZOSTAWANIE BEZ PRACY
W POPULACJI LUDNOŚCI AUTOCHTONICZNEJ
W BADANYCH MIEJSCOWOŚCIACH

Pomiędzy ludnością reprezentującą obie wyodrębnione grupy 
obywatelstwa (ludność autochtoniczna i nieautochtoniczna) wy-
stępują spore różnice w zakresie preferowanych form zatrudnia-
nia. Dlatego też warto zaprezentować, jak kształtują się udziały 
osób pracujących i niepracujących z osobna – w obu tych grupach 
badanych. Dane dotyczące ludności autochtonicznej zawiera tabe-
la 2. W grupie tej udział stale pracujących wynosił 64,7%, a udział 
niepracujących 19,1%. Duże zróżnicowania zauważalne są po-
między kobietami a mężczyznami. Wśród mężczyzn udział stale 
zatrudnionych wyniósł 76,3%, podczas gdy wśród kobiet jedynie 
51,5%. Zwraca uwagę szczególnie niski udział niepracujących 
mężczyzn, wynoszący 9,0% (wśród kobiet 30,2%). Udział ten, i tak 
bardzo niski, jest silnie zawyżony przez mężczyzn z najstarszej 
grupy wiekowej (56–65 lat). Gdyby bowiem obliczyć taki wskaźnik 
tylko dla mężczyzn w wieku 18–46 lat, to wyniósłby on jedynie 
około 4% i w grupie tej zawarłyby się jeszcze osoby chore, niepeł-
nosprawne, odbywające służbę wojskową i inne, niemogące podjąć 
pracy. Należy więc przyjąć, że poziom rzeczywistego bezrobocia 
kształtuje się w tej grupie autochtonów w dolnych przedziałach 
naturalnej stopy lub nawet poniżej niej11. Odpowiadają temu bar-
dzo duże udziały posiadających stałą pracę, przekraczające wśród 
mężczyzn w wieku 26–55 lat, 85% osób w wieku produkcyjnym. 
Stosunkowo duży udział niepracujących kobiet autochtonek na-
leży traktować w pewnym sensie jako pochodną dużego udziału 
zatrudnionych mężczyzn. Wyjątkowo duża aktywność zawodo-
wa mężczyzn umożliwia bowiem części kobiet przejściową lub 

11 W teorii rynku pracy przyjmuje się, że naturalna stopa waha się od 3 do 7% 
w zależności m.in. od stopnia instytucjonalnej ingerencji w rynek pracy. W badanej 
populacji mężczyzn-autochtonów w grupie wieku 18-35 lat, udział niepracujących, 
(przy pominięciu uczących się w trybie dziennym) wynosi zaledwie 3,3%, wliczając 
w to osoby niepełnosprawne, chore oraz odbywające służbę wojskową. 
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trwałą bierność pracowniczą, w praktyce najczęściej zajmowanie 
się domem i wychowywaniem dzieci. W przypadku części kobiet, 
których mężowie pracują stale za granicą, a które posiadają małe 
dzieci, pozostawanie nieaktywnymi zawodowo to nie tylko możli-
wość, ale i konieczność. Konieczność ta wynika również z faktu, że 
w przypadku ciągłej nieobecności mężów, właśnie na kobiety spa-
da znaczna część obowiązków domowych, będących w normal-
nych warunkach domeną mężczyzn.
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ZATRUDNIENIE W KRAJU I ZA GRANICĄ
ORAZ POZOSTAWANIE BEZ PRACY
W POPULACJI LUDNOŚCI
NIEAUTOCHTONICZNEJ
W BADANYCH MIEJSCOWOŚCIACH

W grupie ludności nieautochtonicznej (patrz tab. 3) udział sta-
le zatrudnionych wynosi 60,6% ludności w wieku produkcyjnym 
i jest tym samym o cztery punkty procentowe niższy, niż wśród au-
tochtonów. Różnicy tej odpowiada wyższy wśród nieautochtonów, 
o cztery punkty procentowe, udział niepracujących, który wynosi 
23,1% (wśród autochtonów 19,1%). 

Różnica w aktywności zawodowej, pomiędzy autochtonami 
a nieautochtonami, wynika przede wszystkim z mniejszej wśród 
nieautochtonów aktywności zawodowej mężczyzn, z których 
67,4% (wśród autochtonów 76,3%) jest stale zatrudnionych, a 16,3% 
nie pracuje. Natomiast wśród kobiet nieautochtonek, udział stale 
pracujących wynosi 52,6% i jest nieznacznie wyższy, niż wśród au-
tochtonek. Udział niepracujących kobiet jest wśród nieautochtonek 
(30,8%) porównywalny do takiego wskaźnika wśród autochtonek 
(30,2%). Warto zwrócić uwagę, że autochtonki są w porównaniu 
z nieautochtonkami, nieznacznie bardziej aktywne zawodowo 
(zwłaszcza za granicą) w dwóch grupach wieku: w najmłodszej 
(18–25 lat) i najstarszej (56–60 lat), a istotnie mniej od nich aktyw-
ne w przedziale wieku 26–55 lat. Trwała aktywność zawodowa 
autochtonek jest zatem relatywnie niska w tych grupach wieku, 
w których zajmują się one dziećmi i domem, co umożliwia (lub 
do czego zmusza) wspomniana wcześniej wyjątkowo duża aktyw-
ność zawodowa ich mężów – mężczyzn z tych samych grup wieku 
– pracujących masowo za granicą.
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SYTUACJA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA
I POZOSTAWANIA BEZ PRACY
W UKŁADZIE PRZESTRZENNYM
OBSZARÓW WIEJSKICH REGIONU

Analiza sytuacji na rynku pracy województwa jest, na podsta-
wie wyników przeprowadzonych badań, o tyle trudna, że bada-
nia te wprawdzie dość dobrze odzwierciedlają sytuację dla całej 
ludności wiejskiej województwa, jednak nie bardzo nadają się do 
formułowania wniosków, dotyczących sytuacji na lokalnych (po-
wiatowych) rynkach pracy. 

Niemniej jednak, patrząc na rozmieszczenie miejscowości, cha-
rakteryzujących się dużymi udziałami osób, które pracują w Polsce 
stwierdzić można, że są to generalnie miejscowości  położone w za-
chodniej, południowej i północnej części województwa, czyli na ob-
szarze zamieszkałym przez ludność nieautochtoniczną. Stosunkowo 
duże udziały zatrudnionych w Polsce cechują też wsie autochtonicz-
ne, położone na terenach z dostępną w pobliżu pracą (część powiatu 
oleskiego, okolice Opola12). Warto zwrócić uwagę, że w przypadku 
miejscowości autochtonicznych, większymi udziałami osób zatrud-
nionych w Polsce cechują się miejscowości małe (Wasiłowice, Fol-
wark, Wróblin, Świerkle, Niwki, Krasków, Goła, Nowa Wieś), co wy-
nika niewątpliwie z większych w małych miejscowościach udziałów 
ludności aktywnej w rolnictwie i nie tak silnie rozwiniętych migracji 
zarobkowych. W dużych wsiach, zamieszkanych w większości przez 
autochtonów (Bogacica, Popielów, Staniszcze Małe, Łącznik, Zakrzów, 
Wojciechów, Ligota Prószkowska) udział zatrudnionych w Polsce jest 
mniejszy, bo przesądza o tym duża skala emigracji zarobkowej.

Pewien obraz sytuacji na rynku pracy w ujęciu przestrzennym, 
daje też zestawienie udziału osób niepracujących w poszczegól-
nych badanych miejscowościach, przedstawione na rysunku 2.

12 Wniosek ten dotyczy także miejscowości z tego obszaru, niestanowiących 
zasadniczej próby badawczej a również badanych w innych okresach, jak: Biadacz, 
Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Chrzowice, Sowczyce, Kozłowice, Borki, Wrzoski, 
czy Dąbrowa.
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Małymi udziałami niepracujących charakteryzują się głów-
nie niewielkie wsie autochtoniczne. Wynika to przede wszystkim 
z większego w nich, niż w dużych nierolniczych wioskach, odset-
ka osób pracujących w rolnictwie. Nie bez znaczenia jest też fakt, 
że znaczna część tych miejscowości położona jest w pobliżu miejsc 
stabilnego zatrudnienia (Opole, Olesno, Krapkowice). 

Rysunek 2. Udział osób niepracujących wśród ludności
w wieku produkcyjnym, w badanych miejscowościach

województwa opolskiego. Źródło: Badania własne autora

Z kolei miejscowości zamieszkane przez ludność nieautochto-
niczną cechują się na ogół, oprócz dużego udziału osób pracują-
cych w Polsce, także stosunkowo dużymi udziałami niepracują-
cych. Udziały niepracujących, na obszarze zamieszkanym przez 
ludność nieautochtoniczną, są przy tym większe w tych miejsco-
wościach, w których występuje relatywnie duża (jak na miejsco-
wości zamieszkane przez nieautochtonów) skala zagranicznej emi-
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gracji zarobkowej (Łukowice Brzeskie, Olszanka, Kobiela, Prądy, 
Mąkoszyce). To samo zjawisko dotyczy dużych w przeszłości ro-
botniczo-chłopskich wsi autochtonicznych, takich jak: Łaziska, Ko-
tlarnia, Staniszcze Małe, Popielów czy Wojciechów.

Prowadzi to do wniosku, że duży udział niepracujących 
w miejscowościach wynika z dużej skali zatrudnienia za granicą, 
umożliwiającej niepracowanie innym członkom rodzin. Raczej 
jednak nie powinno się tego związku tłumaczyć odwrotnie, tzn. 
że brak pracy zmusza część ludności do podjęcia pracy za grani-
cą, a pomimo to liczba pozostałych w kraju niepracujących da-
lej jest duża. O mylności takiej interpretacji przekonują zarówno 
analizowane motywy wyjazdów jak warunki pracy, akceptowane 
w Polsce przez pracujących za granicą, wskazujące, że migracja 
wynika nie z braku pracy, ale z wyższego poziomu wynagrodzeń, 
uzyskiwanych za granicą.

Na pewne wnioski pozwalają również zestawienia, dokonane 
w ramach grup ludności z badanych miejscowości, zamieszkują-
cych poszczególne powiaty. Zestawienia te należy jednak trakto-
wać bardzo ostrożnie, mając świadomość, że zbiorcze populacje 
ludności, grup wsi z poszczególnych powiatów, nie będą dobrze 
reprezentowały całości ludności wiejskiej, zamieszkującej dany 
powiat. Konieczny jest też po raz kolejny podział na ludność au-
tochtoniczną i nieautochtoniczną, a to z tego względu, że udziały 
tych dwóch grup są w populacjach miejscowości, reprezentujących 
poszczególne powiaty, niezbieżne z udziałami w całych popula-
cjach ludności tych powiatów, gdyż w ramach powiatów przeba-
dano zbyt mało miejscowości13. 

W przypadku ludności autochtonicznej, zdecydowanie naj-
mniejszymi udziałami osób zatrudnionych stale w Polsce, cechu-
ją się miejscowości z powiatu kluczborskiego, z których zaledwie 

13 Tak np. w jedynie trzech badanych miejscowościach, z powiatu kluczborskie-
go, udział ludności autochtonicznej jest znacznie większy, niż wśród ogółu ludności 
wiejskiej tego powiatu. Podobnie jest z miejscowościami z powiatu prudnickiego. 
Z kolei w populacji ludności badanych miejscowości z powiatu oleskiego jest sy-
tuacja odwrotna, bo udział autochtonów jest tam mniejszy, niż w istocie w całym 
powiecie.
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nieco ponad jedna czwarta ludności w wieku produkcyjnym stale 
pracuje w Polsce. Niskiemu udziałowi osób pracujących w Polsce 
towarzyszy tu bardzo duży odsetek osób korzystających z pracy za 
granicą, wynoszący prawie 70%. Sytuacja ta wynikać może z dwu 
powodów. Po pierwsze – Kluczbork wydaje się zdecydowanie 
najgorszym ośrodkiem pracy ze stolic powiatów zamieszkanych 
w istotnej części przez autochtonów. Po drugie – badane miej-
scowości z tego powiatu mają bardzo podobne cechy, tj. są ra-
czej nierolnicze i położone w bezpośrednim pobliżu Kluczborka. 
W przeszłości ludność tych miejscowości znajdowała zatrudnie-
nie w przemyśle, zlokalizowanym w tym mieście. Wraz z dużym 
zmniejszeniem zatrudnienia w tym sektorze, możliwości stabilne-
go zatrudnienia znacznie się ograniczyły. Warto tu dodać, że bar-
dzo podobne cechy miały inne badane w przeszłości miejscowości 
z sąsiedztwa Kluczborka, m.in. w badaniach przeprowadzonych 
w 2004 roku największą skalą zagranicznej migracji zarobkowej 
spośród badanych wtedy 21 miejscowości Opolszczyzny wyróżni-
ły się położone obok Kluczborka Chocianowice. 

Wyjątkowo dużą aktywnością zawodową autochtonów wyróż-
niają się natomiast miejscowości z powiatu oleskiego. Charaktery-
zują się one zarówno największym udziałem pracujących w Polsce, 
jak i bardzo dużym udziałem osób pracujących za granicą. Ogółem 
w badanych miejscowościach z tego powiatu stałą pracę podejmo-
wało ponad 70% ludności w wieku produkcyjnym. Warto dodać, że 
również wśród uczącej się młodzieży autochtonicznej, udział podej-
mujących pracę był właśnie w powiecie oleskim największy. Z kolei 
najmniejszą aktywnością zawodową w Polsce odznaczała się ludność 
miejscowości z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, gdzie również 
największy był udział niepracujących. W porównaniach pominięto 
autochtonów z powiatu brzeskiego i namysłowskiego, reprezento-
wanych bardzo nielicznie w badanych tam miejscowościach.

Również w grupie ludności nieautochtonicznej zdecydowanie 
największa aktywność zawodowa w Polsce dotyczy ludności, za-
mieszkującej miejscowości powiatu oleskiego. Nieautochtoni z miej-
scowości tego powiatu wyróżniają się również najmniejszą skłonno-
ścią do migracji i relatywnie niewielkim udziałem niepracujących. 
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Z kolei najmniejszym udziałem, zarówno aktywnych zawodo-
wo, jak i pracujących w Polsce, wyróżnia się – podobnie jak w przy-
padku autochtonów – ludność nieautochtoniczna, miejscowości 
z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, charakteryzująca się rów-
nież dużym udziałem niepracujących. Ludność napływowa miej-
scowości z powiatów strzeleckiego, krapkowickiego i opolskie-
go, cechuje się relatywnie dużymi udziałami zatrudnionych stale 
w Polsce, co niewątpliwie pozostaje w związku ze skutkami migra-
cji ludności autochtonicznej (zwalnianie miejsc pracy i napędzanie 
koniunktury). Z kolei nieautochtoni, z miejscowości położonych 
w powiatach namysłowskim, kluczborskim i brzeskim, charaktery-
zują się mniejszymi udziałami pracujących w Polsce, a stosunkowo 
dużymi udziałami pracujących za granicą (powyżej jedna czwarta 
pracujących). Dotyczy to zwłaszcza pracujących za granicą stale, 
którzy stanowią tam przynajmniej jedną szóstą stale pracujących.

Reasumując i biorąc pod uwagę także wyniki badań, prowa-
dzonych w innych miejscowościach, niestanowiących próby w ni -
niejszych badaniach14, należy stwierdzić, że obszary wiejskie wo-
jewództwa opolskiego można podzielić na kilka kategorii (czy 
typów) cechujących się różnymi udziałami osób pracujących 
w Polsce, za granicą i osób niepracujących wśród ogółu ich ludności 
w wieku produkcyjnym. 

Pierwszy typ stanowią tereny wiejskie, położone na obszarze 
(lub w pobliżu) najlepiej rozwijających się rynków pracy (aglome-
racja opolsko-krapkowicka, okolice Olesna). Te obszary charakte-
ryzują się dużą aktywnością zawodową mieszkańców, zwłaszcza 
w Polsce, a częściowo również za granicą i stosunkowo małymi 
udziałami niepracujących. Szczególnie korzystnie w tym wzglę-
dzie wypada północna część powiatu oleskiego, zamieszkana przez 
ludność nieposiadającą niemieckiego pochodzenia. Miejscowości 
z tego obszaru odznaczają się wyjątkowo dużym udziałem osób 
pracujących w Polsce15.  

14 Mowa o miejscowościach badanych przez autora w innych badaniach niż 
prezentowane w niniejszym tekście.

15 Potwierdzają to również wyniki badań przeprowadzone w 2008 roku w miej-
scowości Prosna, również położonej na tym obszarze. 
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Drugi typ sytuacji na rynku pracy cechuje obszary wiejskie cen-
tralno-wschodniej części województwa, położone poza sąsiedz-
twem Opola, Krapkowic i Olesna, zamieszkane w większości przez 
ludność autochtoniczną. Są to tereny powiatów: strzeleckiego i kę-
dzierzyńsko-kozielskiego, południowa część powiatów kluczbor-
skiego i oleskiego, północno-zachodnie obrzeża powiatu opolskie-
go (ziemskiego), północna część powiatu głubczyckiego i północ-
no-zachodnia część powiatu prudnickiego. Obszary te wyróżniają 
się dużą aktywnością zawodową mieszkańców, w tym większymi 
niż miejscowości z poprzedniego obszaru, udziałami osób pracują-
cych za granicą. Wraz ze wzrostem udziału osób pracujących stale 
za granicą, postępuje wzrost udziału niepracujących, zwłaszcza ko-
biet w wieku 26–45 lat. Skala rzeczywistego bezrobocia jest na tym 
obszarze porównywalnie mała jak na pierwszym z wymienionych 
obszarów, jednak migracja ma tu bardziej wymuszony charakter.

Trzeci rodzaj sytuacji na rynku pracy jest typowy dla miejscowości 
z powiatów namysłowskiego, brzeskiego, nyskiego i północnej części 
powiatu kluczborskiego. Obszary te charakteryzują się stosunkowo du-
żym udziałem osób pracujących w Polsce i stosunkowo dużymi udzia-
łami osób niepracujących.  Emigracja zarobkowa za granicę jest mniej 
nasilona niż na obszarze zamieszkanym przez autochtonów, ale szybko 
się rozwija, co nasila relatywnie trudna sytuacja na rynku pracy. 

Czwarty typ sytuacji jest charakterystyczny dla miejscowości 
położonych w powiecie głubczyckim oraz w południowej i zachod-
niej części powiatu prudnickiego. Stosunkowo duża część miesz-
kańców pracuje w Polsce, zwłaszcza w bardzo wydajnym tam rol-
nictwie (bardzo wysoka jakość gleb) i  duża część mieszkańców 
pracuje w Polsce  jedynie okresowo. Mieszkańcy wsi z tego obsza-
ru wykazują (oprócz miejscowości z północy powiatu oleskiego) 
najmniejsze skłonności do podejmowania pracy za granicą.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Prezentacja i analiza wyników badań dotyczących faktycznej 
aktywności zawodowej i pozostawania bez pracy wskazują, że 
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udział osób pracujących stale w kraju lub/i za granicą  jest w ba-
danych miejscowościach, w grupie ludności w wieku produkcyj-
nym stosunkowo duży, bo wynosi 62,2%. Wyższy jest wśród męż-
czyzn (71,3%), a niższy wśród kobiet  (52,2%). Odpowiednio do 
tego udział osób niepracujących wyniósł wśród mężczyzn 13,2%, 
a wśród kobiet 30,6%. Na stosunkowo duży udział osób niepra-
cujących znacząco wpływa wyjątkowo wysoki odsetek niepracu-
jących w najstarszej grupie wieku produkcyjnego (powyżej 55 lat) 
– stanowią oni około 30% ogólnej liczby osób niepracujących. 
W młodszych grupach wieku udziały niepracujących są znacznie 
niższe, zwłaszcza wśród mężczyzn w wieku 26–45 lat, gdzie nie 
przekraczają 8% ludności w wieku produkcyjnym.

Podobnie jak w przypadku zatrudnienia za granicą, tak również 
w zakresie ogólnej (w kraju i za granicą) aktywności zawodowej 
występują znaczne różnice pomiędzy ludnością autochtoniczną 
a ludnością nieposiadającą niemieckiego pochodzenia.

Wśród autochtonów udział stale pracujących wynosił 64,7%, 
a udział niepracujących 19,1%, przy czym udziały te znacznie róż-
niły się w podziale na płeć. Wśród mężczyzn udział stale zatrudnio-
nych wyniósł aż 76,3%, a nie pracujących jedynie 9,0%, przy czym 
wśród mężczyzn w wieku 18-35 lat jedynie 3,3%, co nakazuje oceniać 
bezrobocie w tej grupie płci i wieku jako wyjątkowo niskie, niższe 
nawet od naturalnej stopy. Z kolei wśród kobiet udział pracujących 
wyniósł jedynie 51,5%, a udział nie pracujących aż 30,2%, co ma 
niewątpliwy związek z dużym udziałem pracujących mężczyzn, 
umożliwiających ich małżonkom okresową lub trwałą bierność pra-
cowniczą, zwłaszcza w okresie opieki nad małymi dziećmi. 

Z kolei w grupie ludności nieautochtonicznej, udział stale za-
trudnionych wynosi 60,6% ludności w wieku produkcyjnym 
i jest niższy niż wśród autochtonów. Skutkuje to wyższym wśród 
nieautochtonów udziałem niepracujących, wynoszącym 23,1%. 
Różnica w aktywności zawodowej pomiędzy autochtonami a nie-
autochtonami wynika przede wszystkim z mniejszej wśród nieau-
tochtonów aktywności zawodowej mężczyzn; wśród kobiet udział 
stale pracujących jest nieznacznie wyższy niż wśród autochtonek. 
Autochtonki, w porównaniu z nieautochtonkami, są nieznacznie 
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bardziej aktywne zawodowo (zwłaszcza za granicą) w dwóch gru-
pach wieku: w najmłodszej i najstarszej, a istotnie mniej od nich 
aktywne w przedziale wieku 26–55 lat. Aktywność zawodowa 
autochtonek jest więc relatywnie niska w tych grupach wieku, 
w których zajmują się one dziećmi i domem, a umożliwia to (lub do 
czego zmusza) wspomniana wcześniej wyjątkowo duża aktywność 
zawodowa ich mężów. 

Ocena rzeczywistego stanu zatrudnienia i bezrobocia, w ukła-
dzie przestrzennym terenów wiejskich regionu opolskiego, jest sto-
sunkowo trudna. Niemniej jednak, wykorzystując również wyniki 
innych badań, sformułowano szereg wniosków. 

Generalnie zdecydowanie lepiej przedstawia się sytuacja na 
obszarach wiejskich w centralno-wschodniej części Opolszczyzny, 
zamieszkiwanej w dużej części przez ludność autochtoniczną. Spo-
łeczność ta wyróżnia się bardzo wysokim udziałem stale pracują-
cych (w kraju lub za granicą), zwłaszcza mężczyzn i istotnie niż-
szym udziałem niepracujących. Z kolei ludność nieautochtoniczna 
wyróżnia się generalnie większym udziałem pracujących w Polsce, 
ale niższym udziałem ogólnej liczby pracujących (w kraju i za gra-
nicą). Wyższy jest też wśród niej udział niepracujących. 

Porównania, dokonane między poszczególnymi miejscowościa-
mi i rejonami, na których są one położone, pozwalają wyodrębnić 
na terenach wiejskich Opolszczyzny kilka typów sytuacji na rynku 
pracy. 

Pierwszy typ sytuacji na rynku pracy jest charakterystyczny dla 
obszarów położonych w pobliżu najlepiej rozwijających się ryn-
ków pracy (aglomeracja opolsko-krapkowicka, okolice Olesna). 
W odniesieniu do tych obszarów charakterystyczna jest duża ak-
tywność zawodowa mieszkańców w Polsce (zwłaszcza nieautoch-
toni), częściowo również za granicą (zwłaszcza autochtoni) i sto-
sunkowo mały udział niepracujących. Szczególnie korzystnie wy -
pada tu północna część powiatu oleskiego, zamieszkana przez
ludność nieposiadającą niemieckiego pochodzenia. Miejscowości 
z tego obszaru charakteryzują się wyjątkowo dużym udziałem osób 
pracujących w Polsce. Skala bezrobocia, zwłaszcza rzeczywistego, 
jest na tym obszarze bardzo niska.
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Kolejny typ sytuacji na rynku pracy cechuje obszary wiejskie 
centralno-wschodniej części województwa, położone poza sąsiedz-
twem Opola, Krapkowic i Olesna, zamieszkane w większości przez 
ludność autochtoniczną. Wchodzą tu tereny: powiatów strzelec-
kiego i kędzierzyńsko-kozielskiego, południowa część powiatów 
kluczborskiego i oleskiego, północno-zachodnie obrzeża powiatu 
opolskiego (ziemskiego), północna część powiatu głubczyckiego 
i północno-zachodnia część powiatu prudnickiego. Wyróżniają 
się one dużą aktywnością zawodową mieszkańców, a zwłaszcza 
znacznym – większym niż miejscowości z poprzedniego obszaru 
– udziałem osób pracujących za granicą. Wzrostowi udziału osób 
pracujących stale za granicą towarzyszy wzrost udziału niepracu-
jących, zwłaszcza kobiet w wieku 26–45 lat. Skala rzeczywistego 
bezrobocia na tym obszarze jest porównywalnie mała, jak na pierw-
szym z wymienionych obszarów, a sama migracja ma bardziej wy-
muszony charakter, bo jest częściowo spowodowana upadkiem 
dotychczasowych form zatrudnienia i utrzymania ludności (prze-
mysł i drobne gospodarstwa rolne).

Trzeci rodzaj sytuacji na rynku pracy znamionuje miejscowości 
z powiatów: namysłowskiego, brzeskiego, nyskiego i północnej czę-
ści powiatu kluczborskiego. Obszary te wykazują stosunkowo duży 
udział osób pracujących w Polsce i stosunkowo duży udział osób 
niepracujących. Emigracja zarobkowa za granicę jest tu mniej nasi-
lona niż na obszarze zamieszkanym przez autochtonów, ale szybko 
się rozwija, na co ma wpływ trudna sytuacja na rynku pracy. 

Czwarty typ sytuacji jest charakterystyczny dla miejscowości 
położonych w powiecie głubczyckim i w południowo-zachodniej 
części powiatu prudnickiego. Stosunkowo duża część mieszkań-
ców tych terenów pracuje w Polsce, zwłaszcza w bardzo wydaj-
nym tam (dzięki wysokiej jakości gleb) rolnictwie, ponadto sporo 
osób pracuje w Polsce jedynie okresowo. Mieszkańcy wsi z tego 
obszaru wykazują najmniejsze, obok mieszkańców miejscowości 
z północy powiatu oleskiego, skłonności do podejmowania pracy 
za granicą. Charakterystyczną cechą ludności z tego terenu jest po-
dejmowanie przygranicznego zatrudnienia w Czechach. Skala tego 
zatrudnienia jest jednak ograniczona. 
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SUMMARY

The studies carried out in rural areas of Opole voivodeship al-
low to extract some types of labour market conditions. 

The fi rst type of labour market situation is characteristic in areas close 
to the most rapidly developing labour markets (the areas of Krapkowi-
ce, Opole and Olesno). These areas are characterized by high economic 
activity of inhabitants in Poland (especially without German origin), 
partly they work abroad (especially natives) and a relatively small share 
of non-working. Especially benefi cial in these case is northern part of 
the Olesno district inhabited by people not having a German origin.

Another type of situation on the labour market is characterized 
by rural east-central part of the region outside a neighborhood of 
Opole, Krapkowice and Olesno, inhabited mostly by indigenous 
peoples. They are distinguished by high activity of professional pe-
ople, and especially large - larger than the municipality from the 
previous area -  number of people who are involved in working 
abroad. Increase in the proportion of people working permanen-
tly abroad, is accompanied by increase in the proportion of people 
who don’t work, especially women in the age of 26-45 years.

The third type of labour market appears in the areas of Namy-
słów, Nysa, and the northern part of the Kluczbork district. These 
areas have a relatively high proportion of people working in Po-
land and a relatively high proportion of persons not working. Emi-
gration abroad is less perceptible here, than in the area inhabited by 
indigenous peoples, but is developing fast, which affects the diffi -
cult situation on the labour market.

The fourth type of situation is typical of towns located in  Głub-
czyce and south-western part of  Prudnik district. A relatively large 
proportion of the population in these areas is working in Poland, 
especially in agriculture (thanks to the high quality of the soil), mo-
reover, a lot of people work in Poland only periodically. Villagers 
from the area show the lowest, next to the inhabitants of the north 
part of Olesno district, willingness to work abroad. A characteristic 
feature of the population in this area is to take employment in the 
Czech Republic, but the scale of these employment is limited.
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ZANIECZYSZCZENIA
ŚRODOWISKA

A PLANOWANIE PRZESTRZENNE

WPROWADZENIE
– DEFINICJA ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA

Pod pojęciem zanieczyszczenia środowiska  w piśmiennictwie 
występują różne pojęcia. W zależności od przyjętej defi nicji, jako 
zanieczyszczenia środowiska można rozumieć np.:
• występowanie w środowisku substancji w ilości i jakości odbie-

gających od naturalnych,
• występowanie w elemencie środowiska substancji innych niż 

w ilości i jakości charakterystycznej dla niego,
• stan środowiska wynikający z wprowadzania do powietrza, 

wody lub gruntu, substancji stałych, ciekłych albo gazowych, 
lub energii w takich ilościach i takim składzie, że może to ujem-
nie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, 
glebę, wodę, lub powodować inne niekorzystne zmiany np. ko-
rozję metali [pl.wikipedia.org, 2010]
Powyżej przytoczone defi nicje w sposób zróżnicowany opisują 

zakres pojęcia zanieczyszczenia środowiska i dla przyjętych przez 

1 Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, 
Uniwersytet Opolski oraz Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego 
w Warszawie.

2 Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, 
Uniwersytet Opolski.
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autorów rozważań są nie do końca odpowiednie. Stąd, podejmując 
problematykę zanieczyszczeń środowiska, podstawowe znaczenie 
ma sprecyzowanie tego pojęcia. Biorąc pod uwagę fakt, iż proces 
planowania przestrzennego odbywa się w przestrzeni prawnej 
i w określonej przestrzeni geografi cznej, powinien odpowiadać tym 
obydwu przestrzeniom. Dlatego do niniejszych rozważań przyjęta 
zostanie defi nicja wynikająca z Prawa Ochrony Środowiska, która 
defi niuje zanieczyszczenie jako: emisję3, która może być szkodliwa 
dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, może powodować szkodę 
w dobrach materialnych, pogarszać walory estetyczne środowiska 
lub może kolidować z innymi, uzasadnionymi sposobami korzy-
stania ze środowiska.

Defi nicja ta w swym podstawowym odniesieniu dotyczy od-
działywań  antropogenicznych, tzn. efektów działalności człowieka 
w środowisku przyrodniczym. Analizując jednak głębiej przy-
toczoną defi nicję, należy zauważyć, iż oddziaływania naturalne 
– wywołujące poprzez emisję zmiany niekorzystne dla człowie-
ka również mogą stanowić zanieczyszczenia środowiska. Niedo-
precyzowanie, przez ustawodawcę defi nicji pojęcia, „pośredniego 
wprowadzania zanieczyszczeń” do środowiska nie kwantyfi kuje 
bezpośrednio człowieka jako sprawcę zanieczyszczenia. Mimo, że 
intuicyjnie odbieramy brzmienie defi nicji jako nastawionej na oce-
nę oddziaływań, zwianych z „celowym” wprowadzaniem substan-
cji czy energii do środowiska, to jednak nie wyklucza ona również 
procesów przyrodniczych – nowo zaistniałych czy wytworzonych 
ewolucyjnie - jako sprawców zanieczyszczenia. Ten aspekt wystę-
powania zanieczyszczeń w środowisku jest często pomijany a obni-
żeniem jakości środowiska obarczana jest przede wszystkim dzia-
łalność człowieka i jemu przypisywane są skutki i koszty, związane 
z rewitalizacją (rekultywacją czy renaturyzacją) zanieczyszczonego 
obszaru. Z administracyjnego punktu widzenia jest to działanie 
słuszne, gdyż koszty mogą być ponoszone tylko przez człowieka 

3 Rozumie się przez to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku 
działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi  substancje, energie, 
takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne.
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(grupę ludzi, osoby prawne) a nie przez ekosystem, który może 
co najwyżej zmienić podstawy swego funkcjonowania, zmienić się 
w inny ekosystem, ale nie ponieść koszt w sensie fi nansowym.

Pomijanie procesów naturalnych jako sprawców pogorszenia 
jakości środowiska jest mankamentem obecnej ochrony środowi-
ska oraz systemów związanych z planowaniem przestrzennym 
w Polsce. Brak jest rozwiązań, które ujmowałyby w spójną całość 
zjawiska klimatyczne czy geologiczne jako sprawców zanieczysz-
czeń (skażeń) środowiska. A takie zjawiska w świecie występują 
i to na dużą skalę, o czym w 2010 r. przekonał się świat po wybu-
chach wulkanu na Islandii – co w myśl polskiego prawa w zasadzie 
nie wywołało zanieczyszczenia środowiska4. 

Biorąc powyższe pod uwagę, za zanieczyszczenia środowiska 
dla planowania przestrzennego wskazane wydaje się przyjąć nie-
co zmodyfi kowaną defi nicję z Prawa Ochrony Środowiska [POŚ, 
2001], w której pominie się pojęcie emisji jako celowego działania 
człowieka, przypisując jej jedynie pojęcie źródła zanieczyszczeń 
bez dochodzenia czy jest ono antropogeniczne, czy nie.

NIEANTROPOGENICZNE
ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA

Ze względu na funkcjonowanie środowiska w oparciu o pro-
ces homeostazy (tzn. względnie ustalonego stanu dynamicznego) 
zachodzenie zmian w ekosystemach jest procesem naturalnym. 
Zmienność środowiska, sukcesja zbiorowisk roślinnych i zwie-
rzęcych, przekształcanie się jednego ekosystemu w drugi, to zja-
wiska naturalne, zmieniające jednak w sposób istotny możliwość 
korzystania z przyrody przez człowieka. Zmiany te z reguły trwają 
kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt a nierzadko i kilkaset lat, stąd dla 

4 Choć istnieją doniesienia prasowe, że budowa nadmiernie obciążających pod-
łoże gruntowe, ekstremalnie wysokich budynków (jak np. Burj Khalifa w Dubaju) 
może powodować nie do przewidzenia skutki w naprężeniach w skorupie ziem-
skiej, w tym wybuchy wulkanów czy tworzenie się nowych stref sejsmicznych. 
A stąd można domniemywać, iż jest to pośredni efekt działalności człowieka.
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człowieka jako jednostki są trudno rejestrowalne lub nierejestro-
walne.  Pojawianie się oznak tych procesów w sposób gwałtowny 
(na przestrzeni dni, miesięcy, czy kilku lat) utożsamiane jest z nie-
korzystnym oddziaływaniem człowieka na środowisko przyrodni-
cze. I często w takich sytuacjach szuka się winnego, nie podejmując 
analizy możliwych, naturalnych przyczyn zjawiska. Jest to działa-
nie niepoprawne i wymagające korekty zarówno procedur anali-
tycznych jak i uwarunkowań prawnych – często wymuszających 
poszukiwanie winnych zmian.

Podejmując problematykę planowania przestrzennego, ko-
nieczne jest posiadanie wiedzy o potencjalnie możliwych zmianach 
w środowisku, które mogą nastąpić z przyczyn naturalnych. Pod-
stawowym dokumentem, w którym tego typu informacje powinny 
się znaleźć, jest Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru planu. 

W latach 90. ubiegłego stulecia podjęto próbę inwentaryzacji 
przyrodniczej Polski w oparciu o jednostki administracyjne – gmi-
ny. Ze względu na brak służb wyspecjalizowanych w sporządzaniu 
tego typu opracowań, zamierzenie to realizowane było przez różne 
jednostki. Dodatkową komplikacją w spójnym traktowaniu wszyst-
kich obszarów był brak jednolitych wytycznych co do zakresu 
i szczegółowości opracowania. Dopiero w 1991 r., na zlecenie Mini-
sterstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 
opracowano i opublikowano takie zasady [Dubel K. 1993]. Koszt 
realizacji inwentaryzacji przyrodniczej był jednak dla budżetów 
gmin – zwłaszcza wiejskich i o znacznych walorach przyrodni-
czych – duży, gdyż właśnie te gminy nie posiadały środków fi nan-
sowych (wykorzystanie gospodarcze ich terenu było szczątkowe). 
Gminy silnie zurbanizowane, posiadające rozbudowaną infrastruk-
turę techniczną oraz liczne zakłady przemysłowe, na swoim terenie 
przeprowadziły takie inwentaryzacje, jednak zasoby oraz walory 
środowiska, zarejestrowane na ich terenie, były niewielkie i w zasa-
dzie niemożliwe do objęcia ochroną – ze względu na liczne źródła 
emisji występujące w sąsiedztwie. Zbyt wysokie – w stosunku do 
posiadanego budżetu – koszty przeprowadzenia badań dla opraco-
wania inwentaryzacji przyrodniczej oraz brak systemu fi nansowa-
nia tych opracowań sprawiły, że do sporządzania inwentaryzacji 
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przyrodniczych tworzono – dla obniżenia kosztów – zespoły (ze-
spoliki) osób nie w pełni przygotowanych do ich przeprowadzenia. 
System przetargów – do których prowadzenia gminy zostały zobli-
gowane – sprawił, że zespoły oferujące wykonanie inwentaryzacji 
po najniższych kosztach otrzymywały zlecenia ich sporządzania. 
Zaskutkowało to opracowaniami o niskim poziomie merytorycz-
nym, który nie został poddany weryfi kacji – bo na nią też nie było 
środków. Z tego powodu tworzono często niskiej jakości podstawy 
do sporządzania opracowań ekofi zjografi cznych oraz studiów uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 
(wymaganych prawem) [Ustawa o planowaniu… 2003] w oparciu 
o nie do końca poprawnie wykonane inwentaryzacje. 

W części studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy jakość wód na jej terenie opisywana była 
w oparciu o jeden punkt pomiarowo kontrolny na największym 
cieku, z pominięciem znacznie bardziej istotnych dla ekosystemów 
gminy mniejszych cieków doprowadzających wodę – w których ja-
kość i ilość wody pozostała nierozpoznana. W oparciu o tak przy-
gotowane „studia” obecnie podejmowane są w gminach i staro-
stwach decyzje wodnoprawne, koncesje na pozyskiwanie kopalin 
z rzek, decyzje o emisji zanieczyszczeń do hydrosfery. Urzędnicy, 
nie posiadając rzetelnej informacji o środowisku, często podejmują je 
w majestacie prawa, jednak niepoprawnie [J. Mosiej, 1998]. Świado-
me i racjonalne gospodarowanie zasobami i walorami środowiska, 
przy źle sporządzonych inwentaryzacjach przyrodniczych, jest za-
tem bardzo trudne, o ile w ogóle możliwe [K. Dubel, 2000, K. Du-
bel, 2003]. Identyfi kowanie zagrożeń dla gospodarczego korzystania 
ze środowiska przez człowieka, przy braku rzetelnej inwentaryza-
cji przyrodniczej, również jest utrudnione. Stąd często przypadki 
zmian naturalnych identyfi kowane są jako zmiany antropogeniczne 
[K. Dubel i inni, 2003].

W świecie, do procesów naturalnych modyfi kujących w bardzo 
istotny sposób warunki ekosystemów, zaliczamy:
• ruchy płyt tektonicznych i wybuchy wulkanów oraz towarzy-

szące im tsunami,
• naturalne wielkoprzestrzenne pożary (lasów, buszu, stepów)
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• zjawiska  klimatyczne (w tym występujące powodzie5),
• zanikanie i tworzenie się prądów morskich [R. Domański, 2006],
• tworzenie bagnisk i torfowisk R. Dauknys i inni, 2005],
• procesy erozyjne (w tym zjawiska krasowe) [K. Dubel i inni 

2003],
• sukcesja naturalna.

Fot 1. Grunt utworzony z uwarstwionych popiołów wulkanicznych
i zastygłej lawy 6 – Nowa Zelandia (Fot. M. Głowacki 2007)

Przy sporządzaniu studiów uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gmin, a następnie miejscowych 
(gminnych, powiatowych itd.) planów zagospodarowania prze-
strzennego, powyższe zjawiska powinny zostać zidentyfi kowane, 
zaś ich wpływ na lokalne środowisko przyrodnicze opisany.

5 Rozumiane jako wystąpienie rzek z koryt i zalanie znacznych obszarów (co naj-
mniej kilkakrotnie większych niż powierzchnia koryta na danym odcinku cieku).

6 Zastygła lawa nie na popiołach – jak na fotografi i – a na utworach wapienia 
występuje w rezerwacie „Góra Św. Anny” w woj. opolskim.
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WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ
NA PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Etap diagnozy środowiska
Na tym etapie planowania zbierane są dostępne i konieczne 

do wytworzenia informacje o środowisku. Informacje te dotyczą 
wszystkich składowych planowanej do zagospodarowania prze-
strzeni, tzn. środowiska zarówno przyrodniczego jak i społecz-
nego, kulturowego, gospodarczego itd. Identyfi kacja naturalnych 
i antropogenicznych zanieczyszczeń, wprowadzonych i wpro-
wadzanych do środowiska (w nim zdeponowanych) jest jednym 
z najważniejszych elementów bazy decyzyjnej jaką jest ostatecznie 
uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego czy choćby 
tylko „studium7”. Na tym etapie nie można pominąć również po-
tencjalnie możliwych do uwolnienia zanieczyszczeń.

Dla prawidłowego decydowania o lokalizacjach poszczególnych 
funkcji konieczna jest analiza zagrożeń środowiska. W tym istot-
nym jej elementem jest wyznaczenie obszarów zalewowych (pod-
dawanych podtopieniom i powodziom), gdyż na tych terenach, po 
wystąpieniu podtopienia czy powodzi, pozostają zanieczyszczenia 
niesione z biegiem cieku [E. Falkowska, T. Falkowski, 2005]. W wy-
niku zalania i wzmożonej prędkości przepływu wody przez koryto 
terenów zalewowtch następuje wymycie pewnych zanieczyszczeń 
oraz naniesienie substancji, które wraz z prądem powodziowym 
zostały przywleczone (przyniesione) wodami cieku. Substancje ta-
kie mogą mieć właściwości:
– toksyczne ostro,
– toksyczne przewlekle,
– muta-, terato- kancerogenne,
– parzące,
– drażniące,
– neutralne,
– inne

7 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.



ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 70-71/2010 – maj – sierpień122

i stanowić zagrożenie dla przebywających po powodzi na tym te-
renie ludzi, zwierząt czy roślin. Usunięcie wierzchniej warstwy 
osadów z terenów komunikacyjnych oraz powierzchniowa dezyn-
fekcja terenu nie zawsze prowadzią do neutralizacji naniesionych 
osadów (czasem tylko do ich chwilowego unieczynnienia).

Istotnym elementem oceny wpływu zanieczyszczeń na śro-
dowisko są analizy epidemiologiczne (zachorowalności). Na ich 
podstawie oceniany jest wpływ lokalnych źródeł zanieczyszczeń 
(łącznie naturalnych i antropogenicznych) na warunki życia ludzi 
zamieszkujących objęty planem teren. 

Źródłem informacji o zanieczyszczeniach środowiska są opra-
cowania i dokumenty, dostępne w instytucjach i urzędach zajmu-
jących się ochroną środowiska i odpowiedzialnych za gospodaro-
wanie przestrzenią przyrodniczą (urzędy gmin, starostwa, urzędy 
marszałkowskie, inspektoraty sanitarne, inspektoraty ochrony 
środowiska, IMiGW8, RZGW9), jednostki badawcze (instytuty na-
ukowe, uczelnie) oraz inne podmioty działające na rzecz ochro-
ny środowiska (towarzystwa turystyczne, stowarzyszenia, inne 
organizacje non-profi t) [K. Dubel, 1993]. W oparciu o pozyskany 
z tak szerokich źródeł materiał, wsparty szczegółowymi badaniami 
terenowymi, prowadzonymi przez opracowujących „plan”, możli-
wa jest analiza i poprawna diagnoza stanu środowiska. Wskazanie 
obszarów o:
 podwyższonych emisjach zanieczyszczeń do powietrza, wody 

i gruntu (w tym gleby),
 zachowanych standardach zanieczyszczenia środowiska,
 potencjalnych źródłach zaopatrzenia w wodę (do picia i prze-

mysłową),
 potencjalnych miejscach składowania odpadów,
 strefach obszarów przemysłowych, 
 strefach zamieszkania
 innych obszarach funkcjonalnych.

8 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
9 Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej.
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Etap planowania
Na etapie planowania zanieczyszczenia środowiska są uwzględ-

niane poprzez ustalenia diagnozy środowiska. W planach wska-
zywane są tereny wyłączeń z gospodarczego wykorzystania oraz 
tereny, gdzie to wykorzystanie podlega istotnym ograniczeniom 
– np. na terenach zalewowych dopuszcza się prowadzenie działal-
ności rolniczej, jednak nie wolno lokalizować na nich budynków 
hodowli zwierząt, magazynów, silosów itp. [Burchard-Dziubińska 
M., 2003].

Obszary, na których stwierdzono skażenia chemiczne lub biolo-
giczne, również podlegają ograniczeniu w użytkowaniu. Dotyczy 
to zarówno przeznaczania tych terenów pod lokalizację mieszkal-
nictwa, jak i rolnictwa (a zwłaszcza upraw ogrodniczych z prze-
znaczeniem do spożycia przez ludzi). Przy czym skażenie to może 
mieć przyczyny zarówno naturalne jak i antropogeniczne, pocho-
dzenie skażenia nie ma tu istotnego znaczenia – co najwyżej po-
zwala z większą lub mniejszą pewnością prognozować czas po ja-
kim osiągnięte zostaną standardy umożliwiające gospodarcze wy-
korzystanie ziemi (wody, powietrza, przestrzeni) [J. Golak, 2003].

Na etapie planowania uwzględnia się obligatoryjnie obszary, na 
których zachowane mają być szczególne standardy środowiska (np. 
rezerwaty, parki krajobrazowe, strefy ochronne ujęć wód, obszary 
ochrony zasobów wodnych itp.) [K. Dubel i inni, 2004]. Uwzględ-
niając rygory ochronne nałożone przepisami (odmienne dla każdej 
formy chronionej), lokalizuje się na tych obszarach dopuszczalne 
formy gospodarowania lub ogranicza wprowadzanie nowych.

Przewidując zagospodarowanie obszarów zmienionych przez 
zanieczyszczenia, wskazane jest ich optymalne wykorzystywanie. 
Przykładem zagospodarowania obszaru chemicznie i fi zycznie 
przekształconego może być hałda Huty Małapanew w Ozimku. 
Zdeponowane na tym składowisku odpady obecnie są przerabiane 
i odzyskiwane z nich są surowce wykorzystywane gospodarczo. 
Takie możliwości pojawiają się i na innych obszarach, należy za-
tem analizując objęty planem (studium) teren, zweryfi kować pod 
względem możliwości wprowadzenia zakładów przeróbczych 
lub zakładów odzysku. Dotyczy to zwłaszcza zdegradowanych 
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lub zdewastowanych chemicznie terenów nieczynnych zakładów, 
składowisk odpadów przemysłowych, składowisk odpadów ko-
munalnych, wylewisk ścieków i odpadów płynnych.

Tereny przekształcone przez zanieczyszczenia powinny zostać 
poddane planowej rekultywacji i rewitalizacji. Nie powinno się 
w planach zagospodarowania przestrzennego obszarów skażo-
nych przeznaczać na nieużytki (chyba, że inny sposób ich wyko-
rzystania jest bezwzględnie wykluczony). Przywrócenie do życia 
obszarów zdewastowanych powinno być jednym z podstawowych 
zadań MPZP10. Analiza społecznych korzyści rewitalizacji terenów 
skażonych z reguły wskazuje, iż tereny poprzemysłowe (w są-
siedztwie których lokalizowane były najczęściej osiedla mieszkal-
ne) mogą służyć jako obiekty rekreacyjne. Co prawda, na terenach 
skażonych trudno jest tworzyć obszary uzdrowiskowe, jednak ich 
zalesienie i zadarnienie pozwala często na przekształcenie w tereny  
wypoczynku. I taki kierunek ich wykorzystania nie powinien być 
odrzucany na wstępie, jako niemożliwy do zrealizowania. Przy-
kładem takiego planowania i zagospodarowania terenu może być 
utworzenie na terenie Opola kąpieliska w wyrobisku byłej cemen-
towni Bolko. Wyrobisko to zostało zalane wodami powodziowymi 
– silnie zanieczyszczonymi – podczas powodzi w 1997 r. Reakcja 
(wprowadzonej z powodzią) wody ze skałami, wypełniającymi 
nieczynne wyrobisko, spowodowała poprawę jej jakości na tyle, że 
możliwe jest jej turystyczne wykorzystanie – co od kilku lat jest 
realizowane w sposób zorganizowany.

Etap uzgodnień
Etap ten obejmuje uzgodnienia zarówno z jednostkami zajmują-

cymi się profesjonalnie różnymi dziedzinami życia (ochroną zdro-
wia, ochroną środowiska, ochroną zabytków, organizacją kultury 
itd.) jak i z mieszkańcami terenu objętego planem. 

Instytucje, zakłady i organy opiniujące, odnosząc się do propo-
nowanych rozwiązań, uwzględniają przede wszystkim uwarunko-
wania formalno-prawne oraz przyjęte lub planowane do przyjęcia 

10 MPZP – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
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przez niestrategie i plany rozwoju. Stąd przewidywalność wnio-
sków i uwag do przygotowanych planów jest znacznie większa niż 
w odniesieniu do ludności zamieszkującej analizowany obszar. 

Świadomość mieszkańców w zakresie zanieczyszczeń środowi-
ska, stanu jakości środowiska, możliwości poprawy jego stanu, spo-
sobów zapobiegania zanieczyszczeniom, kształtowana jest przez 
wiele czynników, w tym wiele pozamerytorycznych (nierzetelne 
doniesienia prasowe, stereotypy, podstawowa wiedza szkolna, 
nie pogłębiona o aktualne osiągnięcia, niska świadomość prawna, 
przekonania sąsiadów, naciski grup lobbujących itp.). Stąd zarzuty, 
postawione w trakcie konsultacji społecznych planów zagospoda-
rowania przestrzennego, mogą być zdecydowanie trudniejsze do 
odparcia, gdyż będą w znacznie większej liczbie i będą obejmowa-
ły znacznie szerszy zakres zastrzeżeń. Czasami, przytaczane przez 
mieszkańców argumenty, pochodzą z niewiarygodnych źródeł lub 
wynikają ze złej interpretacji uzyskanych informacji. Odparcie za-
tem natłoku zarzutów, związanych z przeznaczeniem terenów za-
nieczyszczonych, może czasami przekraczać możliwości planistów 
przestrzennych i konieczne będzie wspomaganie się ekspertyzami 
naukowymi, badaniami celowymi lub innymi argumentami, które 
nie muszą zostać przyjęte przez mieszkańców. 

Typowym przykładem wytworzenia stereotypu i złej interpre-
tacji słusznych założeń jest problem wykorzystania w budownic-
twie azbestu. Azbest w formie pyłowej, przy odpowiednim stęże-
niu i czasie ekspozycji, może prowadzić do wzrostu zachorowań na 
choroby układu oddechowego, które zarejestrowano, przebadano 
i opisano w literaturze [A. Kowlak, 2002]. Wszystkie zatem elemen-
ty budynków, z których azbest może się wydostawać do powietrza, 
powinny zostać wymienione. Jednak zupełnie niezrozumiałym po-
sunięciem jest wymaganie wymiany azbestocementowych rur wo-
dociągowych, prowadzących wodę w przewodach tranzytowych 
czy magistralnych. Ze względu na występujące w wodzie zanie-
czyszczenia po krótkiej – kilkuletniej – eksploatacji rury te są odizo-
lowane od prowadzonej w nich wody kamieniem kotłowym i nie 
stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Jednak w wielu pla-
nach wymaga się wymiany tychże rur, ułożonych co najmniej 1 m 
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poniżej powierzchni ziemi jako zagrażających zdrowiu. Zwłaszcza 
w planach rewitalizacji takie wymiany są uwzględniane na wniosek 
mieszkańców i włączane do planów rozwoju infrastruktury, pomi-
mo braku jakichkolwiek naukowych podstaw do takich, skądinąd 
bardzo kosztownych, działań.

Kolejnym przykładem może być sprzeciw społeczny na loka-
lizowanie „w sąsiedztwie” spalarni, wykorzystujących metody 
wysokotemperaturowe do detoksykacji odpadów. Pomimo nało-
żenia w MPZP na ewentualnego inwestora wymogu odprowadza-
nia spalin (gazów popyrolitycznych) wysokiej czystości, lokalne 
społeczności dotąd oprotestowują rozwiązania planu, aż zniknie 
z nich zapis o lokalizacji tego typu zakładu. Argumentując tym, że 
w wyniku spalania mogą do powietrza dostawać się zanieczysz-
czenia (benzo-1-piren, dioksyny i furany), które są nawet w małych 
stężeniach szkodliwe dla zdrowia. Dokumentowanie przez poten-
cjalnego inwestora braku przekroczeń dopuszczalnych stężeń tych 
substancji, ze strony technologii przyjętej do wdrożenia, nie prze-
konuje mieszkańców i nadal podtrzymują swój protest grupowy, 
co skutkuje koniecznością zmian w zapisach planu.

Etap wdrażania ustaleń planu
Etap ten w zasadzie nie dotyczy już planistów a służb zwią-

zanych z gospodarowaniem przestrzenią. Jednak i na tym etapie 
pojawiają się interakcje pomiędzy zanieczyszczeniami środowiska 
a planowaniem przestrzennym. Opracowane MPZP wskazują na 
ograniczenia w lokalizacji inwestycji czy wykorzystaniu terenów. 
Jednak postęp technologiczny pozwala niejednokrotnie na przeła-
manie barier środowiskowych, w tym związanych z zagospodaro-
waniem terenów skażonych. Pojawiające się technologie odzysku 
i immobilizacji11 zanieczyszczeń, doniesienia o nieprawdziwości 
dotychczasowych przekonań o szkodliwości dla zdrowia niektó-
rych substancji, w sposób zasadniczy mogą zweryfi kować poglą-
dy na temat przeznaczenia (potencjalnie możliwego wykorzysta-
nia) pewnych obszarów. W takich sytuacjach konieczne są zmiany 

11 unieruchamiania.
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ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego; zwłaszcza, 
gdy pojawi się inwestor deklarujący chęć wykorzystania najno-
wocześniejszych rozwiązań, w planowanej do uruchomienia in-
westycji na obszarze dotychczas wskazanym jako niemożliwy do 
zagospodarowania, a zawierający np. niezbędne dla inwestora za-
soby naturalne. Zapisy planu tworzą podstawę do odmowy zgody 
na realizację inwestycji, jednocześnie nie wykluczają zmiany MPZP 
w kompromisie pomiędzy obecną wiedzą a planami inwestora. 

PODSUMOWANIE

Zanieczyszczenia środowiska, tak jak i inne uwarunkowania 
funkcjonowania środowiska przyrodniczego, to istotny element, 
który musi być uwzględniany w planach zagospodarowania prze-
strzennego. Obecny stan prawa ochrony środowiska, geologiczne-
go i górniczego oraz planowania przestrzennego, pomimo rozwoju, 
nie ujmuje zanieczyszczeń naturalnych jako czynnika limitującego 
jakość środowiska i wywołującego konieczność ograniczonego jego 
wykorzystania. Planując jednak przyszłość – w planach zagospoda-
rowania przestrzennego – konieczne jest uwzględnienie zarówno 
oddziaływań antropogenicznych, jak i naturalnych procesów dyna-
micznych, zmieniających niegdyś przydatne gospodarczo obszary 
w coraz trudniejsze do wykorzystania obiekty. Wiedza na ten temat 
powinna być jednak stale pogłębiana, a procesy niekorzystne dla 
jakości lokalnego środowiska przyrodniczego, identyfi kowane.

Różnorodność zanieczyszczeń i ich interakcji ze zdrowiem 
człowieka oraz stanem środowiska jest wielka. Obecnie brak jest 
skutecznych narzędzi do przekładania (kwantyfi kowania) zanie-
czyszczenia środowiska na ocenę jego przydatności. Podejmowane 
próby klasyfi kacji jakości gruntów rolnych, jakości wód powierzch-
niowych i podziemnych, nakierowane są przede wszystkim na 
informowanie bezpośrednio zainteresowanych – rolników, agro-
nomów, meliorantów, pracowników wodociągów, urzędników. 
Uogólnione zasady korzystania w planach zagospodarowania 
przestrzennego z informacji o klasyfi kacji gruntów czy wód, nie są 
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powszechnie wykorzystywane i w zasadzie każdy z autorów pla-
nu interpretuje je statycznie (stan), a nie dynamicznie (trwałe tren-
dy, kierunki ewolucji). Stąd konieczne wydaje się opracowywanie 
narzędzi do przetwarzania tych informacji środowiskowych, na 
użyteczne w planach wytyczne.

Różnorodność interakcji zanieczyszczeń w środowisku to rów-
nież niepewność ich przemian oraz zmniejszanie (lub zwiększanie) 
się szkodliwości dla człowieka i innych organizmów. Wiedza na ten 
temat jest nadal zbyt skąpa (J. Dojlido, 1999; K. Dubel i inni 2003; 
M. Burchard-Dziubińska, 2003, K. Dubel i inni 2004] by z całą pew-
nością wyrokować o kierunkach przekształcania się zanieczysz-
czeń i ich wpływie długofalowym na stan środowiska (krótkoter-
minowe oddziaływania są już względnie dobrze poznane). Jednak 
równolegle do uzyskiwania wiedzy o przemianach zanieczyszczeń 
w środowisku konieczne jest tworzenie systemu transformacji tych 
informacji na zasady zrozumiałe i możliwe do zastosowania przez 
planistów przestrzennych.

WNIOSKI

1. Zanieczyszczenia występujące w środowisku wpływają na pla-
ny zagospodarowania przestrzennego, a te swymi ustaleniami 
modyfi kują potencjalny rozkład zanieczyszczeń w środowisku.

2. Elementem niezbędnym w MPZP jest umiejętne lokalizowanie 
inwestycji emitujących zanieczyszczenia.

3. Na etapie MPZP powinny zostać zidentyfi kowane obiekty wy-
magające opracowania i sukcesywnego wdrażania procesów re-
kultywacji i rewitalizacji.

4. MPZP powinny rozwiązywać w sposób racjonalny konfl ikty 
społeczne, wynikające z lokalizacji niezbędnych instalacji uciąż-
liwych dla środowiska i zdrowia ludzi.

5. Wskazane wydaje się utworzenie kierunku studiów/specjalno-
ści na pograniczu nauk prawnych, ochrony środowiska i gospo-
darki przestrzennej, wspomagającego planistów przestrzennych 
w prawne aspekty planowania rozwoju (z uwzględnieniem roli 



Mariusz Głowacki, Izabella Pisarek – ZANIECZYSZCZENIA... 129

prawa socjalnego, gospodarczego, infrastruktury technicznej 
i ochrony środowiska, ochrony zdrowia i związanego z ekoro-
zwojem).

SUMMARY

Environmental pollutants and spatial planning
Pathways of pollutants  in environment are different. Mostly 

pollutants affect on different environmental components make 
degradation or devastation on impact place. But someone effects 
of infl uence pollutants in nature should be foreseen. The places 
of pollutants infl uences should be advised in planning and mana-
ging stages. Which kind substances or processes can be infl uence 
on environment should be identify before spatial planning. Know-
ledge about nature, well done nature stocktaking and planning 
process included analysis of social-economy-environmental inte-
ractions is a basis for good locate of urban and industrial facilities. 
In this paper was presented method environmental dates analyses 
in spatial planning process. Presented method of spatial planning 
process included following stages: diagnosis of natural conditions, 
concept making, arrangements and plan implementation.
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Anna Dziewulska

FUNKCJE TERENÓW ZIELONYCH  
W MIEŚCIE

Zieleń stanowi jeden z podstawowych elementów przestrzen-
nej struktury miasta, która wpływa na zagospodarowanie prze-
strzeni, realizowane funkcje oraz tworzony krajobraz. Jest ona 
jednym z najbardziej znaczących obszarów dla funkcjonowania 
i rozwoju miasta. Stanowi ważny element wyznaczania jakości życia 
w mieście. Na co dzień jest często jedynym łącznikiem mieszkań-
ców miast ze światem przyrody. 

Obszar miasta składa się z terenów zabudowanych i terenów 
otwartych, które są powierzchniami biologicznie czynnymi. Wśród 
nich wyróżnia się kilka typów terenów zielonych, biorąc pod uwa-
gę różnorodność roślinną oraz jej użytkowanie. Niezależnie od 
tego, jak są użytkowane oraz kto jest ich właścicielem, stanowią 
one tzw. zieleń miejską. Są to przede wszystkim ogólnodostępne 
zespoły roślinności, spełniające cele przyrodnicze, wypoczynkowe, 
zdrowotne i estetyczne. W strukturze tej wyróżnia się m.in. parki, 
zieleńce, zieleń na ulicach, placach, zieleń izolacyjną, pracownicze 
ogrody działkowe, obszary leśne. Doceniając otaczające nas śro-
dowisko, wprowadza się obowiązek tworzenia i ochrony terenów 
zieleni miejskiej, który uwzględnia się w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miej -
scowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Zieleń występująca w miastach może mieć formę:
– naturalną lub nieznacznie zmienioną (obszary leśne), 
– półnaturalną, np. lasy rekreacyjne, zadrzewienia podmiejskie, 

parki leśne – wykorzystywane bez zmian adaptacyjnych,  
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– kształtowaną przez człowieka, przy dominującym udziale skład-
ników przyrodniczych, obejmujące rozmaite założenia ogrodo-
we i systemy terenów zieleni miejskiej. 
W systemie zieleni miejskiej wyróżniamy formy zieleni urzą-

dzonej, takie jak: parki, skwery, ogrody, zieleń przyuliczną, zieleń 
osiedlową. Wśród nich szczególną rolę pełnią parki i ogrody. Sta-
nowią one najstarszą formę zieleni miejskiej i są w dużej mierze 
projektowane przez człowieka. Pełnią przede wszystkim funkcje 
estetyczne i rekreacyjno-wypoczynkowe, ale także edukacyjne. Ist-
nieją także parki i ogrody o znaczeniu specjalnym. Ogrody zoolo-
giczne i botaniczne, pełnią funkcje dydaktyczne i prowadzone są 
w nich również prace naukowo-badawcze. Specjalną grupą par-
ków i ogrodów są ogrody i parki zdrojowe. 

W każdym obszarze zurbanizowanym występują pasy zieleni, 
zadrzewienia przyuliczne. Stanowią one tzw. zieleń izolacyjną, od-
dzielającą np. jezdnię od chodnika, tworzącą aleje wzdłuż dróg, itp. 
W miastach sporo miejsca zajmują, pełniące wiele funkcji trawniki 
oraz żywopłoty, które zwielokrotniają wykorzystanie przestrzeni. 
Powinny być one stosowane tam, gdzie jest to możliwe, z uwagi na 
ograniczanie rozprzestrzenienia się przede wszystkim zanieczysz-
czeń komunikacyjnych.

Każda z tych form wymaga odpowiedniej procedury wprowa-
dzenia do postępowania planistyczno-projektowego, które to po-
winno wynikać z różnego rodzaju funkcji, jaką dany obszar zieleni 
może i powinien spełniać. 

1. FUNKCJE EKOLOGICZNE

Funkcje te wiążą się w głównej mierze z kształtowaniem jakości 
i stanu środowiska, które łagodzi jednocześnie negatywne skutki 
oddziaływania miasta. 

Teren pokryty roślinnością tworzy swoisty mikroklimat. Główna 
rola roślinności związana jest z: pochłanianiem dwutlenku węgla, 
wytwarzaniem tlenu i pokarmu w procesie fotosyntezy, zwiększe-
niem wilgotności powietrza, jej wpływem na jakość powietrza oraz 
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stosunkami wodnymi w glebie. Największe znaczenie, z uwagi 
na zajmowany obszar, ma zieleń parków i lasów. Znaczny udział 
w wymianie gazowej mają również duże powierzchnie trawników. 
Najwyższą  efektywnością odznacza się zieleń wysoka, występują-
ca głównie w parkach, lasach. Istotna jest także powierzchnia listo-
wia roślin. Nawet niewielka liczba starych drzew wpływa korzyst-
nie na warunki zdrowotne. Podaje się, że 1 m² powierzchni liści 
wytwarza w okresie wegetacyjnym 2,6 kg tlenu1. Dla porównania, 
przeciętny człowiek o wadze 60 kg potrzebuje 182 kg tlenu w ciągu 
jednego roku. W związku z tym potrzebną ilość zapewnia proces 
fotosyntezy zachodzący na 70 m² powierzchni liści. Największą 
produkcją tlenu wśród drzew w Polsce odznacza się osika, grab, 
jesion i dąb szypułkowy, które w okresie wegetacyjnym produkują  
0,85 – 1,0 kg tlenu/1 m². Wśród krzewów wartością 1,1 kg/m² wy-
różnia się bez lilak2. 

Rośliny zielone oddziaływują w znacznym stopniu na wystę-
pującą na danym obszarze temperaturę. Rodzaj powierzchni wpły-
wa na zdolność pochłaniania ciepła w ciągu dnia i oddawania go 
w nocy. Wahania dziennie temperatury zależne są od obszaru zie-
leni. Im większy obszar zieleni, tym mniejsze nagrzewanie się tego 
terenu w stosunku do terenów betonowych. Tereny zielone szyb-
ko się nagrzewają, jak i ochładzają, podczas gdy na terenach za-
budowanych proces ten przebiega wolniej. Zjawisko to określa się 
mianem miejskiej wyspy ciepła, którą można regulować poprzez 
odpowiednie zaplanowanie zagospodarowania terenu i  wprowa-
dzenie do planu zagospodarowania parków, skwerów, zieleńców 
oraz lasów. Stwierdzono, że już nad zwykłym trawnikiem prze-
ciętna temperatura latem jest niższa w południe o około 10°C niż 
nad powierzchnią asfaltową.

Zieleń miejska wpływa na wilgotność powietrza. Obszary po-
kryte roślinnością w większym stopniu magazynują wilgoć niż ob-
szary zabudowane. W porze ciepłej jest ona większa, w stosunku do 

1 M. Czerwieniec, J. Lewińska, A. Bułat (red.), Zieleń w mieście. Agencja Wydaw-
nicza IGPiK, Kraków, 2000, s. 18.

2 ibid. s. 19.
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obszarów zabudowanych, o 5–20%3. W czasie suchych dni wilgot-
ność wzrasta w miarę posuwania się w głąb terenów zieleni. Nawet 
pojedyncze drzewo  podnosi w najbliższym otoczeniu wilgotność 
powietrza, obniżając temperaturę, czy po prostu dając cień. Wil-
gotność powietrza wpływa na nasze samopoczucie i zdrowie. Gdy 
spada poniżej 40% powoduje zwiększenie możliwości wystąpie-
nia infekcji oraz alergii, co powoduje dyskomfort życia. Mieszkań-
cy miast wolą więc spędzać gorące dni wśród zieleni – w parkach 
i na skwerach, szczególnie dodatkowo tam, gdzie wśród zieleni wy-
stępują  jeziorka, stawy, fontanny. Dbając o jakość życia i projektu-
jąc zieleń w mieście należy więc pamiętać o tych elementach. 

Zieleń w mieście to także zachodząca w nim lepsza wymiana po-
wietrza oraz zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń pyłowych i gazo-
wych. Elementem pozytywnie wpływającym na otaczające środowi-
sko są wkomponowane w krajobraz miejski ogródki działkowe. Każde 
drzewo rosnące w mieście przyczynia się do zmniejszenia ilości zanie-
czyszczeń gazowych i pyłowych, unoszących się w powietrzu, powo-
dując tym samym poprawę warunków życia każdego mieszkańca. 

Tereny biologicznie czynne, w których zachodzi naturalny 
obieg wody, chronią miasto przed odwodnieniem. Ułatwiają infi l-
trację (grawitacyjne przemieszczanie wód powierzchniowych oraz 
opadowych w głąb skorupy ziemskiej), zmniejszając jednocześnie 
spływ powierzchniowy. Zatrzymywanie wody opadowej przez 
szatę roślinną (intercepcja) oraz parowanie wody z powierzch-
ni roślin, terenu oraz zbiorników (ewapotranspiracja) wpływają 
na klimat obszaru zurbanizowanego . 

Miasto stanowi układ ekologiczny. Przeciętne uważa się, 
że na terenie miast istnieje ok. 1000 gatunków roślin naczyniowych i 
średnio ok. 150-200 gatunków ptaków, 30-50 ssaków i bogaty świat 
bezkręgowców.4 Dlatego przy tworzeniu systemu zieleni miejskiej 
istotne jest tworzenie takiej bazy pokarmowej, która odpowiada-
łaby konsumentom. Z tego względu wskazane jest sadzenie ga-

3 ibid. s. 23.
4 H. Zimny, Zastosowanie ekologii miasta w rozwiązywaniu funkcjonalności środo-

wisk zurbanizowanych [w:] Przyroda, ogród i krajobraz w życiu miasta, Warszawa 1993.
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tunków rodzimych, przystosowanych do naszych warunków kli-
matycznych. Nie należy również zapominać o bardzo ważnej roli 
zieleni miejskiej, jaką jest schronienie dla różnych gatunków roślin 
i zwierząt. Tym bardziej, że około 1/4 siedlisk znajduje się na tere-
nie lub na obrzeżach terenów miejskich . 

2. FUNKCJE OCHRONNE

Funkcje te związane są z tworzeniem naturalnych przeszkód 
i ograniczaniem negatywnego wpływu działalności człowieka.

Zieleń stanowi aktywny fi ltr biologiczny, ograniczający rozprze-
strzenianie się zanieczyszczeń na terenie miasta. Roślinność chło-
nie z powietrza różnego rodzaju gazy, które osadzają się na ich po-
wierzchniach. Gatunek drzewa i jego wielkość oraz powierzchnia 
liścia, w znacznym stopniu oddziaływają na wielkość tej absorp-
cji. Średniej wielkości drzewo liściaste jest zdolne w ciągu jednego 
okresu wegetacyjnego wchłonąć substancje toksyczne, pochodzą-
ce ze spalania około 130 kg paliwa. Pas zieleni o szerokości 500 m 
powoduje trzykrotne zmniejszenie stężenia dwutlenku siarki oraz 
tlenków azotu o około 75%.5 W otoczeniu tras komunikacyjnych 
o dużym natężeniu ruchu pasy utworzone przez drzewa i krzewy  
mogą pochłonąć ponad 60% pyłów. Szczególnie zwarta struktura 
roślinności, jakią jest las, stanowi przeszkodę dla przepływu wia-
tru przenoszącego zanieczyszczenia. Istotna jest również budowa 
liścia i stopień jego lepkości. Liście gładkie zatrzymują mniej zia-
ren pyłu niż liście szorstkie lub pokryte włoskami. Określa się , że 
drzewem w największym stopniu przeciwdziałającym zanieczysz-
czeniom pyłowym jest wiąz, który w okresie wegetacyjnym za-
trzymuje 10,16 g pyłu/1 m². Drzewami zalecanymi do obsadzeń są 
również kasztanowiec i lipa, które pochłaniają odpowiednio 6,11 
oraz 8,62 g pyłu na 1 m², podczas gdy topola 0,75 g/1 m²6.

5 M. Czerwieniec, J. Lewińska, A. Bułat (red.), Zieleń w mieście. Agencja Wy-
dawnicza IGPiK, Kraków, 2000, s. 29.

6 A. Łukasiewicz, S. Łukaszewicz, Rola i kształtowanie zieleni miejskiej, Wydaw-
nictwo Naukowe UAM, 2006.
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W mieście istotny wpływ na zmniejszenie zanieczyszczeń pyło-
wych posiada także zieleń niska, najczęściej  występująca w postaci 
trawników. Trawniki pełnią dwojaką funkcję w zmniejszaniu zapy-
lenia w atmosferze. Tworzą fi ltr i zapobiegają wtórnemu pyleniu 
z podłoża. Stwierdza się, że obszar w 65% pokryty przez  trawnik 
zmniejsza zapylenie w warstwie przyziemnej o 95%7. Wiele funkcji 
pełnią żywopłoty, zwielokrotniające wykorzystanie przestrzeni, któ-
re powinny być stosowane zamiast trawników przyulicznych, tam 
gdzie jest to możliwe. Ograniczają one rozprzestrzenienie się zanie-
czyszczeń z rur wydechowych samochodów i zmniejszają do 80% 
zanieczyszczenie gleb, pochodzące z pojazdów samochodowych8.

Drzewa i krzewy stanowią barierę, przeciwdziałają silnym wia-
trom oraz tłumią hałas. Fale akustyczne, rozchodzące się przez te-
ren pokryty roślinnością, są rozpraszane i pochłaniane. Mechani-
zmami powodującymi tłumienie dźwięku jest ugięcie fal akustycz-
nych przez pnie drzew oraz absorpcja przez gałęzie i liście. Istotne 
znaczenie ma gęstość zieleni. Roślinność może stanowić skuteczny 
element dźwiękochłonny, gdy występuje w zwartych, gęstych sku-
piskach na dużych obszarach, tworzących po kilka pasów o szero-
kości po kilkanaście metrów. Pas zieleni o szerokości 35 m może 
zmniejszyć poziom hałasu o 6–10 decybeli9. Najbardziej skuteczna 
w tłumieniu hałasu jest zieleń wysoka. Przyjmuje się, że średni po-
ziom tłumienia dźwięków przez drzewa kształtuje się na poziomie 
0,2–0,4 decybeli/1 m. 

Władze samorządowe i inwestorzy starają się łączyć czynniki 
naturalne z technicznymi. Przy drogach, z zachowaniem istnie-
jącej zieleni, budowane są ekrany akustyczne. W Warszawie, jak 
i w innych dużych miastach takie rozwiązania są coraz częściej 
spotykane. Wspomniane połączenia można spotkać na Pradze Po-
łudnie, wzdłuż al. Stanów Zjednoczonych, Wału Miedzeszyńskie-

7 H. Zimny, Zastosowanie ekologii miasta w rozwiązywaniu funkcjonalności środo-
wisk zurbanizowanych [w:] Przyroda, ogród i krajobraz w życiu miasta, Warszawa 1993.

8 Z. Haber, P. Urbański, Kształtowanie terenów zieleni z elementami ekologii, Wy-
dawnictwo AR , Poznań 2008.

9 A. Łukasiewicz, S. Łukaszewicz, Rola i kształtowanie zieleni miejskiej, Wydaw-
nictwo Naukowe UAM, 2006.
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go, Trasy Siekierkowskiej. Pasy zieleni izolacyjnej (przy ulicach) 
w formie szeregów drzew, występują we wszystkich warszawskich 
dzielnicach. Najlepiej widoczne są na terenach starszych osiedli, ze 
względu na osiągnięcie pełnego wzrostu drzew (np. Saska Kępa, 
Grochów, Kamionek).

Zieleń może być wykorzystywana do tworzenia osłon prze-
ciwśnieżnych wzdłuż ciągów drogowych. Jako osłony używa się 
krzewów, które zapobiegają zwiewaniu śniegu na drogę czy tory. 
Najbardziej optymalne wykorzystanie nasadzeń otrzymuje się 
w wyniku lokalizacji kilku rzędów żywopłotów. Jednak odległość 
żywopłotów od jezdni  powinna wynosić 10–20 m. Zbyt bliskie ich 
posadzenie spowoduje osadzanie się śniegu i nie ochroni dosta-
tecznie projektowanego terenu. 

Pomiędzy pasami jezdni wskazane jest zasadzenie krzewów 
osiągających wysokość powyżej 150 m. Krzewy te powinny być  
odporne na spaliny, sól a jednocześnie chronić przed słońcem 
i tzw. olśnieniami, powstającymi przez światła pojazdów nadjeż-
dżających z przeciwka. Odpowiednia funkcjonalność wiąże się 
z zachowaniem ciągłości tych nasadzeń i odpowiednio dobrany-
mi gatunkami. Botanicy wskazują tu m.in. na: trzmielinę pospolitą, 
kalinę koralową i różę fałdzistolistną10. Na warszawskiej Pradze 
Południe dobrym przykładem stosowania zieleni izolacyjnej jest 
ul. Ostrobramska. Dodatkową zaletą w tym układzie jest możli-
wość poprowadzenia sieci wodno-kanalizacyjnej wzdłuż pasa zie-
leni, dzięki czemu ewentualne prace nad tymi elementami infra-
struktury nie będą zakłócały ruchu pojazdów.

Zieleń o funkcji ochronnej powinna być także planowana 
i zakładana w otoczeniu zakładów przemysłowych, uciążliwych 
dla środowiska. Z założenia ten rodzaj zieleni ma pełnić przede 
wszystkim funkcje fi ltra zanieczyszczeń, emitowanych przez dany 
zakład.

10 A. Łukasiewicz, S. Łukaszewicz, Rola i kształtowanie zieleni miejskiej, Wydaw-
nictwo Naukowe UAM, 2006, s. 25
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3. FUNKCJA EKONOMICZNA

Walory przyrodnicze w znacznym stopniu wpływają na war-
tość nieruchomości. Zieleń stanowi szczególnie istotny element 
w nieruchomościach o przeznaczeniu mieszkaniowym i rekreacyj-
nym. Wynika to z chęci życia w czystym środowisku, w otoczeniu 
zieleni. Tym samym jej posiadanie na danej nieruchomości pod-
nosi jej wartość. Inwestorzy, wykorzystując te walory, często loka-
lizują projektowane obiekty w otoczeniu zieleni. Jednak dążąc do 
maksymalizacji zysku, często burzą równowagę i zubożają war-
tości przyrodnicze danego obszaru. Stąd obserwowane różnice 
w cenie nieruchomości już istniejących. W warszawskiej dzielnicy 
Praga Południe znacznie droższe są mieszkania zlokalizowane na 
Saskiej Kępie (kojarzonej z zielenią, historią oraz kulturą) niż np. 
na osiedlu Grochów. Często jesteśmy w stanie zapłacić więcej za 
działkę rekreacyjną niż za budowlaną o tej samej wartości ekolo-
gicznej. 

W mniejszym stopniu zieleń wpływa na wartość nieruchomości 
o funkcji przemysłowej i komunikacyjnej. Prawne formy ochrony 
środowiska tworzą ograniczenia w zagospodarowaniu i korzysta-
niu z nieruchomości. 

4. FUNKCJE SPOŁECZNE

Miejskie tereny zielone stanowią ważny element wyznaczania 
jakości życia w mieście. Zieleń miejska zapewnia przede wszyst-
kim możliwość kontaktu z przyrodą, odpoczynek i rekreację. Ma 
istotny wpływ na samopoczucie i zdrowie mieszkańców.

Istotny element życia społeczności miejskiej stanowią takie ob-
szary zieleni miejskiej, jak: parki, ogrody, zieleńce oraz lasy. Są 
one przestrzenią publiczną, która spełnia wymogi funkcjonalne, 
zdrowotne oraz psychologiczne mieszkańców. Umożliwia ak-
tywne spędzanie wolnego czasu, spacery, uprawianie ćwiczeń 
ruchowych, zabaw oraz innych form wypoczynku czynnego 
i biernego. 
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O atrakcyjności parku świadczy dziś nie tylko występująca 
roślinność, ale również jego wyposażenie np. w plac zabaw czy 
w inną formę małej architektury. Obszary zieleni miejskiej to także 
miejsca nawiązywania kontaktów, spotkań towarzyskich.

Parki i ogrody szczególnie w XIX w. pełniły rolę ognisk kultury, 
w których koncentrowało się życie kulturalne. Przykładem może 
być choćby słynny Hyde Park w Londynie, gdzie do dzisiaj odby-
wają się różnego rodzaju wystąpienia publiczne. 

W Polsce funkcje społeczne parków zapoczątkował dr Henryk 
Jordan, tworząc ogródki, (dziś określane jako jordanowskie), w któ-
rych starał się połączyć funkcje rekreacyjne z funkcjami wychowa-
nia obywatelskiego, umieszczając 45 popiersi słynnych Polaków, 
naukowców, pisarzy i bohaterów narodowych11.

Obecnie tereny zielone w miastach pełnią także ogromną rolę 
dydaktyczną. Bezpośrednie kształcenie, przez tzw. doświadczanie 
odbywa się w tworzonych ogrodach zoologicznych, ogrodach bo-
tanicznych, na terenach posiadających ścieżki edukacyjne lub po-
mniki przyrody. Istnienie różnorakiej zieleni w mieście daje także 
możliwości wykorzystania ich do prowadzenia działalności edu-
kacyjnej, gdzie z jednej strony można pokazywać ekosystemy i jego 
elementy oraz wskazywać stadia np. przekształcania się poszcze-
gólnych ekosystemów. Pomagać w tym mogą projektowane ścieżki 
przyrodnicze i edukacyjne. Parki to dziś także miejsce organizacji 
wystaw plenerowych, przedstawień teatralnych, projekcji fi lmów, 
koncertów.

Szczególną formą zieleni miejskiej są ogródki działkowe. Two-
rzone przez człowieka są wyrazem potrzeby kontaktu mieszkań-
ców miast z przyrodą. Ich użytkownicy podkreślają, że główną 
motywacją do pracy na działce jest raczej chęć obcowania z naturą, 
zacieśnianie więzów rodzinnych, wypoczynek i rekreacja na świe-
żym powietrzu, niż zdobywanie plonów. To kolejny przykład po-
zytywnego oddziaływania zieleni. 

11 B. Stępniewska, Tendencje kształtowania zieleni w wiekach XIX i XX 
w Europie. Ofi cyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1996.
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5. FUNKCJE ESTETYCZNE

Zieleń w miastach jest elementem kompozycji urbanistycznej. 
Roślinność wpływa na kształtowanie krajobrazu miasta i nadaje 
mu specyfi czny charakter. Podkreśla jego architekturę i stanowi 
dopełnienie. Z racji różnorodności swoich form, kształtów, bar-
wy i odcieni, a także zmian kolorytu, przysparza mieszkańcom 
miast przeżyć estetycznych. Wpływa na charakter i wygląd ulic 
i placów, kształtuje i porządkuje wnętrze miasta. Wprowadza 
ład przestrzenny oraz nadaje miastu specyfi czny i indywidualny 
charakter. 

Zieleń wpływa na koncentrację, zmniejsza poziom napięcia 
i stresu, przyspiesza regenerację psychiczną. Na co dzień w naj-
większym stopniu funkcje te spełniają zieleńce.  Są to zwarte tere-
ny zieleni, ukształtowane w rozmaite kompozycje. Mogą być one 
przestrzeniami porośniętymi trawą lub stworzonymi  rabatami, po-
jedynczymi drzewami i krzewami. Zieleńce pełnią głównie funkcje 
dekoracyjną. Występującą wzdłuż ciągów komunikacyjnych zieleń 
uatrakcyjnia ten rodzaj wykorzystania przestrzeni, a jednocześnie 
pełni funkcje ekologiczne i ochronne.

W osiedlach domów jednorodzinnych zieleń, najczęściej 
w postaci ogrodów, jest indywidualną inicjatywą twórczą ich 
właściciela. Ogrody te spełniają funkcję użytkową, a jednocześnie 
ozdobną – estetyczną oraz rekreacyjną. Różnorodność gatunko-
wa oraz architektoniczna zieleni nadaje im wyjątkowy charakter. 
W osiedlach o zabudowie wielorodzinnej i wielokondygnacyjnej 
zieleń, wkomponowana w istniejącą zabudowę, nadaje osiedlom 
określoną estetykę, łagodzi sztuczną strukturę. Wprowadza ele-
ment naturalnego środowiska przyrodniczego oraz daje możli-
wość izolacji poszczególnych budynków lub osłania przed ciąga-
mi komunikacyjnymi. 

Niejednokrotnie zieleń miejska, zwłaszcza w dużych miastach, 
stanowi tereny reprezentacyjne, wskazując je nawet jako wizytów-
kę miasta (np. w Warszawie – Łazienki Królewskie czy też Zespół 
parkowo-pałacowy w Wilanowie).
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6. TERENY ZIELONE W OCENIE MIESZKAŃCÓW

Tereny zieleni miejskiej pełnią w naszym życiu wiele funkcji. 
Najbardziej doceniana i zauważalna jest rola społeczna, ekologicz-
na i estetyczna. Wskazuje się duże znaczenie zieleni dla zdrowia 
fi zycznego i psychicznego.

Dla oceny wykorzystania terenów zielonych w mieście oraz 
wskazania potrzeb ze strony mieszkańców, przeprowadzono 
w 2008 roku, w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego, w ramach 
realizowanych badań, ankietę wśród mieszkańców warszawskich 
dzielnic  Białołęka oraz Praga Południe. 

Zdecydowana większość mieszkańców chce mieć w swoim są-
siedztwie tereny zielone, które bezpośrednio wpływają na warunki 
ich życia. Wśród 200 osób ankietowanych , aż 92% wskazało ważność 
zieleni miejskiej w ich życiu. Pozytywny stosunek do miejskich par-
ków, ogrodów i lasów nie jest jedynym kryterium warunkującym 
częstotliwość korzystania z tych terenów. Uzyskane wyniki często 
uzależnione są od wieku oceniających. Młodzi ludzie (do 25 roku ży-
cia) wskazują tereny zielone jako obszary wykorzystywane głównie 
do aktywnych form wypoczynku (jazda na rowerze, rolki, bieganie). 
Ludzie w średnim wieku wskazują podobnie na jazdę na rowerze. Po-
jawia się także potrzeba spacerowania oraz spędzania czasu z dziećmi 
na placach zabaw. W związku z tym, w tej grupie wiekowej, podkreśla 
się przede wszystkim potrzebę właściwego zaprojektowania parków, 
skwerów z koniecznym umieszczeniem w nich placu zabaw (89% an-
kietowanych). Ważnym elementem są tereny spacerowe, ławeczki, 
pergole (71%). Połowa respondentów wskazuje na potrzebę umiesz-
czenia w parkach  kawiarni. Osoby powyżej 60 roku życia podkreślały 
konieczność stworzenia miejsc do spacerowania: alejek, ławek, altan. 
Jednocześnie w tej grupie wiekowej pojawiła się potrzeba spędzania 
czasu w ogródkach działkowych. Stąd należy ograniczyć likwidację 
tej formy zagospodarowania, którą przy zmianie przeznaczenia tere-
nów i poszukiwaniu nowych terenów pod inwestycje, niejednokrot-
nie bierze się pod uwagę. Wskazuje się potrzebę utrzymania w zago-
spodarowaniu przestrzeni tej formy użytkowania terenów zielonych. 
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Chociaż najrzadziej obiekty zieleni miejskiej odwiedzają osoby 
aktywne zawodowo to podobnie, emeryci, renciści, matki z dzieć-
mi oraz młodzież szkolna i studenci wskazują na potrzebę życia 
w otoczeniu terenów zielonych i chcą z nich korzystać.

Mieszkańcy obszarów zurbanizowanych cenią lokalizację do-
mów i osiedli, otoczonych zielenią, z dobrym dostępem do tere-
nów wypoczynkowych.

Władze samorządowe analizowanych dzielnic zadowolone są 
z tego, że obszary im podległe to dzielnice zieleni. Z uwagi jed-
nak na ich nierównomierne rozłożenie powstaje problem defi cytu 
lub niedostosowania zieleni miejskiej na poszczególnych osiedlach 
w tych dzielnicach. Dotyczy to zwłaszcza terenów z budynkami 
wielokondygnacyjnymi i osiedlami wielorodzinnymi, gdzie wska-
zuje się potrzebę organizacji nowych parków, skwerów i zieleń-
ców, które pełnić będą funkcje zarówno ekologiczne, społeczne, jak 
i estetyczne.

Mieszkańców miast niepokoi przeznaczanie terenów zielonych 
pod nowe inwestycje, prowadząc tym samym do zagęszczania 
zabudowy, co na ogół nie jest postrzegane pozytywnie. Obserwo-
wane jest ubożenie wartości przyrodniczych naturalnych terenów 
zielonych na rzecz rozszerzania ich funkcji rekreacyjnych. Nieza-
gospodarowane tereny otwarte nie są pozytywnie oceniane jako 
obszar wypoczynkowy, ponieważ nie spełniają wymagań ludno-
ści co do aranżacji i wyposażenia. Jednak wszyscy mieszkańcy 
miast chcą, aby zieleni wokół nich było jak najwięcej. Bez względu 
na wiek oczekują, że miejsce naszego życia znajdować się będzie 
w otoczeniu zieleni naturalnej, czy też sztucznie wprowadzonej 
w ramach zagospodarowania przestrzeni. 

Obszary zielone stanowią zdaniem mieszkańców miast jeden 
z najbardziej znaczących obszarów dla funkcjonowania i rozwoju 
miasta, pełniąc wielofunkcyjną rolę. Realizując zadania z zakresu pla-
nowania przestrzennego, zarówno projektanci, jak i decydenci, po -
winni więc pamiętać o funkcjach spełnianych przez tereny zielone.

Obecnie bowiem są one, obok użytków rolnych, obszarami naj-
większego zainteresowania przez inwestorów, stanowiąc poten-
cjalne tereny przyszłych inwestycji.
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W przypadku braku miejscowego planu przestrzennego za-
gospodarowania, trudno jest je ochronić przed zmianą przezna-
czenia.  

Kształtowanie terenów zieleni powinno być kompleksowym 
postępowaniem w zakresie planowania przestrzennego, projek-
towania i urządzania różnych obiektów terenów zieleni tak, aby 
mogły one jak najlepiej spełniać swoje wszystkie funkcje. W miej-
scowych planach i projektowanej przestrzeni, należy pozostawiać 
naturalne elementy lub kompleksy zieleni, wkomponowując je 
w obszar nowych inwestycji. Gdy w zagospodarowywanej prze-
strzeni występuje brak lub niedobór terenów zielonych, jednym 
z zadań powinno być ich wprowadzenie tak, aby oczekiwania 
przyszłych użytkowników przestrzeni były zrealizowane, a wystę-
pująca zieleń mogła spełniać wszystkie możliwe funkcje, od ekolo-
gicznej i estetycznych po społeczne. 

SUMMARY

The function of green areas in a city
Green areas are one of the most signifi cant areas for city func-

tioning and development. They play a multifunctional role in city 
space. One of the basic roles is their ecological function connected 
with oxygen production, the reduction of an urban heat island ef-
fect, an increase in humidity, the airing of  urban areas,  reducing 
levels of gaseous and particulate pollutants and regulating  wa-
ter  relations. What is more, green areas contribute greatly to noise 
attenuation. Complexes of green meet recreational needs making 
active and passive ralaxation possible. As public space, parks are 
becoming a meeting place for socialising. In addition, they play 
both cultural and educational roles. As far as an aesthetic aspect is 
concerened, green areas make a city more beautiful  and alleviate 
its artifi cial structure. Residents of urbanised areas appreciate the 
localisation of houses and estates which are surrounded by green 
areas and close to recreational ones. As a result, a market value 
of such areas increases. Above all, green areas positively infl uen-
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ce our wellbeing. Regardless of  our age we expect that the place 
where we live will be close to natural green areas or artifi cial ones, 
introduced according to spatial management regulations.
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Cezary Tomasz Szyjko

ZARZĄDZANIE SYSTEMEM 
OŚWIATY

W KONTEKŚCIE WYZWAŃ
REGIONALIZMU EUROPEJSKIEGO

WPROWADZENIE

Integracja europejska jest (mimo pewnych historycznych niepo-
rozumień) bliższa obywatelom Wspólnoty niż nieokreślona inte-
gracja globalna (zbyt skomplikowana dla przysłowiowego „prze-
ciętnego” obywatela). Unia Europejska (UE) zamykająca dotych-
czasowy proces integracji europejsko-regionalnej, zyskała sobie 
(ogólnie biorąc) przychylny stosunek obywateli państw członkow-
skich. Nie oznacza to jednak, zwłaszcza w aspekcie kryzysu fi nan-
sowego na świecie, a więc i w UE, że nie rośnie sceptycyzm wobec 
kształtu i działań UE (zwłaszcza ocena, że wobec nowych wyzwań 
globalnych UE przegrywa jako podmiot, istotny gracz w tych sto-
sunkach). Przybyło nowych lęków i zwątpień wśród obywateli UE, 
zwłaszcza w aspekcie sprawiedliwego dostępu do edukacji, czy 
małego zaangażowania się i braku konkretnych działań w obronie 
socjalnych praw ludzi. Umocnieniu uległ stereotyp (prezentowany 
przez media i część polityków) o drogiej i marnotrawnej biurokra-
cji UE.

Faktycznie jednak (o czym mało się mówi) UE nie może być 
adresatem nadmiernych żądań czy oczekiwań. Historycznie 
i kom petencyjnie UE została kiedyś „zaprojektowana” właśnie jako 
wspólnota suwerennych państw, a nie polityczna federacja z „su-
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perrządem” na czele1. Stąd też pewna nieudolność i niewydolność 
instytucji UE w reakcji na współczesne problemy. Wypływa stąd 
oczywisty wydawałoby się wniosek, że UE musi być skuteczna 
w swoich projektach i działaniach tak, aby „dać sobie radę” z bie-
żącymi globalnymi problemami. Aby jednak to osiągnąć, UE musi 
zyskać spójność (solidarność) działań państw członkowskich2. 
W opinii publicznej, ale i wśród części polityków, integracja jest 
najczęściej kojarzona właśnie z UE. Wiadomo jednak, że UE nie 
jest jedynym (w historii i obecnie) przykładem integracji. Problem 
związany jest z właściwym zrozumieniem terminu „integracja”. 
Słownik wyrazów obcych PWN podaje, że integracja może być 
rozumiana na trzy sposoby. W najbardziej ogólnym ujęciu sta-
nowi ona proces zespalania, scalania się, tworzenia jednej całości 
z części. W spojrzeniu zawężonym do ekonomii jest ona rozumiana 
jako proces gospodarczy, polegający na scalaniu przedsiębiorstw, 
gałęzi i działów gospodarki, a także procesy zespalania gospodar-
czego zachodzące między gospodarkami poszczególnych krajów. 
Trzeci kontekst integracji podany przez słownik to integracja spo-
łeczna, która jest procesem scalania się, zespalania zachodzącym 
w społeczeństwie polegającym na wzroście częstości i intensywno-
ści kontaktów oraz wspólnotą ideową3.

Reasumując, UE uosabia wizję ludzkości i model społeczeństwa 
mającego szczególny stosunek do dziedzictwa ważnych dla nas 
Europejczyków, wartości: systemu ochrony praw człowieka, soli-
darności społecznej przejawiającej się m.in. w pomocy humanitar-
nej, sprawiedliwego podziału dóbr rozwoju gospodarczego, prawa 
do chronionego środowiska, szacunku dla różnorodności kulturo-
wej, językowej i religijnej oraz harmonijnego połączenia edukacji 
i współczesnego mechanizmu wspierania regionalizmu. Aby nie 

1 Por.: C.T. Szyjko, Analiza podstaw prawnych rozszerzenia UE w świetle przyjętej 
strategii, Zeszyty Naukowe Almamer „Zagadnienia polityczno-ustrojowe” nr 1 (54) 
2009, Warszawa, s. 125-148.

2 Patrz szerzej: J.E. Stiglitz, Globalizacja a stosunki międzynarodowe, 2003: (red.) 
E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides, Warszawa; Milczarek D., 2005: Unia Europejska 
wobec wyzwań globalizacji i regionalizmu, Warszawa.

3 Słownik wyrazów obcych PWN, 1980: (red.) J. Tokarski, Warszawa.
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zagubić się w nowym, zglobalizowanym świecie, członkowie UE 
muszą jako całość, a nie suma składników, podjąć wyzwania glo-
balizacji, aby mieć lepszy wpływ na sprawy gospodarcze, społecz-
ne, technologiczne, handlowe i polityczne. Ten wpływ UE rozciąga 
się również na regiony, które z różnych względów nie mogą pora-
dzić sobie z globalizacją4.

ISTOTA REFORMY TERYTORIALNEJ

Reforma administracyjna zapoczątkowana w 1990 r. dokona-
ła decentralizacji i jednostki samorządu terytorialnego otrzyma-
ły kompetencje, wraz ze środkami fi nansowymi, do tworzenia 
prawnych warunków zapewniających samodzielne wykonywanie 
zadań. Reforma systemu i powstanie jednostek samorządu teryto-
rialnego spowodowało przeniesienie spraw o charakterze lokal-
nym i regionalnym w zakres poszczególnych struktur. Przekazanie 
kompetencji jednostkom samorządu terytorialnego nie pozbawiło 
ich charakteru państwowego, mimo że wykonywanie zadań lokal-
nych lub regionalnych realizowane jest przez samorząd w imieniu 
własnym i na własną odpowiedzialność. W ramach systemu demo-
kratycznego samorząd lokalny jest częścią ustroju państwowego. 
Zasadnicza reforma terytorialna spowodowała utworzenie woje-
wódzkich, powiatowych i gminnych wspólnot samorządowych, 
niebędących z sobą w zależności organizacyjnej. Różnice polegają 
na wyznaczonych do realizacji zadaniach. Zadania województwa 
nie mogą naruszać zakresu powiatu ani gminy.

Podstawową cechą ustroju samorządowego jest funkcjonalna 
samorządność poszczególnych jednostek. Podstawą reformy było 
przekazanie zadań, które przekraczają swoim zasięgiem obszar 
gminy, powiatom. Gmina realizuje zadania lokalne, czyli podsta-
wowe, natomiast powiat spełnia w stosunku do gmin rolę uzu-

4 C.T. Szyjko, Traktat z Lizbony – geneza, uwarunkowania, proces implementacji, 
[w:] Droga Polski do Lizbony, Piotrkowskie Studia Międzynarodowe nr 1/2009, 
s. 7-38.
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pełniającą. W celu realizacji potrzeb zbiorowości lokalnej, świad-
czenie usług przez gminy i powiaty ma charakter powszechny. 
Województwa spełniają rolę partnera strategicznego i gwarantują 
tworzenie warunków rozwoju, z uwzględnieniem potrzeb makro-
regionalnych. Przygotowanie strategii rozwoju regionalnego reali-
zowane jest przez wojewódzkie programy i wymaga współpracy 
różnorodnych czynników społecznych, gospodarczych i politycz-
nych. Realizowana koncepcja samorządu terytorialnego, oparta na 
zasadzie pomocniczości, nie narusza Konstytucji i nie zmniejsza 
integralności państwa. Podejmowane przez jednostki samorządu 
terytorialnego działania w postaci aktów administracyjnych muszą 
mieć umocowanie w Konstytucji i ustawach. W celu zagwaranto-
wania spójności systemu samorządowego i państwowego, stwo-
rzono system ustaw prawnych o nadzorze nad działalnością gmin, 
powiatów i województw5.

Jednostki samorządu terytorialnego wykonują zadania publicz-
ne, np. w sferze oświaty, niezastrzeżone dla innych organów ad-
ministracji publicznej. Samorząd terytorialny jest częścią władzy 
wykonawczej. Reforma administracyjna dokonała decentralizacji 
i jednostki samorządu terytorialnego otrzymały kompetencje wraz 
ze środkami fi nansowymi do tworzenia prawnych warunków 
zapewniających samodzielne wykonywania zadań. Reforma sys-
temu i powstanie jednostek samorządu terytorialnego spowodo-
wało przeniesienie spraw o charakterze lokalnym i regionalnym 
w zakres poszczególnych struktur. Przekazanie kompetencji jed-
nostkom samorządu terytorialnego nie pozbawiło ich charakteru 
państwowego, mimo że wykonywanie zadań lokalnych lub regio-
nalnych realizowane jest przez samorząd w imieniu własnym i na 
własną odpowiedzialność. Zasadnicza reforma terytorialna spo-
wodowała utworzenie wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
wspólnot samorządowych niebędących ze sobą w zależności orga-
nizacyjnej. Różnice polegają na wyznaczonych do realizacji zada-
niach. Zadania własne gminy i powiatu mają na celu zaspokojenie 
potrzeb mieszkańców tworzących wspólnotę samorządową z ob-

5 Por. B. Rozbicka, Samorząd terytorialny, Warszawa 2000, s. 29.
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szaru administrowanego przez gminę i powiat. W ramach systemu 
demokratycznego samorząd lokalny jest częścią ustroju państwo-
wego i realizuje politykę państwa. 

ZARZĄDZANIE SYSTEMEM OŚWIATY

Podstawowymi przesłankami dla wypracowania efektywnej 
polityki oświatowej państwa i jej realizacji przez samorząd teryto-
rialny jest znajomość aktualnego stanu oraz prognoz rozwojowych 
społeczeństwa, jego struktury zawodowej, rozwoju nauki i techniki, 
rynku pracy itd., a także dostrzeganie tego, że choć system szkolny 
jest niewątpliwie najważniejszym podsystemem w systemie oświa-
ty, to jednak nie jest ani jedynym, ani wystarczającym dla zaspo-
kojenia dzisiejszych potrzeb w dziedzinie kształcenia i wychowa-
nia ludzi6. A z racji jego uwarunkowań społecznych, materialnych 
i fi nansowych oraz różnorakich (w tym i negatywnych) wpływów 
otoczenia i mediów, nie jest systemem dostatecznie skutecznym 
i efektywnym. W tej sytuacji zarządzanie tym systemem (szkołą) 
wymaga coraz więcej wiedzy o zarządzaniu, sprawnym działaniu, 
o kierowaniu ludźmi, o motywach ich postępowania itp.7 

Reforma samorządowa, której istotą jest decentralizacja kompe-
tencji w zakresie zarządzania sferami usług publicznych, w tym 
oświatą, spowodowała, iż zmieniły się zadania organów nadzoru-
jących: ministra edukacji narodowej, kuratorów oświaty, organów 
prowadzących szkoły. Minister edukacji narodowej opracowuje 
politykę oświatową rządu, dba o upowszechnianie kształcenia na 
poziomie średnim i wyższym, a także troszczy się o wyrównywa-
nie szans edukacyjnych. Poza tym, dla zachowania zasady równo-
wagi między rolą organów prowadzących, a nadzorujących, odpo-
wiada za jakość edukacji w państwie oraz zapewnia jej jednolitość 

6 B.R. Kuc, C.T. Szyjko, Nowe spojrzenie na naukę, dydaktykę i wiedzę w kontek-
ście bezpieczeństwa europejskego, [w:] Droga Polski do Lizbony, Piotrkowskie Studia 
Międzynarodowe nr 1/2009, s. 103-112.

7 C.T. Szyjko, Kierowanie placówką dydaktyczną w UE, [w:] Droga Polski do Lizbony, 
Piotrkowskie Studia Międzynarodowe nr 1/2009, s. 88-97. 
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w całym kraju8. Kompetencje ministra edukacji narodowej polegają 
również na przygotowywaniu przepisów, opracowywaniu strate-
gii działania i systemu wspomagania organów, upoważnionych do 
podejmowania decyzji w sprawie sieci szkolnej. Minister eduka-
cji narodowej współdziała z wojewodami oraz innymi organami 
i jednostkami organizacyjnymi, właściwymi w sprawach funkcjo-
nowania systemu oświaty9. W wyniku reformy administracji zmie-
niły się np. uprawnienia i obowiązki kuratorów oświaty. Kurator 
oświaty jest kierownikiem kuratorium oświaty, a kuratorium jest 
jednostką organizacyjną, wchodzącą w skład zespolonej admini-
stracji rządowej w województwie10. 

Warunkiem dobrego funkcjonowania szkoły jest ścisła współ-
praca pomiędzy organem prowadzącym a nadzorującym11. Nad-
zór organu prowadzącego został ustanowiony ustawą o systemie 
oświaty z 7 września 1991 r. w art. 341. Zgodnie z tym artykułem, 
„organ prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje nadzór nad jej 
działalnością w zakresie spraw fi nansowych i administracyjnych”. 
Nadzór pedagogiczny polega na doskonaleniu systemu oświaty, 
a w szczególności jakościowym rozwoju szkół i placówek z ukie-
runkowaniem na rozwój ucznia i rozwój zawodowy nauczyciela. 
Sprawowany jest on poprzez mierzenie jakości pracy szkół, który 
polega na analizowaniu i ocenianiu stopnia spełniania przez szkołę 
wymagań, jakie wynikają z jej zadań, a także poprzez wspomaganie 
nauczycieli i dyrektorów szkół, w spełnianiu przez szkołę wyma-
gań z zakresu jakości pracy szkoły12. Organ prowadzący, wspólnie 
z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, ma prawo do nad-
zorowania określonej grupy zadań dyrektora szkoły. Są to zadania 
dotyczące: opieki nad uczniami i stwarzania warunków harmonij-

8 Rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 13 sierpnia 1999 r. 
w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, art. 1, 2.

9 Patrz: Minister edukacji narodowej, O reorganizacji systemu oświaty, Warszawa 
1999, s. 24.

10 C.T. Szyjko, Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego a europeizacja oświaty, [w:] 
Polska. Europa. Cywilizacja. 2009, s. 61-67.

11 Ministerstwo Edukacji Narodowej, O reorganizacji..., cyt. wyd., s. 24.
12 J. Pielachowski, Organizacja i zarządzanie systemem oświaty, Warszawa 1999, 

s. 98-99.
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nego ich rozwoju poprzez aktywne działania prozdrowotne, po-
moc nauczycielom w realizowaniu ich zadań, sposób współdziała-
nia dyrektora szkoły z innymi organami współkierowania szkołą.

FINANSOWANIE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Organ państwa lub samorząd terytorialny przy organizowaniu 
placówki oświatowej ma możliwość wyboru formy organizacyj-
no-prawnej. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
przewiduje w art. 79, że szkoły publiczne, przedszkola publiczne 
i placówki publiczne, prowadzone przez jednostki samorządu tery-
torialnego i inne osoby prawne, zaliczone do sektora fi nansów pu-
blicznych (rządowych i samorządowych) są jednostkami lub zakła-
dami budżetowymi13. Organ stanowiący jednostki samorządu te-
rytorialnego – rada lub sejmik, tworząc nowy podmiot realizującey 
w jej imieniu zadania oświatowe, zobowiązany jest określić sposób 
jego fi nansowania i zasady rozliczania z budżetem państwa, mając 
do wyboru jednostkę budżetową lub zakład budżetowy.

Jednostki budżetowe są to takie jednostki sektora fi nansów pu-
blicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, 
a pobrane dochody odprowadzają na rachunek dochodów budżetu 
państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego14. W jed-
nostkach budżetowych najpierw powstają zobowiązania, a następ-
nie pokrywa je budżet. Podstawą gospodarki fi nansowej jednostki 
jest jej plan fi nansowy, który zawiera plan dochodów i wydatków. 
Jednostka budżetowa posiada w użytkowaniu mienie komunalne, 
które wykorzystuje do jej zadań statutowych, jak również do celów 
zarobkowych. Zakłady budżetowe są to jednostki organizacyjne 
sektora fi nansów publicznych, które odpłatnie wykonują wyodręb-
nione zadania, pokrywają koszty swojej działalności z przychodów 
własnych, a niedobór lub nadwyżki są przychodami lub wydatka-

13 Cz. Plewka, H. Bednarczyk i inni, Vademecum menedżera oświaty, Warszawa 
2000, s. 297.

14 J. Caban, H. Gozdek, Prawo fi nansowe, Warszawa 2003, s. 51.
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mi budżetu. Mogą otrzymywać z budżetu dotacje przedmiotowe, 
podmiotowe i celowe. Łączna kwota dotacji nie może przekroczyć 
50% dochodów własnych15.

Jeżeli szkoła funkcjonuje na zasadzie jednostki budżetowej, 
to oznacza to, że organ prowadzący ma obowiązek przekazywa-
nia szkole środków w takiej wysokości, by zgodnie z przyjętym 
uprzednio planem fi nansowym, pokrywały w stu procentach wy-
datki placówki. Skarbnik gminy, powiatu lub województwa po-
winien dbać o przekazywanie środków w takich terminach, aby 
dyrektor szkoły posiadał środki na sfi nansowanie, wynikających 
z ustawowych terminów, wydatków np. wynagrodzenie pracow-
nicze, rachunki za dostarczoną energię. Szkoła, zorganizowana 
w formie zakładu budżetowego, podstawowe środki na swoją dzia-
łalność uzyskuje z opłat wnoszonych przez usługobiorców, czyli 
rodziców uczniów i dlatego szkoły w tej formie są bardzo rzadko 
zorganizowane. 

WARUNKI REALIZACJI POMOCY UNIJNEJ

Filarem fi nansowym procesów restrukturyzacji, modernizacji 
i podnoszenia konkurencyjności regionalnych systemów gospo-
darczych oraz wybranych sektorów poszczególnych gospodarek 
są fundusze strukturalne, które są środkami fi nansowymi, skon-
centrowanymi w formie specjalnych funduszy, wykorzystywa-
nych do realizacji głównych celów polityki regionalnej i struktu-
ralnej UE. Są najważniejszym narzędziem polityki strukturalnej, 
prowadzonej przez Wspólnotę (WE). Obejmują ok. 30% rocznych 
wydatków Unii. Poszczególne fundusze powstawały po 1960 r., 
a ich znaczenie wzrosło wraz z decyzją o pogłębieniu integracji. 
Warunkiem realizacji pomocy unijnej przez jednostkę samorządu 
terytorialnego jest przygotowanie planów i programów opartych 
na zasadach koncentracji środków, współdziałania, współfi nan-
sowania, programowania, organizowania i fi nansowania zadań. 

15 Cz. Plewka, H. Bednarczyk i inni, Vademecum menedżera..., cyt. wyd., s. 298.
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Zasada komplementarności i partnerstwa polega na opracowaniu 
przez jednostki samorządu terytorialnego takich działań, aby dzia-
łania WE stanowiły uzupełnienie. 

System fi nansowania jednostek samorządu terytorialnego ze 
środków funduszy strukturalnych UE należy do norm prawnych 
prawa unijnego, ustalającego założenia polityki regionalnej i spój-
ności, przepisów prawnych państw członkowskich. Krajowe regu-
lacje prawne muszą być zharmonizowane ze strategią celów, zasad 
i procedur wspólnotowych, zawartych w rozporządzeniach Rady 
(RE). Podstawowym rozporządzeniem jest rozporządzenie Komi-
sji WE (KE), określające ogólne reguły funduszy strukturalnych, 
z 21.06.1991 r. Nr 126016. Zasady przyznawania pomocy z fun-
duszy strukturalnych precyzuje artykuł 29 rozporządzenia Rady 
z 21 czerwca 1999 r. Nr 1260. Dofi nansowanie z funduszy w re-
gionach objętych Celem I nie może przekraczać 75% kosztów oraz 
50% środków publicznych przekazanych na współfi nansowanie 
projektów. Na obszarach objętych Celem II maksymalna wysokość 
współfi nansowania ze środków funduszy strukturalnych wyno-
si 50% kosztów i 25% środków publicznych stanowiących wkład 
danego państwa w realizację programu. W przypadku inwestycji 
strukturalnych, generujących zysk netto, dofi nansowanie nie może 
przekraczać 45% kosztów w regionach objętych Celem I, ale umoż-
liwia zwiększenie współfi nansowania z Funduszu Spójności. Wiel-
kość dofi nansowania z funduszy musi być określona dla każdego 
priorytetu i uwzględniać specyfi kę problemu, zdolność fi nansową, 
potrzeby regionalne i krajowe, planowanie wykorzystania środ-
ków, a zwłaszcza środków publicznych i prywatnych oraz stoso-
wanie odpowiednich dokumentów w kontroli fi nansowej. 

Przyznane zadanie można realizować tylko z jednego Fundu-
szu wsparcia, w zależności od formy. Wsparcie może polegać na 
bezzwrotnych dotacjach, pożyczkach, gwarancji, oprocentowa-
nych formach fi nansowych. Wszystkie narzędzia fi nansowania 

16 pełny tekst w: C.T. Szyjko, Unia Europejska w dobie przełomu – almanach tek-
stów źródłowych dla studentów europeistki i stosunków międzynarodowych, Warszawa 
Academic Press 2009, s. 20. 
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posiadają wspólny cel i angażują wiele podmiotów we wspólne 
partnerstwo. Wypłaty z Funduszu przybierają formę zaliczkową, 
okresową lub płatności końcowej. Zarówno płatność okresowa jak 
i płatność końcowa, dokonywana jest w oparciu o faktycznie po-
niesione wydatki i musi być adekwatna do wkładów, poniesio-
nych przez benefi cjentów krajowych. Płatność okresowa dokony-
wana jest przez KE i ma na celu zwrot kosztów faktycznie opłaco-
nych przez Fundusze i poświadczonych przez instytucję płatniczą. 
Wypłata zaliczkowa nie może przekraczać 7% funduszy środków 
funduszy na działalność objętą programem pomocy. Wszystkie 
środki funduszy strukturalnych są przekazywane przez KE do in-
stytucji płatniczych. Państwo członkowskie wyznacza jedną lub 
wiele instytucji płatniczych celem obsługi systemowej oraz utrzy-
mania płatności z KE.

W omawianych funduszach najważniejszym jest Fundusz Spój-
ności (Kohezji), który swoje zadania kontynuuje. Natomiast fun-
dusze ISPA, PHARE, czy SAPARD były funduszami stworzony-
mi dla państw kandydujących do Wspólnoty Europejskiej, celem 
wyrównania istniejących dysproporcji przed wstąpieniem do Unii 
Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. Fundusz Spójności został zno-
welizowany rozporządzeniem Rady z 20 czerwca 1999 r. Nr 1264. 
Po modyfi kacji i uzupełnieniach z funduszu tego realizowany jest 
rozwój infrastruktury w dziedzinie ochrony środowiska i transpor-
tu europejskiego w państwach członkowskich, w których PKB na 
jednego mieszkańca jest niższy od 90% średniego poziomu PKB 
we Wspólnocie. Istotnym elementem programu jest przygotowa-
nie przez dane państwo programu zmierzającego do spełnienia 
warunków spójności gospodarczej. Podział środków funduszy od-
bywa się na zasadach zobiektyzowanych kryteriów, obejmujących 
powierzchnię kraju, czynniki społeczno-gospodarcze, wysokość 
PKB brutto na mieszkańca. Wkład funduszu to 80–85% wydatków 
publicznych. Wielkość ta może ulec zmianie w wyniku inwestycji 
wytwarzających dochód wielkości wydatków, na podstawie któ-
rych obliczana jest kwota dofi nansowania, biorąc pod uwagę rze-
czywisty dochód netto. Realizacja zadań może przebiegać zarówno 
z funduszu Spójności, jak i funduszy strukturalnych. Finansowanie 
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przeznaczone przez Komisję odbywa się w równych rocznych ra-
tach. Przy realizacji zadań z funduszu Spójności nie ma zastosowa-
nia zasada dodatkowości. 

ROLA FUNDUSZY W PROCESIE REGIONALIZMU

W ujęciu historycznym dla rozwoju polityki regionalnej WE nie-
wątpliwie ważnym wydarzeniem było utworzenie w 1975 r. Euro-
pejskiego Funduszu Regionalnego (EROF). Z czasem fundusz ten 
stał się głównym instrumentem polityki regionalnej, realizowanej 
przez UE. Polegał on na zastąpieniu kwot krajowych, określonymi 
procentowo widełkami interwencji. Wprowadzono zasadę stop-
niowego zastępowania subwencjonowanych projektów inwesty-
cyjnych dofi nansowywaniem programów, które mogły przybierać 
dwojaką formę:
— programów inicjowanych przez WE (w oparciu o decyzję Rady 

Ministrów) większością głosów i opracowywanych w porozu-
mieniu z KE,

— programów krajowych, mających znaczenie dla WE jako cało-
ści, podejmowanych z inicjatywy poszczególnych krajów.
Reforma ta zasługuje na pozytywną ocenę, choć utrzymano do-

minację celów krajowych w polityce regionalnej WE. Innym waż-
nym czynnikiem historycznym, wpływającym na rozwój polityki 
regionalnej WE, było przyjęcie w 1986 r. Jednolitego Aktu Europej-
skiego (JAE). Był on impulsem wyznaczającym nowe cele rozwo-
ju regionalnego, a także zadania i zasady, w myśl których miały 
funkcjonować fundusze strukturalne. W JAE nastąpiło traktatowe 
usankcjonowanie polityki regionalnej. Do traktatu rzymskiego zo-
stał wprowadzony tytuł XIV (obecnie XVII): „Spójność ekonomicz-
na i społeczna”17, w którym został zawarty zapis o wyrównywa-
niu różnic między regionami i stworzeniu podstaw prowadzenia 
polityki strukturalnej. W ten sposób widniejący wyłącznie w pre-
ambule traktatu rzymskiego cel doczekał się ofi cjalnego uznania 

17 Por. J. Dick, 1998: Przewodnik po Unii Europejskiej, Warszawa, s. 182.



ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 70-71/2010 – maj – sierpień156

jako przedmiot polityki WE. Zawarto w nim deklarację dotyczą-
cą zredukowania rozpiętości w rozwoju regionów i zmniejszenia 
zacofania, szczególnie obszarów wiejskich. Wskazano również na 
środki służące do zrealizowania tych celów. Miały to być przede 
wszystkim fundusze strukturalne i działania podejmowane za po-
średnictwem Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Fundu-
sze strukturalne UE nastawione są także obecnie na likwidowanie 
różnic między bogatszymi a biedniejszymi regionami, a także na 
promocję zasady równości szans, w dostępie do rynku pracy dla 
różnych grup społecznych. RE zwróciła uwagę na konieczność 
przeprowadzenia reformy funduszy strukturalnych w celu popra-
wy skuteczności ich funkcjonowania18.

Programy strukturalne przygotowania wraz z KE, a państwem 
członkowskim oraz jednostką samorządu terytorialnego, wraz 
z pozostałymi partnerami społeczno-gospodarczymi, powinny za -
wierać wszystkie etapy wdrażania i współfi nansowania19. Na pań-
stwie członkowskim spoczywa obowiązek zorganizowania w ra-
mach realizacji programów partnerskich współdziałania. Wszyst-
kie elementy pomocy strukturalnej UE muszą zachować zasadę 
dodatkowości, a więc nie zastępować środków publicznych jed-
nostek samorządu terytorialnego20. Państwo członkowskie UE 
musi zapewnić regionom i jednostkom samorządu terytorialnego 
realizację programów z funduszy strukturalnych, co wynika z za -
sady programowania. Zasada programowania w dużej mierze 
stymuluje rozwój planów, służących do wdrażania funduszy unij-
nych. Każde z państw, uczestniczące w programie pomocowym 
zobowiązane jest do przedstawienia planu rozwoju, zawierającego 
analizę sytuacji społeczno-gospodarczej, najważniejszych potrzeb, 
metodologię osiągania celów wraz ze środkami fi nansowymi, słu-
żącymi do osiągnięcia i realizacji celów. 

18 C.T. Szyjko, Nowy koniec historii – refl eksje o priorytetach Prezydencji Polski 
w 2011 r., Wydawca Academic Press, Warszawa 2009, s. 30.

19 por.: C.T. Szyjko, Programy unijne dla przedsiębiorców w nowym okresie pro-
gramowania 2007-2013 – charakterystyka obszarów wsparcia, [w:] Polska. Europa. 
Cywilizacja. 2009, s. 378-387.

20 pełna defi nicja w: C.T. Szyjko, Podręczny słowniczek terminów o UE, Warszawa 2009.
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Zadaniem KE jest tworzenie przy udziale państwa członkow-
skiego „Planu Wsparcia Wspólnoty”, zawierającego strategie i prio -
rytety działań funduszu i państwa członkowskiego, a także szcze-
gółowe cele i nakłady fi nansowe na realizację działań. Wsparcie 
Wspólnoty realizowane jest przez jeden lub kilka funduszy. Zesta-
wienie celów, priorytetów, strategii działań i środków fi nansowych 
w „Podstawowym Wsparciu Wspólnoty”, przy udziale programu 
operacyjnego, stanowi jednolity dokument programowy21. Zarów-
no każdy z planów programów operacyjnych, dokumentów pro-
gramowych musi być przygotowany zgodnie z rozporządzeniem 
RE Nr 1260 z 1990 r. na siedem lat. Efektywność działań ma zapew-
nić zasada koncentracji, oznaczająca dofi nansowanie przez fundu-
sze strukturalne ograniczonej liczby podstawowych celów polityki 
regionalnej UE. Podziału środków, pomiędzy państwa członkow-
skie, dokonuje KE na podstawie liczby ludności, koniunktury 
gospodarczej kraju i regionu, sytuacji społecznej, szczególnie bez-
robocia.22

Rozdysponowanie środków odbywa się na inwestycje produk-
cyjne celem ochrony miejsc pracy, inwestycje infrastrukturalne 
wzmacniające potencjał i możliwości regionów, inwestycje oświa-
towe, transportowe, energetyczne, dywersyfi kacyjne w sferze 
ekonomicznej, renowacji terenów miejskich, aktywności terenów 
wiejskich, działanie małych i średnich przedsiębiorstw, edukację, 
opiekę zdrowotną, usługi dla społeczeństw lokalnych i ochrony 
środowiska. Działania wybrane do realizacji zawiera Narodowy 
Plan Rozwoju Regionalnego. W części dotyczącej zintegrowanego 
programu operacyjnego rozwoju regionalnego, jako cel nadrzęd-
ny, wskazana została rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
wzmacniającej konkurencyjność regionów. Jednostki samorządu 
terytorialnego mogły uczestniczyć w realizacji projektów drogo-
wych szczególnie zwiększających komunikatywność z infrastruk-
turą o charakterze międzynarodowym, co w przyszłości zapew-

21 więcej: C.T. Szyjko, Rozszerzenie Unii Europejskiej: problemy i perspektywy, [w:] 
Polska. Europa. Cywilizacja. 2009, s. 147-158.

22 Prawo fi nansowe, op. cit., s. 45-52.
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ni dostęp do regionów i ośrodków miejskich. Dofi nansowanie 
otrzymują programy rozbudowy systemów komunikacji miejskiej 
w aglomeracjach. W celu uaktywnienia regionalnego przewidzia-
no środki na wsparcie infrastruktury edukacyjnej, programów 
badawczych ośrodków naukowych, działających na rzecz danego 
środowiska, województwa, powodując tym wzrost konkurencyjno-
ści gospodarczej regionów. W celu zagwarantowania właściwego 
poziomu intelektualnego, przygotowano projekty na rzecz struk-
tury teletechnicznej, szkolenia specjalistycznego, oprogramowania 
i wyposażenia. W dziedzinie ochrony środowiska priorytety uzy-
skują projekty na rzecz infrastruktury ekologicznej, pozyskiwania 
alternatywnych źródeł energii, projektów służących rewitalizacji 
obszarów zdegradowanych ekologicznie i ekonomicznie23.

PODSUMOWANIE

Od momentu akcesji do UE Polska stała się głównym benefi -
cjentem funduszy unijnych. Na przykład tylko w 2007 roku do Pol-
ski trafi ło 7,8 miliarda euro (7,4% wszystkich unijnych wydatków). 
Po zapłaceniu składki, „na czysto” Polska zarobiła około 5,1 mi-
liarda euro, a więc suma, którą wpłacamy do budżetu Unii to tylko 
1/4 tego, co otrzymujemy. W porównaniu z rokiem 2006 jest to 
ponad dwa razy więcej. Szacuje się, że w latach 2007–2013 Polska 
otrzyma od UE w sumie 87 miliardów euro, a do budżetu odda 
22 miliardy euro, co oznacza, iż „na czysto” otrzyma około 65 mi-
liardów euro. To zdecydowanie najwięcej ze wszystkich krajów 
członkowskich24.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej spowodowało pewne 
modyfi kacje w systemie oświaty, w zarządzaniu szkołą, a m.in. 
dalszą decentralizację i uspołecznienie tego systemu, co zostało już 

23 Tamże, s. 6-15; patrz także: Akty prawne Parlamentu Europejskiego i Rady do-
tyczące Instrumentów Strukturalnych i Przedakcesyjnych na lata 2000-2006, UKIE, 
Warszawa 2000.

24 Cytat za: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/WstepDoFunduszyEuro-
pejskich/Strony/Czymsafundusze.aspx
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wprowadzone i sprawdzone w tzw. „starych krajach UE”. Pew-
ne podstawowe cele systemów edukacyjnych w UE wyrażają się 
w takich ogólnych zasadach, jak:
– autentyczna równość szans edukacyjnych dzieci, młodzieży 

i dorosłych;
– umożliwienie zdobycia elementarnego wykształcenia;
– promowanie w systemie edukacji zmian społecznych z posza-

nowaniem ich tradycji;
– przygotowanie do życia zawodowego;
– rozbudzanie motywacji do kształcenia ustawicznego;
– tworzenie przyjaznej atmosfery dla zdobywania nowoczesnej 

wiedzy w trakcie nauki szkolnej;
– porównywalność dyplomów ukończenia studiów wyższych.

Zgodnie z aktualną tendencją światową, UE również akcentuje, 
że wzrost wykształcenia społeczeństw jest najlepszą inwestycją każ-
dego obywatela i konkurencyjności Wspólnoty w układzie świato-
wym. Programowy i organizacyjny kształt systemów oświaty był 
i pozostaje w dużym stopniu suwerenną decyzją poszczególnych 
państw. Z tą jednak uwagą, że ta suwerenność jest obecnie podda-
wana weryfi kacjom, wynikającym z globalnych i regionalnych wy-
zwań, zadań i potrzeb dostosowania tego systemu do aktualnych 
trendów rozwojowych, skrótowo nazywanych „społeczeństwem 
informacyjnym”, „społeczeństwem wiedzy”, „gospodarką opartą 
na wiedzy” itp.

Nie znamy przyszłego kształtu Europy i świata — tego, czy pro-
ces integracyjny zwycięży, czy też zostanie zahamowany, bądź cof-
nięty przez siły dezintegracyjne. Brak jest też jednoznacznych od-
powiedzi na pytanie, jak będzie dalej przebiegać integracja w Eu-
ropie, zwłaszcza w kontekście globalnego kryzysu, narastającego 
zjawiska protekcjonizmu i nawrotu do haseł „przywrócenia suwe-
renności” państwom członkowskim UE (zwłaszcza suwerenności 
w polityce zagranicznej, ale i w większości spraw wewnętrznych). 
Właśnie z częstym uzasadnieniem, że to w warunkach nieznanej 
dobrze globalizacji jest to jedyny wypróbowany i sprawdzony 
sposób zachowania tożsamości narodowej, obrony interesów na-
rodowych, tożsamości regionalnej itd. Skrótowo rzecz ujmując, co-
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raz częściej — wobec wyzwań globalnych i regionalnych, których 
nie znamy, nie jesteśmy w stanie nimi kierować lub kontrolować 
itd. — głosi się ideę powrotu do doktryny suwerennego państwa. 
W sumie bez „twardej” suwerenności jesteśmy tylko przysłowio-
wym „pionkiem” w grze globalnych sił, wielkich państw i koncer-
nów światowych. Nawet w Unii Europejskiej, będącej światowym 
przykładem zasad integracji, wobec braku jasno wytyczonego pla-
nu, kim chce ona być i jak to chce osiągać w warunkach globaliza-
cji, odradza się egoizm narodowy. Nasilają się nieporozumienia, 
a nawet konfl ikty co do przyszłego kształtu Wspólnoty, zwłaszcza 
zaś wspólnej polityki zagranicznej.

Regionalizm, globalizacja i integracja to zjawiska i procesy zło-
żone, podlegające ciągłym zmianom. Pojawiają się wątpliwości do-
tyczące tego, czy UE powinna „pilnować” głównie integracji euro-
pejskiej, z której wyrosła, czy też w coraz większym stopniu anga-
żować się na rzecz integracji globalnej. Czy instytucje UE w ślad za 
tym powinny uzyskiwać coraz większe uprawnienia ponadnaro-
dowe (kosztem częściowej suwerenności państw członkowskich), 
czy też nie? Historia przyjęcia traktatu lizbońskiego jest tutaj ewi-
dentnym przykładem. Innym przykładem jest nieefektywność 
wspólnej polityki obronnej UE25. Te i szereg innych problemów 
mogą być przesłanką do wzrostu nastrojów eurosceptycznych, 
z czym mamy do czynienia już obecnie, bądź swoistego „zobojęt-
nienia” obywateli UE na jej znaczenie i rolę w świecie. 

SUMMARY

Managment of the educational system in the context of the Eu-
ropean regionalism challanges

One of the characteristics of current international society is the 
establishment and strengthening of regional cooperation. What are 
the relations between these regional moves and global moves? Does 

25 Patrz szerzej: J. Zielonka, 2004: Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię 
Europejską, Warszawa.
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regionalism contradict globalism? The author departs from the hy-
pothesis that the two processes of globalization and regionalization 
are articulated within the same larger process of global structural 
change. The author sees the current world as a borderless world 
in which territory has lost all importance and characterized by an 
ongoing process of globalization with a changing international di-
vision of labour, fi nancial transactions and educational challanges. 
At the same time, however, the new regionalism, different from 
regional integrations in the 1950s and 1960s, implies a return to the 
human marginalisation and multipolarism. The author analyses 
the dynamics of regionalization as processes going on (1) between 
various dimensions inherent in the process, and (2) between levels 
of the world-system. The connection between the economic globa-
lization, loosening of vertical intergovernmental relations and the 
emergence of regionalism, particularly in European contexts. This 
paper explains that regionalism emerged in Europe because of the 
changing negotiation powers of the local governments against the 
central government and the changing importance of the local eco-
nomies to the central government under globalization. The author 
suggests that the changing central-local government relations re-
sulting from the political repercussions of globalization stimulates 
local statism and leads to the development of the European regio-
nalism.
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Piotr F. Borowski
Ilona Tymoszuk

ZNACZENIE WIEDZY
W PRZEDSIĘBIORSTWACH

XXI WIEKU

Właściwe wykorzystanie wiedzy jest warunkiem rozwoju 
przedsiębiorstwa funkcjonującego w XXI wieku. Dokonujące się 
w ostatnich latach przemiany społeczno-gospodarcze, związane 
z przejściem z ery przemysłowej, opartej na zasobach tradycyjnych 
(ziemi, pracy i kapitale) do tzw. Ery Wiedzy, czy inaczej Ery Infor-
macji, w której podstawowym zasobem decydującym o przewadze 
konkurencyjnej podmiotów gospodarczych jest wiedza, doprowa-
dziły do wykształcenia się koncepcji zarządzania wiedzą (knowled-
ge management). Ze wzrastającej roli wiedzy (knowledge) i koniecz-
ności zarządzania wiedzą powstał wyodrębniony dział w naukach 
o zarządzaniu nazwany Knowledge Management. Knowledge Ma-
nagement jest narzędziem umożliwiającym szybsze i efektyw-
niejsze zarządzanie danymi, informacją i wykorzystywanie ich do 
efektywniejszego rozwoju przedsiębiorstwa. Zarządzanie wiedzą, 
spopularyzowane przez I. Nonaka1, oznacza systematyczne two-
rzenie, upowszechnianie i wykorzystywanie czynników pozama-
terialnych w przedsiębiorstwie2. Zarządzanie wiedzą jest również 

1 Rozwój zarządzania wiedzą przypadł na drugą połowę lat 90., a spopu-
laryzował je Japończyk Ikujiro Nonaka. W 1995 r. wspólnie z Hirotaka Takeuchi 
opublikował książkę The knowledge – creating Company – How Japanese Companies 
Create the Dynamics of Innovation. 

2 A. Budziewicz-Guźlecka, Zarządzanie wiedzą elementem poprawy konkuren-
cyjności przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 453, 
Ekonomiczne problemy usług nr 8, Szczecin 2007, s.17.
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defi niowane przez fi rmy consultingowe wybrane defi nicje zostały 
przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1. Defi nicje zarządzania wiedzą

Sztuka przetwarzania informacji i aktywów 
intelektualnych w trwałą wartość dla klientów 
i pracowników organizacji.

Pricewaterhouse Coopers

System zaprojektowany, aby pomóc 
przedsiębiorstwom w zdobywaniu, 
analizowaniu, wykorzystaniu wiedzy w celu 
podejmowania szybszych, mądrzejszych 
i lepszych decyzji, dzięki czemu mogą one 
osiągnąć przewagę konkurencyjną.

Ernst & Young

Proces identyfi kowania, zdobywania 
i wykorzystywania wiedzy, mający na celu 
poprawę pozycji konkurencyjnej organizacji. 
Cały proces zarządzania wiedzą jest wspierany 
przez cztery czynniki: przywództwo, kulturę 
organizacyjną, technologię i system pomiarowy. 

Arthur Andersen

Systematyczna i zorganizowana próba 
wykorzystania wiedzy na efekty rynkowe. KPMG

Źródło: opracowanie własne 

Od strony teoretycznej wiedzę można podzielić na dwa rodzaje: 
ukrytą oraz dostępną.

Tabela 2. Typy wiedzy

Wiedza ukryta (subiektywna) Wiedza dostępna (obiektywna)

Wiedza doświadczalna (ciało) Wiedza racjonalna (umysł)

Wiedza symultaniczna (tu i teraz) Wiedza sekwencyjna (tam i wtedy)

Wiedza analogowa (praktyka) Wiedza cyfrowa (teoria)

Źródło: S. Galata, Strategiczne zarządzanie organizacjami, Wydawnictwo 
DIFIN, Warszawa 2004, s. 55.



Piotr F. Borowski, Ilona Tymoszuk – ZNACZENIE WIEDZY... 167

Wiedza dostępna (explicite knowledge) „nazywana także wiedzą 
formalną lub jawną, jest jasno sprecyzowana i usystematyzowana. 
Można ją przedstawić w formalny sposób za pomocą słów, liczb, 
znaków czy symboli. Jest ona łatwa w przekazie, ponieważ bar-
dzo czysto występuje w postaci spisanych procedur, opisów, do-
kumentacji, patentów. Wiedza dostępna jest cenna dla organizacji, 
ponieważ jest rozpoznawalna i widoczna także w miejscach jej wy-
miany, np. plany czy programy komputerowe. Zmienia ona naukę 
w zasady i pojęcia zrozumiałe dla człowieka, ułatwiając tym sa-
mym koordynację przy realizacji różnych projektów i wypełnianiu 
funkcji w organizacji”3.

Wiedza ukryta (tacit knowledge) zwana też cichą lub wiedzą nie-
jawną, jest indywidualna, trudna do sformalizowania i zakomuni-
kowania. Do tej kategorii zalicza się subiektywny wygląd, intuicję 
i przeczucie. Jest ona zakorzeniona zarówno w indywidualnym 
działaniu, jak i w ideałach, wartościach czy emocjach”4. Nonaka 
utrzymuje, że może nastąpić transformacja wiedzy ukrytej w jaw-
ną, podobnie jak to się dzieje w odwrotnym kierunku. 

„Wiedza powstaje w wyniku interakcji pomiędzy wiedzą ukry-
tą a wiedzą dostępną. Proces ten, określany „przekształceniem 
wiedzy”, może odbywać się na cztery sposoby”5:
– od wiedzy ukrytej do ukrytej – przystosowanie
– od wiedzy ukrytej do dostępnej – uzewnętrznianie
– od wiedzy dostępnej do dostępnej – łączenie
– od wiedzy dostępnej do ukrytej – uwewnętrznianie

Wiedza i związana z nią technologia, powiększają wartość proce-
sów gospodarczych, stają się najważniejszym kołem zamachowym 
we wzroście gospodarczym. Wartość ta może być kształtowana 

3 B. Powichrowska, Wiedza jako czynnik rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, 
[w:] W. Kowalczewski, W. Matwiejczuk, „Kierunki i metody zarządzania przedsię-
biorstwem”, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2007, s. 189.

4 B. Powichrowska, Wiedza jako czynnik rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, 
[w:] W. Kowalczewski, W. Matwiejczuk, „Kierunki i metody zarządzania przedsię-
biorstwem”, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2007, s. 189.

5 J. Baruk, Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Toruń 2006, s. 23.
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przez poszczególne organizacje gospodarcze, może być także sty-
mulowana i subwencjonowana przez rządy określonych krajów6. 
Źródłem wiedzy każdego człowieka, podnoszącej kompetencję, 
umiejętności a zarazem dającej prestiż i wyższy status społeczny 
może być:
– doświadczenie wyniesione ze studiów, kursów dokształcają-

cych, ustawicznego kształcenia, współudziału w badaniach, 
wzajemne wspieranie się badań i nauczania;

– samodzielne rozwiązanie problemów, podpatrywanie, jak my-
ślą inni i jak posługują się metodami badawczymi.
Inwestycje w człowieka, w jego wiedzę, która jest użyteczna 

dla fi rm to najbardziej opłacalne wydatki, bo ich efekty przenoszą 
się na pokolenia. Za dopływ informacji, pomysłów, energii twór-
czej i kreatywności odpowiadają zawsze ludzie, którzy posługują 
się różnymi narzędziami. Od jakości ludzi zależy wszelka jakość. 
Niezmiernie istotne w tym względzie są kompetencje, pozostające 
w związku z wykształceniem, doświadczeniem, umiejętnościami 
oraz stosunkiem do organizacji. Zasoby ludzkie to kompetencje 
menadżerów i pracowników, ich wiedza, umiejętności i motywa-
cja oraz zachowania i postawy wobec pracy, które coraz częściej 
będą decydować o tym, czy przedsiębiorstwo jest konkurencyjne, 
czy też takim nie jest. Kapitał ludzki to zasób wiedzy i umiejętności 
zdobytych w procesie kształcenia. Wyraża się on w predyspozy-
cjach, kompetencjach oraz motywacji. Kapitał ludzki obejmuje:
– kompetencje, czyli umiejętności praktyczne, wiedzę, talenty,
– zręczność intelektualną, czyli zdolność do zmian, innowacyj-

ność, przedsiębiorczość, zdolność do naśladowania,
– motywację, czyli chęci działania, zaangażowanie, etykę, przy-

wództwo, predyspozycje osobowościowe do określonych zadań.
„W gospodarce opartej na wiedzy, ona sama staje się zarów-

no nakładem (wejściem do systemu), jak i wynikiem (wyjściem 
z systemu), w przeciwieństwie do gospodarki tradycyjnej, w której 
nakładem jest ziemia, praca i kapitał, a wynikiem – wytworzone 

6 J. Baruk, Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Toruń 2006, s. 17.
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wyroby lub usługi. W rozwoju gospodarki opartej na wiedzy moż-
na wyodrębnić cztery powiązane ze sobą fazy”7:
– faza wzrastającego znaczenia informacji i powszechnego stoso-

wania technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Techno-
logie te pozwalają na skuteczniejsze organizowanie wszelkich 
procesów w przedsiębiorstwie, zwłaszcza w zakresie transferu 
i wymiany informacji,

– faza skróconego cyklu życia wyrobów i technologii, wykorzy-
stania technologii pozwalających proponować klientom szer-
szą gamę produktów wytwarzanych w krótkich seriach. Faza 
ta obejmuje także wzrost aktywności klientów w wyrażaniu 
swoich indywidualnych upodobań oraz wzrost znaczenia tzw. 
„miękkiej” strony produktów, które wymagają zupełnie nowe-
go rodzaju wiedzy o zmianach na rynku, gustach, wartościach 
i stylu życia,

– faza kształtowania się „niematerialności” gospodarki, wzrostu 
znaczenia strony popytowej gospodarki i wpływu na nią klien-
tów. W konsekwencji wzrosło znaczenie marketingu, badania 
klientów i projektowania produktów według upodobań klien-
tów. Prowadzi to do wzrostu przewagi konkurencyjnej,

– faza wzrostu gospodarki sieciowej, zwłaszcza sieci powiązań 
między ludźmi. Sieci te są niezbędne dla rozwiązywania pro-
blemów, kiedy specjalizacja i połączenie różnych postaci wie-
dzy są konieczne i decydujące.

PRACOWNICY WIEDZY

W nowej koncepcji przedsiębiorstwa, wiedza przenika każdy 
aspekt  działalności biznesowej. Występuje w sieciowych dokumen-
tach cyfrowych i sieciowo powiązanych umysłach pracowników 
wiedzy. Sieć staje się nową infrastrukturą, stosowaną w dzieleniu 
i zarządzaniu wiedzą wewnątrz i pomiędzy przedsiębiorstwami. 

7 J. Baruk, Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Toruń 2006, s. 18.
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Umożliwia tworzenie sieciowych powiązań ludzkiego intelektu, 
know-how, innowacyjności i pomysłowości.

Współczesna rzeczywistość stawia nowe wymagania, związane 
z oczekiwaniami klienta, który, porównując różne oferty rynkowe, 
oczekuje innowacyjnej wartości dodanej, którą są w stanie stwo-
rzyć ludzie obdarzeni pod jakimś względem unikalnymi kompe-
tencjami, co w konsekwencji może przełożyć się na znaczące efekty. 
W społeczeństwie wiedzy ważne miejsce przypada pracownikom, 
którzy zajmują się tworzeniem, przechowywaniem i upowszech-
nianiem wiedzy i informacji. Są oni grupą wykształconą, cechuje 
ich kreatywność, tolerancja dla różnorodności, otwartość na zmiany 
i wyzwania, mają świadomość potrzeby i konieczności stałego 
podnoszenia swych kwalifi kacji. Są to pracownicy wiedzy, okre-
ślani jako specjaliści nowego typu, posiadają umiejętności fachowe, 
kompetencje interpersonalne oraz unikalne kompetencje, których 
wykorzystanie kreuje wartość dodaną, zawartą w nowoczesnych 
produktach i technologiach8. 

T. Davenport pracowników wiedzy określa następująco9:
– reprezentują wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, wykształ-

cenie lub doświadczenie, a do najważniejszych celów ich pracy 
należy tworzenie, rozpowszechnianie lub praktyczne wykorzy-
stanie wiedzy,

– reprezentują wysoki poziom abstrakcji, niski poziom rutyny 
oraz cechuje ich stała potrzeba aktualizacji wiedzy,

– zgłaszają potrzebę autonomii, zaufania, oceny pracy, potrzebę ro-
zumienia kontekstu, potrzebę uczenia się przez doświadczenie, 
mają świadomość konieczności wymiany myśli z ekspertami.
A. Pocztowski wskazuje na następujące cechy nowej gospodar-

ki, nowej organizacji oraz nowego pracownika. Podkreśla, że nową 
gospodarkę cechuje10:

8 E. Skrzypek, Miejsce zarządzania informacją i wiedzą w strategii przedsiębior-
stwa, [w:] A. Stabryła, „Zarządzanie fi rmą w społeczeństwie informacyjnym”, 
Wydawnictwo EJB, Kraków 2002, s. 679.

9 T. Devenport, Zarządzanie pracownikami wiedzy, Wolter Kluwer, Kraków 2007, s. 10.
10 A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo PWE, Warszawa 

2007, s. 39.
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– globalizacja,
– twarda konkurencja,
– ciągłe innowacje,
– przełamywanie monopoli,
– postęp technologiczny,
– informatyzacja,
– różnorodność kulturowa,
– orientacja na klienta,
– zmiany na rynku pracy.

Nową organizację cechuje:
– kapitał intelektualny,
– kluczowe kompetencje,
– ograniczenie hierarchii, 
– zarządzanie projektami,
– organizacje sieciowe,
– wirtualizacja działalności,
– zarządzanie profesjonalistami,
– pozyskiwanie talentów.

Natomiast nowy pracownik to:
– pracownik wiedzy,
– edukacja przez całe życie,
– zmiana zawodów i funkcji,
– mniejsza stabilność zatrudnienia,
– praca jako zadanie a nie miejsce wykonywania czynności,
– twórcze myślenie,
– praca w zespole,
– zarządzanie własnym czasem, zdrowiem, karierą.

Według T. Devenporta, pracownicy wiedzy to ci, których pod-
stawowe zadania związane są z manipulacją wiedzą i informacją. 
To oni tworzą w zachodnich gospodarkach dobrobyt. Jednym 
z najważniejszych wyzwań gospodarczych naszych czasów jest 
wykorzystywanie we właściwy sposób wiedzy „pracowników wie -
dzy”. Pierwszym, który zwrócił uwagę na ten problem był P. Druc-
ker, uważał on, że „nową rolą kadry zarządzającej jest uczynienie 
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wiedzy bardziej produktywną” i który ponad 35 lat temu stworzył 
określenie „pracownik wiedzy”11.

Pracownik wiedzy to osoba, która wynagradzana jest za efek-
tywność myślenia. Potrafi ona nie tylko tworzyć wiedzę, ale ją 
rozpowszechniać. Umysł traktowany jest jako jego podstawo-
we narzędzie pracy. Drucker podkreślał, że pracownicy wiedzy 
staną się właścicielami najważniejszego środka produkcji, jakim 
jest wiedza, określał też ich jako wykształconych fachowców, 
świadczących usługi na własny rachunek, wskazywał, że są 
właścicielami swej wiedzy i mogą ją zabrać ze sobą wszędzie, 
gdzie zechcą.

Pracownik wiedzy powinien być błyskotliwy, być wizjone-
rem, żywiołowy, energiczny i ruchliwy, ale te cechy muszą po-
zostawać w związku z wiedzą i kompetencjami. Pracownicy wie-
dzy powinni być zaangażowani pod względem merytorycznym, 
intelektualnym i emocjonalnym, będzie to możliwe tylko wtedy, 
gdy będą w przedsiębiorstwie traktowani podmiotowo np. jak 
partnerzy biznesowi. Coraz częściej w warunkach społeczeństwa 
wiedzy powstają wspólnoty pracowników wiedzy, zwane samo-
organizującą się siecią lub siecią intelektualną. W warunkach 
GOW (gospodarka oparta na wiedzy) zwiększenie kompeten-
cji pracowników w zakresie kreatywności i przedsiębiorczości 
przyczynia się do poprawy sytuacji w przedsiębiorstwie. Często 
bowiem od stopnia zaawansowania umiejętności w zakresie kre-
atywności oraz wzmocnienia postaw przedsiębiorczych zależy 
sukces organizacji. Rozwijanie kreatywności wpływa na twór-
cze myślenie i działanie, co przekłada się zwykle na innowacyj-
ność12.

11 P. Borowski, Kapitał ludzki i społeczeństwo wiedzy w XXI wieku, [w:] pod redak-
cją W. Kowalczewskiego, W. Matwiejczuka, „ Zarządzanie organizacjami w teorii 
i praktyce”, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2008, s. 142.

12 E. Skrzypek, Wiedza jako czynnik sukcesu w nowej gospodarce, w: E. Skrzypek, 
A. Sokół (red.) Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, 
Instytut Wiedzy i Innowacji Warszawa 2009, s. 139-154. 
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MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW WIEDZY

Motywowanie pracowników wiedzy jest jednak bardzo trudne, 
ponieważ  ich pracy nie da się bezpośrednio i od razu zmierzyć, nie 
daje się także bieżąco nadzorować ich pracy. Ze względu na taki 
styl pracy należy odpowiednio wybierać personel. Motywowanie 
pracowników wiedzy opiera się przede wszystkim na:13 systemie 
ideologii, kontroli normatywnej (obejmującej zarówno wewnątrz-
grupowe normy wydajnościowe, wynikające z kontroli koncertyw-
nej, a także narzucane przez system ideologiczny), oraz tożsamości 
poszczególnych aktorów (określające także normy w pełni zin-
ternalizowane, z którymi pracownicy utożsamiają się całkowicie, 
i wpływające ponownie na dyskurs ideologiczny). Ten prosty mo-
del jest przedstawiony na rysunku 9.

Rysunek 9. Model motywowania pracowników wiedzy
Źródło: D. Jemielniak, Praca oparta na wiedzy. Praca w przedsiębiorstwach wiedzy

na przykładzie organizacji High-Tech,
Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 148.

Nawet najbardziej kreatywni pracownicy w przedsiębiorstwie 
nie są w stanie sami zapewnić sobie ciągłego dostępu do nowych 
pomysłów i inspiracji. Trzeba ułatwić im pozyskiwanie i dostęp 
do wiedzy, której potrzebują (pożądanej) ze źródeł zewnętrznych. 

13 D. Jemielniak, Praca oparta na wiedzy. Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przy-
kładzie organizacji High-Tech, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 
2008, s. 148.
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Czasami wiadomo, gdzie szukać wiedzy pożądanej, a czasami nie 
wiemy, jak ją zdobyć. Zbyt duża rozbieżność pomiędzy stanem wie-
dzy dostępnej i pożądanej może prowadzić do spadku motywacji 
zdobywania czy też uzupełniania wiedzy. Zarządzanie wiedzą nie 
jest też ani łatwe ani tanie. Dlatego nie można się dziwić, że wie-
le organizacji coraz częściej przeznacza znaczną część budżetu na 
pozyskiwanie i zarządzanie wiedzą. Bardzo istotnym czynnikiem 
dla zastosowania tego typu zarządzania są ludzie i odpowiedni 
system motywacyjny. Pracownik musi zostać przekonany, że war-
to się dzielić wiedzą i że jest to winien swoim kolegom. Również 
nie całą wiedzę możemy, stosując nawet najbardziej wyrafi nowane 
metody, zapisać i przekazać. I może to lepiej, że każdy z nas po-
siada taką unikalną wiedzę, którą może ujawnić w najbardziej dla 
niego sprzyjających okolicznościach. 

SUMMARY

In this paper authors show the issue of knowledge management 
in the enterprises of XXI century. Taking place in recent years, socio-
economic changes associated with the transition from the industrial 
era based on traditional resources (land, labor and capital) to the Era 
of Knowledge or the Information Age, where the primary resource 
for determining competitive advantage is knowledge of workers, 
led to the emergence of a concept of knowledge management. 
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Krzysztof Badora

KONCEPCJA 
PLANISTYCZNA OCHRONY 

PRZECIWPOWODZIOWEJ MIASTA 
LEWIN BRZESKI

I POTENCJALNE SKUTKI JEJ 
REALIZACJI DLA ŚRODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO 

WSTĘP

Miasto Lewin Brzeski, zlokalizowane w dolinie Nysy Kłodz-
kiej, charakteryzuje się występowaniem znacznych zagrożeń po-
wodziowych. Podczas powodzi w 1997 r. znaczna jego część była 
zalana wodami wezbraniowymi. Po powodzi podjęto realizację 
kompleksowego programu ochrony przeciwpowodziowej w do-
linie Nysy Kłodzkiej, której elementem była przebudowa hydro-
węzła Lewin Brzeski, zapewniająca przepływ wód rzeki powyżej 
200 m3/s. Dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowe-
go miasta zasadne jest wykorzystanie licznych wyrobisk po eks-
ploatacji kruszywa naturalnego, zlokalizowanych między miastem 
i wsią Stroszowice. 

Obecna ochrona przeciwpowodziowa Lewina Brzeskiego jest 
niespójna i nie ma charakteru kompleksowego. Podstawowy-
mi przyczynami słabego zabezpieczenia przeciwpowodziowego 

V A R I A
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są: blokujący przepływ Nysy Kłodzkiej jaz stały, wypłycone w wy-
niku zamulenia koryto rzeki, występowanie przy moście kolejo-
wym progu z narzutu kamienia, spiętrzającego wielkie wody oraz 
zamulającego rzekę, zablokowanie przepływu dolinnego przez 
hałdy nadkładu ziemnego z wyrobisk kruszywa, zablokowanie 
przepływu pod mostem wód wezbraniowych, brak odpowiednich 
wałów przeciwpowodziowych, zarastanie koryta Nysy Kłodzkiej 
przez zadrzewienia i lasy (powyżej jazu), co utrudnia przepływ 
wód, zbyt wąskie koryto rzeki1. Celem badań było przedstawienie 
koncepcji planistycznej przebudowy systemu ochrony przeciwpo-
wodziowej Lewina Brzeskiego oraz ocena środowiskowych skut-
ków realizacji koncepcji.

OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO

Podstawowymi elementami obecnej zabudowy hydrotechnicz-
nej doliny Nysy Kłodzkiej na wysokości miasta Lewin Brzeski są:
− jaz stały,
− nieczynna elektrownia wodna,
− kanał ulgi.

Jaz o długości 55 m, wybudowany był w ubiegłym wieku dla 
celów energetycznych. Obecnie jest zniszczony, co spowodowało, 
że może on jedynie spełniać rolę progu korekcyjnego dla dna rze-
ki. Skośne usytuowanie jazu, niemal równoległe do przepływu 
wód, ogranicza ich przepływ, a w okresie zimy jest przyczyną 
tworzenia się zatorów lodowych. W obecnym stanie technicznym 
konieczne jest jego rozebranie oraz wybudowanie nowego jazu 
klapowego.

Nieczynna elektrownia wodna zlokalizowana jest po lewej stro-
nie rzeki przy zabudowaniach dawnego młyna. Woda do elek-
trowni dopływała zasypanym już kanałem o długości 30 m. Jest 
on obecnie zamulony i zarośnięty. W budynkach elektrowni 

1 Wróblewski T., Koncepcja przerzutu wód powodziowych z Nysy Kłodzkiej przy wy-
korzystaniu wyrobisk kruszywa. Hydroprojekt,Wrocław. 2003.
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znajdują się resztki urządzeń, zdekompletowane turbiny zalegają 
w zamulonych komorach.

Kanał ulgi początek ma powyżej Lewina Brzeskiego. Wody po-
wodziowe przepływają pod mostem drogowym i dalej, polami or-
nymi oraz wyrobiskami pożwirowymi wpływają do Nysy Kłodz-
kiej na wysokości ujścia Ścinawy Niemodlińskiej. Długość kanału 
wynosi ok. 2,0 km. Nie spełnia on swojego zadania ze względu na 
blokowanie przepływu wód przez masy ziemi oraz przez groble 
ziemne usypane przez właściciela gruntów położonych w rejonie 
ujścia Ścinawy Niemodlińskiej. W obecnym stanie kanału przejście 
wód powodziowych powoduje zalewanie lub podtopienie osie-
dla domków na prawym brzegu rzeki poniżej mostu drogowego 
i w kompleksie zabudowań po prawej stronie mostu. 

Obszar projektu charakteryzuje się wysokimi walorami przy-
rodniczymi2 3 4 5 6 7.

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA

Podstawowymi elementami koncepcji planistycznej popra-
wy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Lewina Brzeskie-
go jest udrożnienie koryta Nysy Kłodzkiej z przylegającym 
do niego międzywalem na odcinku od km 16,00 do km 11,60 
i kanału ulgi, a także budowa jazu klapowego wraz z elektrow-
nią wodną. 

2 Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego. Pracownia Atlasu Dolnego Śląska i Śląska 
Opolskiego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 1997.

3 E. Kuźniewski Ochrona przyrody na Śląsku Opolskim. Wydawnictwo Państwo-
wego Instytutu Naukowego – Instytut Śląski, Opole, 1996.

4 A. Liro red. Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET – Polska. Wyd. IUCN 
Polska, Warszawa, 1995.

5 A. Nowak Charakterystyka sozofl orystyczna województwa opolskiego, Praca dok-
torska w Instytucie Botaniki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000.

6 Nowak A. red. Przyroda województwa opolskiego, Wyd. Urząd Wojewódzki 
w Opolu, 1997.

7 Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza miasta i gminy Lewin Brzeski, UMiG 
Lewin Brzeski, 2001.
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Uzupełniającymi elementami zaplanowanymi do realizacji są: 
udrożnienie mostów na rzece oraz na terenach zalewowych, bu-
dowa, rozbudowa lub remonty modernizacyjne wałów przeciw-
powodziowych, kształtowanie i rekultywacja terenów zalewo-
wych wraz z utworzeniem wzgórza rekreacyjnego z odkładów 
mas ziemnych, przebudowa wybranych odcinków dróg, remonty 
modernizacyjne mostków na ciekach zasilających Nysę Kłodzką.

Udrożnienie Nysy Kłodzkiej odbywać się będzie poprzez lik-
widację jazu stałego i progu narzutowego pod mostem kolejowym, 
co pozwoli na znaczne obniżenie dna rzeki. Będzie ono wynosiło 
średnio ok. 1,5 m do mostu drogowego i ok. 0,7 m do mostu kolejo-
wego. Ponadto planuje się zwiększenie przepustowości i utworze-
nie koryta rzecznego dwudzielnego. Koryto główne będzie miało 
szerokość w dnie 35 m. Po obu stronach ukształtowane zostaną pół-
ki zalewowe o łącznej szerokości 40 m. Powyżej półek zalewowych 
występować będzie dolina zalewowa, ograniczona wałami prze-
ciwpowodziowymi. Skarpy koryta Nysy Kłodzkiej ubezpieczone 
będą narzutem kamiennym ułożonym na geowłókninie. Łącznie 
w wyniku udrożnienia przepustowość rzeki będzie wynosić 400 
m3/s. Udrożnienie przeprowadzone zostanie na długości 4,4 km.

W zakresie budowy jazu klapowego i elektrowni wodnej 
w pierwszym etapie projektuje się rozbiórkę starego jazu. Nowy 
ma mieć trzy przęsła klapowe o napędzie hydraulicznym z auto-
matycznym sterowaniem i monitorowaniem ruchu zamknięć i po-
ziomów wód. Światło jazu wyniesie 51 m (3 x 17 m). Wyposażony 
będzie w zamknięcia remontowe oraz przy przyczółku w prze-
pławkę dla ryb typu komorowego. Obiekt zwymiarowany został 
na przepływ miarodajny wielkości 450 m3/s i przepływ kontrolny 
600 m3/s.

Wykorzystanie energetycznego spadu wód nastąpi poprzez 
wybudowanie przy lewym przyczółku jazu elektrowni wodnej 
typu przepływowego. Wyposażona będzie w dwie turbiny typu 
poziomego. Mniejsza umożliwia produkcję energii przy przepły-
wach niżówkowych. Przy średnim przepływie w rzece ok. 35 m3/s 
i długotrwałych przepływach niżówkowych rzędu 6-8 m3/s opty-
malna moc zainstalowania wynosiła będzie ok. 700 kW.
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Na terenach zalewowych projektuje się miejscowe obniżenie 
tarasów zalewowych i ich ukształtowanie ze spadkiem w stronę 
rzeki. Lokalne zagłębienia mają być zasypane, by nie stagnowała 
w nich woda. Pozyskane masy ziemne proponuje się złożyć w kie-
rownicę wód pod mostami kolejowymi oraz w pagórku między 
rzeką a ulgą powodziową. Projektuje się również zasypanie staro-
rzeczy w rejonie wlotu do ulgi powodziowej, by nie spowodowały 
zmiany przebiegu koryta rzeki. Po wykonaniu kształtowania tara-
sów zalewowych ich teren zostanie zrekultywowany w kierunku 
łąkowym.

Realizacja inwestycji wymaga również przeprowadzenia roz-
biórki niektórych zabudowań mieszkalnych i gospodarczych, sto-
jących na drodze przepływu wielkich wód. Dotyczy to zabudowań 
zlokalizowanych po prawym brzegu rzeki, na wąskim tarasie zale-
wowym, poniżej mostu drogowego.

OCENA WPŁYWU
NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Inwestycje ochrony przeciwpowodziowej, prowadzone w do-
linach rzecznych, mają często znaczne, negatywne oddziaływanie 
na środowisko przyrodnicze. Oddziaływania te obejmują wpływ 
na warunki ekologiczne przestrzeni, a także wpływ na środowi-
sko abiotyczne. Oba typy oddziaływań są ze sobą zespolone i od 
siebie uzależnione, co wynika z powiązań występujących w eko-
systemach. Oddziaływania mogą być odwracalne lub nie (tabela 1). 
W ocenie przyjęto wartości oddziaływań od –5 dla najbardziej ne-
gatywnych, do 1 dla pozytywnie wpływających na dany kompo-
nent środowiska przyrodniczego.
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Tabela 1. Zestawienie rodzajów i skali oddziaływań projekto-
wanej koncepcji ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego 
na środowisko przyrodnicze

Rodzaj oddziaływania
Odwracalne Nieodwracalne

Etap
budowy

Etap
eksploatacji

Etap
budowy

Etap
eksploatacji

Przekształcenia
powierzchni ziemi -2 0 -4 0

Odpady -2 0 0 0

Hałas i wibracje -2 0 0 0

Zanieczyszczenia
powietrza -1 0 0 0

Zanieczyszczenia wód -1 0 0 0

Szata roślinna -2 1 -4 0

Fauna -4 1 -5 0

Zmiany w krajobrazie
koryta Nysy Kłodzkiej 
oraz ulgi poza terenami 
hałd

-3 0 -4 0

Zmiany w krajobrazie 
terenów ulgi na terenach 
występowania hałd

0 0 1 0

Promieniowanie
niejonizujące 0 -1 0 0

Do najważniejszych negatywnych skutków ekologicznych reali-
zacji inwestycji zalicza się:
− zniszczenie zadrzewień wzdłuż Nysy Kłodzkiej i na terenach 

zalewowych – stanowią one istotną część korytarza ekologicz-
nego doliny. Ze względu na ich rangę przyrodniczą usuwanie 
drzew powinno być ograniczone do niezbędnego minimum,
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− zniszczenie ekosystemów bagien i namulisk oraz oczek wod-
nych, które są pozostałościami starych koryt rzecznych,

− zniszczenie fragmentów ekosystemów leśnych o dużych walo-
rach przyrodniczych,

− zniszczenie części ekosystemów, będących pod względem bioce-
notycznym różnymi stadiami przejściowymi między zbiorowi-
skami szuwaru wielkoturzycowego i łąk zmiennowilgotnych.
Najbardziej newralgicznymi elementami projektu, decydują-

cymi o skali spodziewanej degradacji walorów przyrodniczych, 
są: składowanie mas ziemnych oraz kształtowanie dna ulgi po-
wodziowej i międzywala Nysy Kłodzkiej. Niedopuszczalne jest 
składowanie mas ziemnych na alternatywnym miejscu składowa-
nia między Nysą Kłodzką a Ptakowickim Potokiem. Jest to jeden 
z najcenniejszych i najnaturalniejszych fragmentów doliny z dobrze 
zachowanymi starorzeczami, zbiorowiskami roślinności leśnej, wod -
nej i szuwarowej, w tym z liczną reprezentacją gatunków chronio-
nych oraz siedlisk chronionych. Zasypywanie tych starorzeczy oraz 
przyległych terenów byłoby rażącym naruszeniem geo- i bioróż-
norodności doliny Nysy Kłodzkiej. Mniejszy, negatywny wpływ 
na walory przyrodnicze, może mieć potencjalne składowanie mas 
ziemnych między Ptakowickim Potokiem a zabudową miasta. Pro-
ponuje się dla tego terenu jednak zaniechanie składowania w czę-
ści południowej, bliższej koryta Nysy Kłodzkiej, na rzecz większej 
objętości składowanych mas w części północnej.

Lokalizacja wzgórza rekreacyjnego, między ulgą a korytem Ny-
sy Kłodzkiej, jest zamierzeniem dyskusyjnym. Lokalizacja w obrę-
bie płaskich, zalewowych tarasów rzecznych pagórka, o znacznych 
rozmiarach i wysokości ok. 12,5 nie jest dobrą propozycją. Będzie 
on w sposób istotny naruszał walory krajobrazowe typowe dla 
dolin rzecznych (płaskie tarasy). Teren jego lokalizacji nie jest po-
zbawiony istotnych walorów przyrodniczych. Występują tu zarów-
no ciekawe zadrzewienia szpalerowe i kępowe, jak również frag-
ment lasu o charakterze łęgu jesionowo-olszowego. Nadmiar mas 
ziemnych można składować na zastępczym stanowisku, jakim są 
wyrobiska poeksploatacyjne. Straty przyrodnicze z częściowego 
zasypania wyrobiska, w szczególności ostatnio eksploatowanego, 
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ze względu na znaczne powierzchnie wyrobisk nie będą tak duże, 
jak w przypadku składowania na innych terenach cennych przy-
rodniczo.

Z punktu widzenia konieczności ochrony walorów przyrodni-
czych doliny Nysy Kłodzkiej, ze znaczną ostrożnością należałoby 
podejść do problemu wyrównywania i obniżania terenów dna do-
liny. Powinno się ono odbywać jedynie na niezbędnych obszarach 
z pomijaniem terenów leśnych, zadrzewionych i zabagnionych. 
Należy maksymalnie wykorzystać grunty orne, a w drugiej kolej-
ności użytki zielone.

Realizacja inwestycji będzie prowadzić do czasowego zajęcia 
terenu oraz częściowego jego przekształcenia w obrębie prowa-
dzonych robót ziemnych. Najbardziej intensywne roboty ziemne 
związane będą z przebudową koryta rzeki oraz obniżeniem części 
międzywala, a także budową i przebudową wałów przeciwpowo-
dziowych i niwelacją dna ulgi. Bardzo pozytywnym elementem 
będzie likwidacja istniejących hałd nadkładu z eksploatacji kruszy-
wa. To działanie poprawi walory krajobrazowe doliny.

Prace ziemne prowadzone będą etapami, a czasowo zajmowa-
ne tereny będą sukcesywnie, po zakończeniu prac, porządkowane 
i rekultywowane przez obsiew mieszankami traw.

Na terenie inwestycji odpady będą powstawać jedynie w fazie 
jej budowy. Będą to:
− materiał ziemny – powstały w bardzo dużych ilościach, szaco-

wanych na 1 mln m3,
− gruz z rozbieranych budynków i budowli (np. progu w dolinie 

Nysy Kłodzkiej, jazu) – ilości niewielkie w porównaniu z mate-
riałem ziemnym,

− odpady bytowe z zapleczy budowy – ilości niewielkie. 
Materiał ziemny uzyskany z niwelacji istniejących hałd, obniża-

nia części dna ulgi i międzywala Nysy Kłodzkiej ma być częściowo 
wykorzystany do budowy wałów, zasypywania obniżeń dna doli-
ny, starorzeczy oraz głównie składowany w wyznaczonych miej-
scach. Gruz powstały na skutek rozbiórek jazu, progu wodnego 
oraz innych budowli i budynków powinien być wykorzystany do 
budowy nowych elementów zabudowy hydrotechnicznej, w tym: 
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nowego jazu, dróg i wałów przeciwpowodziowych. Odpady z za-
pleczy budowy będą miały strukturę typowych odpadów bytowo-
-gospodarczych. Powinny być zbierane w przenośnych kontene-
rach i systematycznie wywożone na urządzone składowisko. 

Podczas prowadzenia prac ziemnych wystąpią okresowe lokal-
ne uciążliwości związane z:
− transportem materiału ziemnego, skalnego oraz materiałów bu-

dowlanych dla potrzeb budowy lub przebudowy wałów prze-
ciwpowodziowych, jazu z elektrownią, kierownicy, dróg i in-
nych elementów zabudowy hydrotechnicznej węzła,

− transportem materiału ziemnego, pozyskanego z obniżania 
międzywali i dna ulgi oraz udrażniania mostów, 

− pracą koparek, 
− pracą spychaczy,
− pracami betoniarskimi przy budowie jazu i innych elementów 

zabudowy hydrotechnicznej,
− potencjalnymi pracami strzałowymi związanymi z rozbiórką 

starego jazu. 
Ocenia się, że w krótkich okresach czasu w miejscach, gdzie 

budowa znajdzie się w bliskiej odległości od terenów zabudowy 
mieszkaniowej, mogą wystąpić lokalne przekroczenia norm hała-
su. Szczególna uwaga w okresie prowadzenia prac ziemnych i ich 
odpowiednia organizacja zmniejszająca uciążliwości, powinna na-
stępować przy budowie w rejonie:
− osiedla zlokalizowanego między ulgą powodziową a Nysą 

Kłodzką,
− mostu drogowego Niemodlin – Lewin Brzeski.

Zanieczyszczenie powietrza podczas prowadzenia prac ziem-
nych będzie związane z lokalnym wzrostem zapylenia. Skala za-
nieczyszczenia będzie związana silnie ze stanami pogodowymi. 

Udrożnienie koryta Nysy Kłodzkiej oraz kształtowanie tarasów 
zalewowych może prowadzić do okresowego zanieczyszczenia 
jej wód masami ziemnymi oraz substancjami zalegającymi na te-
renach prac. Będą to głównie zanieczyszczenia mineralne, które 
w zależności od wielkości ziaren będą w mniejszej lub dalszej od-
ległości od miejsca prowadzenia prac osiadały na dnie rzeki i nie 
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będą powodowały istotnych zmian fi zykochemicznych wód Nysy 
Kłodzkiej.

Na obszarze projektowanej przebudowy systemu ochrony prze-
ciwpowodziowej w ciągu ostatnich kilku lat zanotowano wystę-
powanie 4 gatunków roślin naczyniowych podlegających ochronie 
prawnej oraz 3 gatunków roślin rzadkich. Gatunki te charaktery-
zują się stosunkowo dużym potencjałem odtworzeniowym, stąd 
wniosek, że nawet naruszenie ich biotypów podczas prac ziem-
nych niekoniecznie na stałe zniszczy poszczególne populacje. 

Istniejące zbiorowiska roślinne mają charakter zbiorowisk prze-
kształconych przez człowieka. Głównie są to asocjacje ruderalne. 
Najcenniejszym zbiorowiskiem jest dobrze wykształcony łęg ol-
szowo-jesionowy na lewym brzegu Nysy Kłodzkiej oraz w kil-
ku miejscach występujące łozowiska z dominacją wierzby szarej 
i pięciopręcikowej Salicetum pentandro-cinereae. Zbiorowiska te ule-
gną częściowemu lub całkowitemu zniszczeniu, co należy uznać 
za istotną stratę przyrodniczą. 

Realizacja koncepcji spowoduje konieczność usunięcia ok. 2000 
drzew oraz kilkuset m2 zakrzewień. Do adaptacji zakwalifi kowano 
ok. 450 drzew. W szczególności w strefi e wlotu do kanału ulgi usu-
nięcie znaczącej ilości drzew zgrupowanych w remizy, często otacza-
jące niewielkie starorzecza, może istotnie przyczynić się do obniżenia 
lokalnych walorów przyrodniczych (np. pozbawione osłonowych 
zadrzewień starorzecza będą bardziej narażone na spływ zanieczysz-
czeń, zmienią się warunki świetlne w strefi e litoralnej). Na korzyść 
przemawia jedynie fakt pozostawienia do adaptacji najbardziej oka-
załych drzew, w tym pomnika przyrody, rosnącego na prawym brze-
gu rzeki, dębu szypułkowego. Straty przyrodnicze, które wystąpią 
w zadrzewieniach są nieuniknione. Charakter projektowanej zabu-
dowy hydrotechnicznej nie pozwala na ich ograniczenie.

Na analizowanym terenie stwierdzono występowanie 48 ga-
tunków zwierząt, podlegających ochronie prawnej, w większości 
ptaków. Są to gatunki zarówno siedlisk leśnych i zaroślowych, jak 
również łąkowych, szuwarowych i wodnych. Korzystnym elemen-
tem projektu jest zaplanowanie na jazie przepławki dla ryb. Umoż-
liwi ona ich migrację w korycie. Niekorzystnym elementem inwe-
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stycji jest odgrodzenie wałami terenów zalewowych Nysy Kłodz-
kiej i Ptakowickiego Potoku w strefi e ich połączenia. Występują 
tam naturalne ekosystemy, będące siedliskiem wielu gatunków 
związanych z dolinami rzek, które będą podlegały stopniowemu 
osuszaniu.

Najbardziej ucierpią gatunki związane z zaroślami łęgowymi 
i łęgami (np. remiz), których usunięcie (np. wzdłuż koryta Nysy 
Kłodzkiej) lub zmniejszenie powierzchni (łęg jesionowo-olszowy 
w pobliżu jazu) spowoduje konieczność emigracji części populacji. 
Brak w otoczeniu rozpatrywanego terenu ewentualnych ekosyste-
mów zastępczych spowoduje ograniczenie liczebności populacji 
lub wręcz eliminację niektórych gatunków zwierząt.

Zmiany w krajobrazie pod wpływem realizacji inwestycji na-
leży rozpatrywać w kategoriach zmian w ekologicznej strukturze 
krajobrazu, rozumianego jako zespół ekosystemów powiązanych 
zależnościami funkcjonalnymi, a także jako zmiany w jego warto-
ściach widokowych. O ile w pierwszym ujęciu, w oparciu o pod-
stawy naukowe, możliwa jest obiektywna ocena przemian struk-
tury przestrzennej, to w ujęciu drugim może to być jedynie ocena 
subiektywna. Subiektywne odczucie „dzikości” krajobrazu dla 
jednych jest jego walorem, dla innych mankamentem. Dla jednych 
„naturalność” krajobrazów miejskich kojarzy się z regularnymi li-
niami, harmonią budowli, dla innych z zadrzewieniami, terenami 
otwartych łąk i innymi elementami o charakterze bardziej przyrod-
niczym niż architektonicznym. 

Obszar projektowanych prac charakteryzuje się obecnie zróżni-
cowanymi w różnych miejscach walorami przyrodniczo-krajobra-
zowymi. Najważniejsze z punktu widzenia zmian w krajobrazie 
ekologicznym doliny było prowadzenie eksploatacji kruszywa. 
Składowany podczas eksploatacji nadkład tworzy nienaturalne 
dla dolin rzecznych ekosystemy, z roślinnością synantropijną. Ko-
rzystnym efektem inwestycji będzie ich likwidacja.

Degradacja struktury przestrzennej krajobrazu może nastąpić 
w wyniku:
− likwidacji liniowych i obszarowych zadrzewień, pełniących 

funkcję łącznikową w korytarzu ekologicznym doliny,
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− likwidacji starorzeczy, stanowiących biocentra koncentracji 
rzadkich i chronionych gatunków, związanych ze środowi-
skiem wodnym,

− likwidacji namulisk i bagien z szuwarami właściwymi i szuwara-
mi wielkoturzycowymi oraz turzycowiskami i zadrzewieniami.
Ograniczenie zasięgu występowania naturalnych dla doliny 

rzecznej ekosystemów zmniejszy funkcjonalność krajowego kory-
tarza ekologicznego doliny Nysy Kłodzkiej. W projekcie inwestycji 
powinno się zmierzać do minimalizacji strat w tych ekosystemach. 

Zmiany walorów fi zjonomicznych będą polegać na: usunięciu 
części dominant w postaci zadrzewień i zakrzaczeń oraz hałd nad-
kładu (działanie pierwsze obniży walory widokowe naturalnych 
dla dolin krajobrazów, drugie zdecydowanie je zwiększy), wpro-
wadzenie nowych dominant krajobrazowych w postaci kierowni-
cy wód i wałów powodziowych, zmiany w strukturze elementów 
ekspozycji istniejącej, w szczególności koryta rzeki i wałów, które 
ulegną przebudowie.

Wszystkie wskazane powyżej zmiany w fi zjonomii krajobrazu 
są nieuniknioną konsekwencją podjętego zadania ochrony prze-
ciwpowodziowej miasta. Dyskusyjne natomiast jest sytuowanie 
w dolinie rozległego 12,5 m pagórka z mas ziemnych. W sposób 
fundamentalny zmieni on charakter krajobrazu płaskiej z natury 
doliny holoceńskiej.

MINIMALIZACJA
SZKODLIWYCH ODDZIAŁYWAŃ

Szkodliwe oddziaływania przebudowy doliny Nysy Kłodzkiej, 
w tym niezbędnej budowy i przebudowy wałów, rozbiórki i budo-
wy nowego jazu, lokalnego obniżenienia międzywala, udrożnienia 
koryta i ulgi, itp. będą miały znaczenie przede wszystkim dla walo-
rów przyrodniczych – fl ory i fauny oraz związanego z roślinnością 
krajobrazu. 

Ze względu na przewidywany wpływ na powierzchnię ziemi 
i wartości fl orystyczne, prowadząc inwestycję, należy:



Krzysztof Badora – KONCEPCJA PLANISTYCZNA OCHRONY... 189

− ograniczyć zasięg przestrzenny przekształceń powierzchni 
ziemi,

− zabezpieczyć, poprzez wygrodzenie taśmą, wskazane stanowi-
ska roślin rzadkich i chronionych, przenieść populacje gatun-
ków chronionych na siedliska zastępcze tam, gdzie niemożliwe 
jest ich zachowanie,

− możliwie zminimalizować zakres wycinki drzew i krzewów, 
usuwanie drzew przeprowadzić poza sezonem wegetacyjnym,

− odstąpić od budowy wzgórza widokowego, w jego miejscu zbu-
dować zastępcze ekosystemy dla rzadkich i chronionych gatun-
ków roślin i zwierząt, 

− nie zasypywać starorzeczy, ograniczyć do minimum przebudo-
wę ich strefy brzegowej,

− do komunikacji wykorzystać istniejące drogi i szlaki komuni-
kacyjne, ograniczyć prowadzenie nowych ciągów komunikacyj-
nych,

− odpowiednio zaprojektować niezbędne, nowe trasy transportu 
na okres budowy poszczególnych elementów inwestycji, po-
winny one omijać najcenniejsze ekosystemy i jednocześnie być 
prowadzone najkrótszą z możliwych tras,

− w miarę możliwości przeprowadzić wycinkę drzew na końcu 
inwestycji, tak, aby jak najdłużej mogła pełnić swoje funkcje 
przyrodnicze i być ekranem akustycznym dla robót generują-
cych hałas,

− dokonać nasadzeń kompensacyjnych, najlepiej na obszarach do-
liny Nysy Kłodzkiej, w miejscach gdzie nie będą stanowiły one 
przeszkody dla przepływu wód i jednocześnie brak jest tego 
typu elementów usprawniających funkcjonowanie korytarza 
ekologicznego,

− pozostawić na międzywalu, w miejscach gdzie jest to możliwe, 
powstałe podczas robót ziemnych zbiorniki wodne, które mogą 
znakomicie imitować starorzecza i rozlewiska, stając się bioto-
pem dla szeregu gatunków roślin i zwierząt charakterystycz-
nych dla dolin rzecznych. Przykładem mogą tu być zbiorniki 
zbudowane w 2002 r. na wysokości oczyszczalni ścieków na 
prawym międzywalu rzeki oraz zbiornik w miejscu połączenia 
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Kanału Ulgi z Odrą, gdzie już po roku obserwuje się interesują-
ce zbiorowiska roślinne, fl orę i faunę,

− w strefach brzegowych Nysy Kłodzkiej i wyrobisk poeksploata-
cyjnych ukształtować niskie tarasy w celu umożliwienia rozwo-
ju roślinności namułkowej,

− stworzyć warunki przyszłego spontanicznego odbudowania 
się zieleni, szczególnie niskiej (łozowiska), która nie powoduje 
istotnego podpiętrzania wód powodziowych, w rejonach utwo-
rzonych zbiorników wodnych,

− nie składować nadkładu ziemi i pryzm materiałów budowla-
nych, nawet tymczasowo, w bezpośredniej bliskości oraz na sta-
nowiskach roślin rzadkich i chronionych,

− możliwie skrócić okres prowadzenia robót ziemnych oraz całej 
inwestycji,

− prace na Nysie Kłodzkiej, jeżeli istnieje taka możliwość, prowa-
dzić przede wszystkim z wody,

− zaplecza socjalno-bytowe oraz budowlane zlokalizować poza 
bezpośrednim sąsiedztwem  koryta rzeki, oraz miejscami cen-
nymi przyrodniczo.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego odby-
wająca się poprzez odpowiednie zagospodarowanie przestrzenne 
dolin rzecznych wiąże się z występowaniem strat w środowisku 
przyrodniczym. W przypadku planów dotyczących ochrony przed 
powodzią miasta Lewin Brzeski przekształcenia w środowisku 
przyrodniczym są znaczące. Nie ma jednak alternatyw dla niezbęd-
nych prac przeciwpowodziowych. Rolą koncepcji planistycznych 
jest dokonanie takiej optymalizacji zagospodarowania przestrzen-
nego w dolinach rzecznych, by funkcja ochrona nie powodowała 
nadmiernych strat przyrodniczych. 

W opracowaniu koncepcji projektowej ochrony przeciwpowo-
dziowej Lewina Brzeskiego bardzo istotne było dobre rozpoznanie 
stanu walorów przyrodniczych. Dzięki temu rozpoznaniu możli-
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we było wypracowanie zasad ochrony przyrody ożywionej i nie-
ożywionej. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy, oceny wpływu na śro-
dowisko przyrodnicze oraz optymalizacji koncepcji projektowej 
ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego, można sformu-
łować następujące wnioski:
1. Konieczność i celowość realizacji przebudowy hydrowęzła Le-

win Brzeski jest uwarunkowana potrzebą dostosowania prze-
pływu wielkich wód przez miasto, do wielkości przyjętych dla 
Zbiornika Nyskiego.

2. Obszar inwestycji charakteryzuje się zróżnicowanymi walorami 
biocenotycznymi. Występują tu 4 gatunki roślin chronionych, 
kilka rzadkich, kilkadziesiąt gatunków chronionych zwierząt 
oraz liczne ekosystemy o charakterze naturalnym (starorzecza, 
lasy i zadrzewienia łęgowe i grądowe, szuwary właściwe, szu-
wary wielkoturzycowe, turzycowiska, łąki zmiennowilgotne). 

3. Negatywny wpływ inwestycji na środowisko polega głównie 
na przekształceniu powierzchni ziemi, dewastacji i degradacji 
fl ory (rośliny chronione i rzadkie, niektóre zbiorowiska roślin-
ne, 2000 drzew) fauny oraz walorów krajobrazowych. 

4. Największe przekształcenia środowiska przyrodniczego wy-
stąpią na etapie budowy. Na etapie eksploatacji część walorów 
przyrodniczych może się odbudować.

5. Najważniejszym problemem, z szeroko rozumianą emisją zanie-
czyszczeń do środowiska, związanych z lokalizacją inwestycji są 
odpady ziemne. Ich właściwości fi zyko-chemiczne nie stanowią 
znaczącego zagrożenia, problemem jest natomiast bardzo duża 
ilość (szacowana na 1 mln m3). 

6. Działaniami, które dewastują lub bardzo silnie degradują, naj-
cenniejsze ekosystemy doliny są:

 − zasypywanie w międzywalu Nysy Kłodzkiej oraz dnie ulgi
  powodziowej lokalnych obniżeń stanowiących najczęściej 
  zabagnione starorzecza z cennymi biocenozami wodnymi 
  i szuwarowymi (starorzecza są siedliskami chronionymi),

 − zasypywanie starorzeczy na lewym brzegu Nysy Kłodzkiej 
  na wysokości wlotu ulgi powodziowej,
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 − składowanie nadmiaru materiału ziemnego na alternatyw-
  nym miejscu składowania między korytem Nysy Kłodzkiej 
  a Ptakowickim Potokiem oraz w południowej części alterna-
  tywnego miejsca składowania między zabudową miasta 
  a Ptakowickim Potokiem,

 − budowę pagórka między ulgą a Nysą Kłodzką – stanowić on
  będzie zdecydowanie obcy element, nietypowy dla krajobra-
  zów doliny.

7. Okresowe i lokalne uciążliwości, związane z prowadzeniem 
prac budowlanych, należy ograniczać poprzez odpowiednią ich 
organizację i etapowanie.

SUMMARY

There is serious fl ood danger in The Lewin Brzeski city. City is 
located in The Nysa Kłodzka Valley. In 1997 the river fl ooded the 
valley and the city. For preventive fl ood care were prepare concept 
of spatial development of The Nysa Kłodzka Valley near Lewin 
Brzeski city. Mains elements of spatial development concepction 
were increase fl ow of fl ood water, reconstruction of dam with hy-
droelectric power station, and reconstruction and build of sand-
banks. Areas of The Nysa Kłodzkla Valley near Lewin Brzeski city 
characterized high nature values.  Mains transformations of natu-
ral environmental includes transformations of natural landform 
and relief, soil destruction, destruction of  plants, meadows, for-
rests and fauna habitats. For reduction of negative impact in natu-
ral environmental of the valley prepare optymalization of spatial 
development. Defi ne principles of protection and conservation of 
natural environmental in Nysa Kłodzka Valley.
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Krzysztof Urbanek

RACJOWITALIZM
CHRZEŚCIJAŃSKI.

FILOZOFIA PERSONALISTYCZNA
JULIÁNA MARÍASA

Julián Marías Aguilera (1914–2005) był jednym z najważniej-
szych współczesnych fi lozofów hiszpańskich1. Jako myśliciel wsła-
wił się przede wszystkim tym, że rozwijał stworzony przez José 
Ortegę y Gasseta (1883–1955) racjowitalizm. W rezultacie swej 
długiej i twórczej działalności nadał temu nurtowi charakter chrze-
ścijański i personalistyczny. Ortega był dla Maríasa prawdziwym 
nauczycielem i odcisnął niezatarte piętno na całej rozwijanej przez 
niego refl eksji fi lozofi cznej. Uzasadnione jest więc, by przed przy-
stąpieniem do prezentacji myśli ucznia, choćby pokrótce, przedsta-
wić główne elementy fi lozofi i mistrza.

José Ortega y Gasset twierdził, że prawdziwą rzeczywistością 
pierwotną i podstawową jest rzeczywistość „ja” z rzeczami, a więc 
życie. Życie rozumiał on jako aktywność, czyli nie coś, co jest, lecz 
coś, co się czyni. W tym kontekście hiszpański fi lozof sformułował 
słynne zdanie: „jestem mną i moimi okolicznościami”2. Rzeczy-

1 Niezwykle ciekawe życie Juliána Maríasa można prześledzić m.in. w jego 
obszernej, trzytomowej autobiografi i fi lozofi cznej. Por. tenże, Una vida presente. 
Memorias 1 (1914–1951), 2 (1951–1975), 3 (1975–1989), Alianza Editorial, Madrid 
1988–1989.

2 José Orteg a y Gasset, „Meditaciones del Quijote”, [w:] Obras completas, Alianza 
Editorial / Revista de Occidente, Madrid 1993, t. I, s. 322. O ile nie jest zaznaczone 
inaczej, wszystkie przekłady z języka hiszpańskiego moje – K.U.
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wistość otaczająca jawi się bowiem jako druga połowa człowie-
ka. Do połowy tej należą nie tylko rzeczy powszechnie uznawane 
za zewnętrzne, lecz także ciało i psychika – również z nich czło-
wiek może być niezadowolony i nie uznawać ich za prawdziwie 
własne. 

Życie ma charakter indywidualny i jest rzeczywistością, z której 
wyrastają wszystkie inne. Bycie realnym bowiem polega na byciu 
zakorzenionym w konkretnym życiu i jest to prawdziwe również 
w odniesieniu do rzeczywistości wyprzedzających i przekraczają-
cych życie podmiotu: zawsze decyduje moment napotkania rze-
czy w danym życiu. Nauczyciel Maríasa uważał, że nie powinno 
się przeciwstawiać rozumu i życia, gdyż rozum jest jedną z form 
i funkcji witalnych. Mówił wręcz o rozumie witalnym, który góruje 
nad wszystkimi innymi, gdyż jest samym życiem: pozwala mu to 
ujmować m.in. własną czasowość. Ponadto życie ludzkie zanurzo-
ne jest w historii, i to zarówno w historii powszechnej, jak i indy-
widualnej. Dlatego rozum witalny konstytutywnie jest rozumem 
historycznym3.

Każdy człowiek postrzega świat z własnego punktu widzenia. 
Ów punkt widzenia oraz forma, w jakiej objawia się rzeczywi-
stość, pozostają w korelacji, ponadto są wyjątkowe i nie do za-
stąpienia. W koncepcji Ortegi perspektywa jest jednym z najważ-
niejszych składników rzeczywistości i nie deformuje jej, lecz or-
ganizuje ją4. 

Dla Ortegi bardzo ważna była kwestia projektu życiowego. 
Człowiek, mając do dyspozycji swe okoliczności, a jednocześnie 
nimi ograniczony, musi wymyślić to, czym będzie. Musi, bo ży-
cie ludzkie jest z konieczności ciągłym wybieraniem i dążeniem, 
do bycia kimś. W związku z tym, można też mówić o stopniach 

3 Por. Julián Marías, Historia de la fi losofi a, Alianza Editorial, Madrid 2002, ss. 
438–443. Por. Eugeniusz Górski, José Ortega y Gasset i kryzys ideologii hiszpańskiej, 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 
Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1982, s. 44.

4 Por. José Ortega y Gasset, Wokół Galileusza, tłum. Ewa Burska, Wydawnictwo 
Spacja, Warszawa 1993, s. 24. Por. Eugeniusz Górski, José Ortega y Gasset i kryzys…, 
dz. cyt., ss. 27–30.
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bytu, które łączą się z poziomem autentyzmu, jaki osiąga konkret-
ne życie. Moralność w pozytywnym znaczeniu polega tu na reali-
zacji osobistego i wyjątkowego powołania. Swe rozważanie fi lozof 
rozwijał w takim kierunku, by wykazać, że życie jest dynamiczne, 
a więc że nie można mówić o jakiejś naturze człowieka: człowiek 
ma tylko historię.

Znajomość historii jest konieczna, by poznać zarówno jed-
nostkę, jak i zbiorowość. Historia zaś ma strukturę pokoleniową. 
Co piętnaście lat zmieniają się bowiem generacje, a wraz z nimi 
przekonania, idee, problemy5.

Ortega utrzymywał, że choć życie ludzkie jest ze swej istoty 
samotnością, to istnieje także sfera interindywidualna i społecz-
na. Pierwsza z nich zasadza się na relacjach dwóch lub więcej jed-
nostek, które nie tracą swej indywidualności np. w miłości6 lub 
w przyjaźni. Druga jest nieosobowa, niespontaniczna, brak w niej 
odpowiedzialności, gdyż człowiek jawi się jako ktoś, kto po prostu 
powiela obowiązujące w jego czasach zachowania i praktyki. Prak-
tyki pozwalają m.in. przewidzieć poczynania nieznajomych i służą 
przekazywaniu dziedzictwa przeszłości, poza tym – automatyzu-
jąc pewne obszary życia – pozwalają zaoszczędzić czas i energię, 
co z kolei jest warunkiem koniecznym twórczego działania. 

W swej wizji społeczeństwa hiszpański myśliciel dzielił ludzi 
na elity i masy. Do elit należą jednostki, którym nieobce są dyle-
maty i rozterki, jednostki, które stawiają sobie cele wyższe i żyją 
kreatywnie. Tymczasem masy powstają spontanicznie, a cechuje 
je bezrefl eksyjność, samozadowolenie, prymitywizm, bezpłodność 
kulturowa, ostatecznie – nihilizm. Współcześnie, zbuntowane tłu-
my opanowują wszelkie, dotychczas zarezerwowane dla elit, dzie-
dziny życia. Dochodzi do wielu niebezpiecznych zjawisk – pojawia 
się na przykład nowy typ uczonego: wąsko wyspecjalizowanego, 
często niezbyt sprawnego intelektualnie fachowca, którego nie stać 
na integralną wizję świata. Ponadto wzrasta etatyzacja, czyli wła-

5 Por. José Ortega y Gasset, Wokół..., dz. cyt., ss. 37–47. 
6 Problematyce miłości hiszpański fi lozof poświęcił kilka esejów, które następ-

nie zostały opublikowane w formie książkowej. Por. José Ortega y Gasset, Szkice 
o miłości, tłum. Krzysztof Kamyszew, Czytelnik, Warszawa 1996.
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dza państwa. Masy pragną bowiem kontrolować i grabić to, co wy-
twarzają twórcze elity7.

Przystępując do badania myśli Juliána Maríasa, nie wolno za-
pomnieć, że José Ortega y Gasset był nie tylko jego mistrzem, lecz 
także serdecznym przyjacielem. Co więcej Marías uważał go za jed-
nego z najwybitniejszych fi lozofów, jacy pojawili się na przestrzeni 
dziejów8. Ortegiańskie „odkrycie ludzkiego życia” uznawał zaś za 
genialne. Zdaniem personalisty to dopiero aktywność intelektualna 
Ortegi y Gasseta umożliwiła właściwe zbadanie jednej z podsta-
wowych kwestii, a mianowicie kwestii osoby ludzkiej. Marías po-
mija przy tym osiągnięcia personalistów, którzy w powszechnym 
mniemaniu uchodzą za sztandarowych reprezentantów tego nurtu. 
W książkach hiszpańskiego myśliciela trudno znaleźć odniesienia 
do Emmanuela Mouniera (1905–1950), Jacques’a Maritaina (1882–
-1973) czy Karola Wojtyły (1920–2005). Julián Marías nie jest bowiem 
zadowolony z dotychczasowej refl eksji personalistycznej i stanow-
czo stwierdza: „Uważam, że fi lozofi a naszego stulecia, która z taki-
mi sukcesami, choć używając czasem nieodpowiednich pojęć, ba-
dała rzeczywistość życia ludzkiego, nie rozjaśniła pozostawionego 
na marginesie znaczenia pojęcia osoba – i dotyczy to również nurtu, 
zwanego «personalizmem»”9. Tymczasem wiele idei Hiszpana jawi 
się jako bliźniaczo podobne do twierdzeń wymienionych postaci. 

Zdaniem Maríasa w konkretnym życiu do odkrycia osoby ludz-
kiej dochodzi się za sprawą cielesności. Pisze on, że „efektywnym 
sposobem osadzenia w świecie jest kondycja cielesna, (…) człowiek 
znajduje się cieleśnie w świecie również cielesnym”10. Jednak osa-
dzenie w ciele nie jest czymś pierwotnym. Ciało jest tylko pewną 

  7 Por. José Ortega y Gasset, Bunt mas, tłum. Piotr Niklewicz, Warszawskie 
Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa 2002. W niniejszym artykule wy-
korzystuję i uzupełniam niektóre z moich wcześniejszych ustaleń por. Krzysztof 
Urbanek, Osoba–nauka–wiara. Filozofi a personalistyczna Pedra Laína Entralga, SIM, 
Warszawa 2007, ss. 16-37; 214-220.

  8 Por. Julián Marías Una vida presente. Memorias 1 (1914–1951), Alianza Editorial, 
Madrid 1988, ss. 110–112. 

  9 Tenże, Mapa del mundo personal, Alianza Editorial, Madrid 2005, ss. 11–12.
10 Tenże, Tratado de lo mejor. La moral y las formas de la vida, Alianza Editorial, 

Madrid 1996, s. 44.
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okolicznością dla rzeczywistości osoby, która to osoba jest projek-
cyjna i otwarta na przyszłość. Jednocześnie jest głęboko związana 
z przeszłością. W konsekwencji nieodłączne od kondycji osobowej 
jest pewne napięcie, a także – związane z projektami – element nie-
realności oraz niepokój. Osoby nie da się uniknąć, a jej obecności 
towarzyszy tajemniczość. Marías wielokrotnie podkreśla, że rze-
czywistość osobowa w żaden sposób nie może być sprowadzona 
do rzeczywistości przedmiotu, „dlatego też pozbawione sensu są 
cały naturalizm, materializm oraz redukcja do tego, co dane i obec-
ne”11. Ponadto akcentuje potencjalność osoby, która – choć może 
to brzmieć paradoksalnie – opiera się na niezniszczalnym rdzeniu 
osobowym. Jako kontynuator fi lozofi i racjowitalizmu mówi o od-
krywaniu życia i dostrzeganiu osoby wewnątrz tegoż życia – ży-
cia, które zachodzi w świecie. Jednocześnie zwraca uwagę na to, 
że osoba jest kimś najbardziej wewnętrznym, kto transcenduje 
(wykracza) nie tylko ku światu i innym, lecz także poza rzeczywi-
stość. Osoba jest nazwana przez Maríasa „względnym absolutem”: 
jest bowiem kimś nieredukowalnym, ale nie sama przez się, lecz 
z nadania12. Osoba jest przedstawiana przez myśliciela jako „otwar-
te wnętrze”13: łączy ona bowiem w sobie możliwości pogrążenia 
się w sobie (ensimismamiento) i samotności, a także towarzyszenia, 
a nawet „zamieszkania” przez inną osobę. Osoba polega na wyda-
rzaniu się, na tworzeniu siebie. W związku z tym fi lozof zwraca 
uwagę na jej stopniowalność, czyli zróżnicowanie pełni i intensyw-
ności: człowiek narażony jest bowiem na depersonalizację. Wyli-
czając różne formy tego zjawiska np. alienację, autor wspomina 
również możliwość skrajną: dobrowolne oddanie się złu.14

Należy pamiętać, że dla hiszpańskiego myśliciela cielesność 
jest nie tylko formą, w której przejawia się, czy też uwidacznia 
osoba – osoba ludzka jest wcielona – lecz także „zaciemniającą 
jej obraz przeszkodą”15. Z jednej strony grozi więc człowiekowi 

11 Julián Marías, Persona, Alianza Editorial, Madrid 1996, s. 16. 
12 Por. Julián Marías, Persona, dz. cyt., s. 21. 
13 Tamże, s. 24. 
14 Por. tamże, ss. 13–20. 
15 Tamże, s. 48.
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redukcjonizm wykluczenia pierwiastka niecielesnego, z drugiej 
– niebezpieczne jest identyfi kowanie kondycji osobowej wyłącznie 
z wnętrzem człowieka. Zapoznaniu osoby sprzyjają współcześnie 
warunki życia i pracy, ponadto rozpowszechnione przekonanie, że 
istniejący stan rzeczy jest czymś nieuniknionym i naturalnym. 

Warto podkreślić, że znacznie wcześniej kwestię alienacji oso-
by ludzkiej – temat stale obecny w refl eksji fi lozofi cznej Juliána 
Maríasa – porusza i trafnie charakteryzuje francuski myśliciel 
Emmanuel Mounier. Pisze on, że wyobcowanie człowieka może 
przybrać dwie podstawowe formy. Pierwszą z nich nazywa alie-
nacją Narcyza i przedstawia jako sprowadzenie całości życia do 
jego aspektu wewnętrznego. Zazwyczaj bezczynny i otoczony 
luksusem człowiek zamyka się w subiektywności, skupia się na 
swych wewnętrznych komplikacjach i spędza czas na bezpłod-
nym przyglądaniu się ideom. Obca jest mu wszelka aktywność 
i konkret, właściwa zaś – bierność, wtórność i wegetacja. Alienacja 
Herkulesa jest inną postacią wyobcowania i polega na wyrażeniu 
przez pomiot zgody na redukcję do pełnionych przez siebie funk-
cji. Do tej formy alienacji dochodzi, gdy życie publiczne i różne 
aktywności eliminują z ludzkiego świata element skupienia, ciszy 
i odprężenia, a także pozbawiają człowieka rozterek moralnych, 
metafi zycznego niepokoju, inaczej mówiąc: pierwiastka ducho-
wego, wnętrza. Wśród czynników współcześnie sprzyjających 
alienacji francuski fi lozof wymienia przede wszystkim rozwój 
techniki i cywilizacji, a także właściwą człowiekowi skłonność 
do lenistwa i pobłażania sobie. Człowiek, który czuje się przy-
tłoczony tym, co go otacza, po prostu ucieka od rzeczywistości, 
działania i odpowiedzialności. Tymczasem Mounier wzywa 
do aktywności i zaangażowania. Mówi, że wolność trzeba sobie 
wywalczyć. Zaleca współdziałanie na płaszczyźnie politycznej, 
społecznej i gospodarczej16. Jednocześnie nie przestaje podkre-
ślać, że osoba ludzka transcenduje (przekracza) porządek bio-

16 Por. Emmanuel Mounier, „Co to jest personalizm?”, tłum. Andrzej Krasiński, 
[w:] Emmanuel Mounier,  Co to jest personalizm? oraz wybór innych prac, Andrzej 
Krasiński [red.], ZNAK, Kraków 1960, ss. 161–252.
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logiczny i społeczny, a właściwe ujęcie tego zagadnienia widzi 
w dualistycznej metafi zyce chrześcijańskiej17.

Julián Marías uważa, że kiedy mowa o kwestii osoby, trzeba 
zwrócić uwagę na nierozerwalnie z nią związany problem koniecz-
ności i wolności. Kondycji osobowej nie sposób się bowiem wyrzec 
całkowicie i bezwzględnie. Można natomiast wykorzystać wolność 
i ofi arować swe życie. Ważne, by czynić to z powodów godnych 
osoby. 

Według Hiszpana osoba ludzka postrzega siebie jako rozcią-
gniętą w czasie: między narodzinami, których nie pamięta a śmier-
cią, która – aktualnie nieobecna – znajduje się gdzieś w bliższej 
lub dalszej perspektywie. Umieranie biologiczne właściwe jest 
również zwierzętom, nie można więc odnosić go bezpośrednio 
do osoby. Śmierć osoby polegałaby na eliminacji przyszłości, koń-
cu projektów osobowych, a przecież, jeśli są one „autentyczne, 
jak to się dzieje w przypadku miłości i powołania, niemożliwe jest 
ich odrzucenie, ponieważ są one tym, czym się jest, prawdziwą 
rzeczywistością osoby”. Zatem „śmiertelność osoby jest pojęciem 
wewnętrznie sprzecznym i dlatego jest nie do zaakceptowania”18. 
Tak Marías opisuje czasowość i śmiertelność osoby ludzkiej.19

17 Por. tenże, Wprowadzenie do egzystencjalizmów oraz wybór innych prac, tłum. 
Janusz Zabłocki, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1964, s. 37.

18 Julián Marías, Persona, dz. cyt., s. 34. W tym kontekście Marías zastanawia się 
nad znaczeniem kary śmierci: „Decydujące jest to, co się rozumie przez «śmierć», 
bo od tego zależy sens – albo jego brak – jaki kara główna może posiadać. Z per-
spektywy «bezosobowej» chodzi o eliminację lub «usunięcie» kogoś. Znika więc 
sens kary, który to sens przy innych interpretacjach jest czymś najważniejszym. (...) 
Przy silnej wierze w dalsze trwanie, kara śmierci jawi się jako «pozbawienie życia», 
ukaranie osoby, która nie ulega zniszczeniu. Bierze się tutaj pod uwagę jej, pozosta-
jące przedmiotem troski, ostateczne przeznaczenie – w przeciwnym wypadku za-
niedbywane i lekceważone. Jeśli wspomniana wiara słabnie, bądź zanika, jeśli traci 
ważność, jak to się dzieje współcześnie, próbuje się unicestwić osobę, a to już wydaje 
się nie do zaakceptowania. To jest też najgłębszym powodem społecznej niechęci, 
jaką kara śmierci współcześnie wywołuje. Zadziwiające i paradoksalne jest zaś to, 
że taki sposób widzenia rzeczy nie obejmuje śmierci zadawanej przez zbrodniarzy, 
potencjalnie zagrożonych najwyższym wymiarem kary. Trzeba by przecież zapy-
tać, co oni «uczynili» i na co zasługuje ich postępek. Ciekawe, że akurat tego aspek-
tu nie bierze się zupełnie pod uwagę”. Tamże, ss. 35–36. 

19 Por. tamże, ss. 31–38. 
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Marías zwraca również uwagę na związek czasowości z ciele-
snością. Osoba, po swoistym okresie utajenia (wczesne dzieciń-
stwo), zaczyna brać siebie samą w posiadanie, poza tym, realizując 
swe projekty, dostosowuje do nich świat. Tak przejawia się rów-
nież istotowy związek osoby z techniką i rzeczywistością oraz tejże 
osoby całkowita od nich odmienność20. Uczeń Ortegi pisze, że oso-
ba ludzka jest najbardziej realną ze wszystkich rzeczywistości do-
czesnych, a wcielenie osoby staje się warunkiem dokonania przez 
nią witalnej interpretacji okoliczności, autoaktualizacji i tworzenia 
świata21. Osobowe tworzenie siebie odbywa się w następujących 
po sobie etapach życia. Dzieciństwo, dojrzałość, starość to nie tylko 
biologiczne stopnie możliwości człowieka, lecz także poziomy, na 
których osoba żyje: starzec pomimo przeszkód ze strony cielesności 
może wieść życie jak najbardziej intensywne i autentyczne, realizu-
jąc swe projekty i będąc wiernym swemu personalnemu powoła-
niu. Podobnie bycie mężczyzną lub kobietą określa drogi realizacji 
kondycji osobowej. Każda z płci projektuje się w inny sposób i ma 
własne cele22.

Życie osoby od początku jest życiem wspólnym. Relacje osobo-
we – zawsze oparte na wzajemności, nie będącej jednak koniecznie 
równością – które rozpoczynają się od relacji z rodzicami, są wcze-
śniejsze niż odosobnienie czy relacje społeczne. W tym miejscu po-
jawia się Ortegiańska kategoria „interindywidualności”. Samotność 
jest oczywiście możliwa, ale jako rezultat wycofania się – osoba ma 
bowiem wnętrze – a najwyższą formą tego wycofania jest pogrąże-
nie się w sobie. W głębi siebie można przebywać z innymi osobami. 
W ten sposób „wobec koncepcji «nieprzenikliwości» ciał pojawia 
się sytuacja «wzajemnego przenikania się osób», wspólnego ży-
cia, które nie narusza samotności, a które jest w stanie wzmocnić 
i zintensyfi kować tożsamość”23. Marías dodaje, że „Samotność jako 
wycofanie się do własnego wnętrza, do prawdziwego życia osobo-
wego, do pogrążenia się w sobie, jest tym, co czyni możliwym – po 

20 Por. tamże, ss. 127–131. 
21 Por. tamże, ss. 133–142. 
22 Por. tamże, ss. 143–149. 
23 Tamże, s. 42. 
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przekroczeniu tego stanu – wejście w relację podwójnie osobową”24. 
Chodzi tu o autentyczną przyjaźń i miłość25.

Marías podkreśla, że niezwykle niekorzystna jest współcze-
sna tendencja do zamazywania „podstawowych i doniosłych” 
różnic między mężczyzną a kobietą26. „To, że oboje są osobami, 
nie znaczy, iż są nimi w ten sam sposób i że mamy do czynie-
nia z «identycznością» na płaszczyźnie osobowej”27. Kondycja 
osobowa właściwa jest zarówno mężczyźnie, jak i kobiecie, lecz 
nie w jednakowy sposób. Różnica dotykać ma samej osoby, a nie 
jedynie formy jej realizacji. Autentyczna relacja między dwiema 
płciami odnosi się zaś do samego osobowego rdzenia i stanowi 
maksymalne rozszerzenie rzeczywistości osób. Kiedy mówi się 
o kondycji osobowej – zarówno mężczyzny, jak i kobiety – używa 
się więc analogii. Analogia ta, zdaniem fi lozofa, jak każda inna, 
musi mieć swój głębszy fundament28. Filozof w wielu książkach 
analizuje różne aspekty bycia osobą męską i osobą żeńską. Przede 
wszystkim mówi o kondycji nie płciowej (sexual), a „upłciowio-
nej” (sexuada) osoby ludzkiej. Chce przez to powiedzieć, że każ-
da osoba jest kobietą albo mężczyzną „w swej integralności, we 
wszystkich swych wymiarach i w całym swym życiu”29. Fakt by-
cia mężczyzną lub kobietą wymyka się opisowi biologicznemu, 
psychologicznemu, a nawet biografi cznemu i „dotyka ostateczne-
go, podstawowego rdzenia osoby”30. Dlatego też myśliciel bada

24 Tamże, s. 43. 
25 Por. tamże, ss. 39–45. 
26 Por. tamże, ss. 47–53. Por. tenże, Tratado…, dz. cyt., ss. 155–160. „Mężczyzna 

i kobieta, osadzeni we właściwej każdemu z nich kondycji, mieli przed sobą dwa 
zróżnicowane projekty. Projekty te mogły nie być ściśle osobowe, ale określały dwa 
«scenariusze», które były przygotowane do realizacji, bądź wypełnienia treściami: 
indywidualnymi, konkretnymi, przygotowującymi do czegoś, co mogło osiągnąć 
poziom czysto osobowy”. Tenże, Persona, dz. cyt., s. 52. 

27 Tamże, s. 56. 
28 Por. tamże, ss. 55–60. 
29 Tenże, Mapa..., dz. cyt., ss. 28.
30 Tenże, Persona, dz. cyt., s.146. W swej autobiografi i myśliciel pisze: „Byłoby 

absurdem mówić o «seksualności» dziecięcej, za to można mówić o kondycji upłcio-
wienia od początku życia”. Tenże, Una vida…, dz. cyt., s. 72. 
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takie kwestie, jak miłość czy poczucie szczęścia, zawsze uwzględ-
niając odmienność kobiety i mężczyzny31.

Marías pisze: „W wypadku człowieka prawdziwa zasada indy-
widualizacji tkwi w doświadczeniach radykalnych”32, które swe źródło 
mają w osobowym życiu33. Te doświadczenia to np. ryzykowanie 
życia, ofi arowanie go za innych w sposób świadomy, w pełnej 
zgodzie z samym sobą; pogrążenie się w sobie, kiedy to człowiek 
spotyka się z sobą, poznaje swe ograniczenia i możliwości; przy-
pisanie do innej osoby czy to w ojcostwie bądź w macierzyństwie, 
czy to w jakimś innym związku, szczególnie miłosnym; doświad-
czenie religijne wreszcie, które w swej autentycznej postaci polega 
na wrzuceniu człowieka w wolność34. Dlatego też, zdaniem myśli-
ciela, żeby poznać osobę, trzeba uciec się do narracji, opowiedzieć 
konkretne życie35. Wielką rolę odgrywać tu może literatura, szcze-
gólnie „wspomnienia, biografi a, powieść”36. Metodę tę Marías na-
zywa „konceptualizacją oczywistości”37.

31 Na przykład kwestia szczęścia u kobiety i u mężczyzny jest opisywana przez 
Hiszpana w dwóch różnych rozdziałach jego książki: „La felicidad en la forma de 
la vida masculina” [„Szczęście w formie życia męskiego”] i „La felicidad de la mu-
jer” [„Szczęście kobiety”]. Por. tenże, La felicidad humana, Alianza Editorial, Madrid 
1988, ss. 295–306, 307–319.

32 Tenże, Persona, dz. cyt., s. 64. 
33 Por. tenże, Razón de la fi losofía, Alianza Editorial, Madrid 1993, ss. 155–169.
34 Por. tenże, Mapa..., dz. cyt., ss. 115–124.
35 Sam Marías pisze autobiografi ę, w której chce praktycznie zrealizować racjo-

witalistyczne założenia fi lozofi czne. We wstępie do tego dzieła mówi on: „(…) kie-
dy zwracam oczy na moje życie, postrzegam je jako obecne. Jednocześnie staje ono 
przede mną uporządkowane, ze swymi połączeniami, w złożonym i zagmatwanym 
ciągu. I oczywiście jest wyartykułowane w etapach lub fazach; jego obecność nie 
oznacza symultaniczności. Innymi słowy: życie ma scenariusz, jest rzeczywistością 
dramatyczną, stawało się rok po roku, przemijało, ale jego treść, jego substancja dra-
matyczna pozostała i trwa. I tylko z tym wszystkim można żyć dalej (…)”. Tenże, 
Una vida…, dz. cyt., s. 13.

36 Tamże, s. 9. Rzeczywistość osobową najszybciej odnajduje literatura, bo ona, 
jeszcze przed fi lozofi ą, przedstawia realną postać życia, poza tym to ona pierwsza 
używa odpowiednich, bo czerpanych prosto z tego życia pojęć. Por. tenże, Persona, 
dz. cyt., ss. 81–84.

37 Por. tamże, ss. 61–67. 
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Osoba jest tajemnicą dla siebie i dla innych. Główną racją takie-
go stanu jest istotowa wolność osoby. Do pewnego stopnia tajem-
nicę można przezwyciężyć, kiedy wspólnie realizuje się jakiś pro-
jekt. Trzeba jednak pamiętać o tym, że zwykła zmiana otoczenia, 
warunków, inaczej mówiąc: okoliczności, powoduje, że człowiek 
może przejść, zadziwiającą czasami, metamorfozę. O osobie nie ma 
sensu wydawać ostatecznych wyroków, jest ona bowiem otwarta, 
niewyczerpana, ma wiele możliwości. Jest w niej coś, co każe my-
śleć o nieskończoności38.

Hiszpan podkreśla, że w dziejach człowiek humanizuje naturę. 
Dzięki ludzkiej aktywności w świecie pojawia się to, co wewnętrz-
ne, związane z projektami, a więc osobowe39. Podobna myśl poja-
wia się również w dziełach Emmanuela Mouniera i Jacques’a Mari-
taina. Wiele miejsca poświęca jej Karol Wojtyła40, także jako papież 
Jan Paweł II. W encyklice Laborem exercens z 1981 roku naświetla 
problem pracy ludzkiej. Pracę łączy on z osobistym powołaniem 
każdego człowieka i podkreśla jej wymiar społeczny. Człowiek jest 
podmiotem pracy i realizuje się w niej, dlatego też nie ma ona jedy-
nie wartości utylitarnej, ale – przede wszystkim – ma wartość mo-
ralną. Pracujący człowiek uczestniczy bowiem w dziele Stwórcy41.

Tymczasem Julián Marías – który z nauki św. Tomasza z Akwi-
nu (ok. 1225–1274) czerpie znacznie mniej niż Karol Wojtyła – pod-
kreśla, że osoba sama siebie wybiera, sama siebie tworzy, wykorzy-
stując otaczającą ją rzeczywistość. I tylko w tym kontekście można 
mówić o niej jako o substancji, a więc użyć pojęcia, które Arystote-
les stosuje do opisu przedmiotów. Korzystając z wyrażenia wystę-
pującego w języku hiszpańskim (persona insustancial, czyli „osoba 
niesubstancjalna”), Marías zastanawia się nad pojęciami: „osoba 
substancjalna”, czyli pewna, przewidywalna, solidna; oraz „oso-
ba niesubstancjalna”, a więc nie w pełni ukształtowana, niespójna, 

38 Por. tamże, ss. 69–75. 
39 Por. tamże, ss. 77–80. 
40 Por. Karol Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Wydawnictwo 

Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 2000. Tom Osoba i czyn w pierwotnej wersji 
został wydany w 1969 roku.

41 Por. Jan Paweł II, Laborem exercens.
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nieprzewidywalna. Ten pierwszy typ osoby, ze swej istoty, pozwa-
la na znalezienie do niej „klucza”, dosięgnięcie jej „centrum osobo-
wego” i zaufanie jej bądź nie, bez konieczności jakiegoś długiego 
i dogłębnego poznawania. Tymczasem ta druga – „osoba niesub-
stancjalna” – jest zawsze niezrozumiała. Ponadto z rozróżnieniem 
na „osobę substancjalną” i „niesubstancjalną” łączy się kwestia in-
tensywności rzeczywistości osoby, jej autentyzmu, możliwości wy-
rzeczenia się właściwej jej kondycji, a także ryzyka, na jakie naraża 
się ktoś, kto obdarza siebie bądź innego człowieka zaufaniem42.

Na wzór Blaise’a Pascala (1623–1662), Hiszpan podnosi, że oso -
ba ludzka jest największą doskonałością w perspektywie docze-
snej: poprzez poznanie jest w stanie posiąść wszelkie inne rzeczy-
wistości ziemskie, ma najbardziej złożony organizm, ponadto in-
tegruje w sobie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Z drugiej 
strony osoba jest nietrwała: po pewnym czasie znika; niekomplet-
na i niedokończona: potrzebuje ogromnej liczby rzeczy i zawsze się 
tworzy; „osobie ludzkiej właściwy jest charakter utopijny, konsty-
tutywnie niepełny, związany z brakiem, potrzebą”43. 

Przyjaciel Ortegi największy nacisk zdaje się kłaść na prze-
świadczenie, że doskonałość, bądź niedoskonałość osoby, zależy 
bezpośrednio od jej intensywności i autentyczności. One zaś zasa-
dzają się na prawdziwości realizowanego projektu życiowego. Do-
skonałość i niedoskonałość osoby ujawnia się w doświadczeniach 
radykalnych44.

42 Por. Julián Marías, Persona, dz. cyt., ss. 85–90. Warto pamiętać, że Julián Marías 
do badania rzeczywistości osoby ludzkiej wprowadza hiszpańskie pojęcie, które 
– jak twierdzi – nie ma odpowiednika w żadnym innym języku. Chodzi o termin 
„iluzja” (ilusión) w jego znaczeniu pozytywnym, a więc nie dotyczącym „złudzenia”, 
„urojenia”, „złudy”, „kpiny”, „oszustwa”. Hiszpan defi niuje „iluzję” jako „projek -
cyjną realizację pragnienia, które ma scenariusz” i poświęca tej kwestii wiele miej-
sca, począwszy od Krótkiego traktatu o „iluzji”, poprzez rozdziały w innych książ-
kach, a skończywszy na drobnych wzmiankach. Por. tenże, Breve tratado de la ilusión, 
Alianza Editorial, Madrid 1984. Por. tenże, Persona, dz. cyt., ss. 109–114. Por. tenże, 
Mapa..., dz. cyt., ss. 72–74. Z polskiego punktu widzenia można powiedzieć, że kwe-
stia ta jest dosyć niejasna i wymaga opisowego potraktowania – bez gwarancji, że 
osiągnie się rezultaty zadowalające pod względem ścisłości.

43 Tamże, s. 92. 
44 Por. tamże, ss. 91–99. 
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Marías w całej swej twórczości fi lozofi cznej wiele miejsca po-
święca kwestii „radykalnego doświadczenia miłości”45. Jego 
zdaniem „relacja między mężczyzną a kobietą zawsze zachodzi 
w «pierwiastku» miłości, choćby do tej ostatniej dochodziło nie-
zmiernie rzadko”46 – nawet formy fałszywe i niepełne zjawisk od-
syłają bowiem do ich prawdziwych i pełnych postaci. W miłości, 
kiedy podmiot projektuje się na osobę ukochaną, a ona przekształca 
się w jego projekt, odkrywa on możliwość wzajemnego przenikania 
się osób – w opozycji do wspominanego już faktu nieprzenikliwości 
ciał. W ten sposób napotyka on jedyną w swoim rodzaju rzeczywi-
stość: rzeczywistość osobową. Kulminacją doświadczenia miłości 
jest przebywanie z umiłowaną osobą we własnym wnętrzu. Marías 
zatrzymuje się także nad kwestią „natężenia osoby” oraz miłości 
jako najważniejszej próby intensywności albo stopnia osobowości. 
Inną relacją czysto osobową jest przyjaźń. W odróżnieniu od miło-
ści do przyjaźni dochodzi zazwyczaj w obrębie tej samej płci i na 
płaszczyźnie, która nie jest ani ostateczna, ani najgłębsza47. Na czę-
stotliwość występowania oraz intensywność miłości i, co się z tym 
wiąże, na osiągany stopień pełni i autentyczności człowieka-osoby 
duży wpływ zdają się mieć również uwarunkowania społeczne48.

45 Por. tamże, ss. 101, 151–166. Por. tenże, Mapa..., dz. cyt., ss. 125–156. Por. ten-
że, La educación sentimental, Alianza Editorial, Madrid 1992, ss. 273–283. Por. tenże, 
La felicidad..., dz. cyt., ss. 340–351. Por. La mujer en el siglo XX, Alianza Editorial, 
Madrid 1995, ss. 217–236. Por. tenże, La mujer y su sombra, Alianza Editorial, Madrid 
1987, ss. 195–203.

46 Tenże, Persona, dz. cyt., s. 103. 
47 Por. tenże, Mapa..., dz. cyt., ss. 101–114. Por. tenże, La educación..., dz. cyt., ss. 

263–272. Por. tenże, La mujer en el siglo XX, dz. cyt., ss. 206–216. Por. tenże, La mujer 
y su sombra, dz. cyt., ss. 129–156. Jako szczególnie ciekawe jawią się refl eksje Maríasa 
dotyczące przyjaźni między osobami różnych płci. 

48 Marías pisze, że z jednej strony występują w dziejach społeczności, w których 
obrębie relacje między płciami reguluje się z zewnątrz, bez istotnego udziału woli 
i uczuć osób bezpośrednio zainteresowanych; albo też społeczności – jak współ-
czesne zachodnie – w których obrębie relacje te wyznacza po prostu atrakcyjność 
seksualna. Z drugiej strony istnieją społeczeństwa, w których zakłada się, iż relacja 
między mężczyzną a kobietą jest pierwotnie relacją małżeńską i że ta z kolei zasa-
dza się na wolności, miłości, wierności i trwałości. Hiszpański fi lozof zastanawia 
się, jak warunki społeczne wpływają na procesy depersonalizacyjne każdej z płci. 
Por. tenże, Persona, dz. cyt., ss. 101–108.
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W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o rozważaniach Ka-
rola Wojtyły, które zawarte są w książce Miłość i odpowiedzialność 
z 1960 roku. Późniejszy papież wiele miejsca poświęca etyce seksu-
alnej. Jego zdaniem popęd płciowy odsyła nie do drugiej płci, lecz 
do drugiego człowieka, i powinien być podporządkowany woli 
i nade wszystko rozumowi. Osoba w kontaktach z innymi i świa-
tem nie powinna kierować się ani zasadą użyteczności, ani zasadą 
przyjemności, nie może też bezrefl eksyjnie poddawać się narzuca-
nym jej normom kulturowym. Obowiązuje ją bowiem prawo natu-
ralne, które jest prawem Boskim. Godność osoby osiąga swą pełnię 
wtedy, gdy potrafi  ona rozpoznać i uznać za własne wartości trans-
cendentne49. Podobnie myśli Jacques Maritain. Francuski neotomi-
sta, opisując człowieka, za św. Tomaszem dokonuje rozróżnienia 
na wymiar jednostkowy i wymiar osobowy. Ten pierwszy zakorze-
niony jest w materii i sprawia, że każdy człowiek jest tylko częścią 
gatunku, wszechświata oraz podlega siłom i wpływom etnicznym, 
historycznym i kosmicznym. Z kolei wymiar osobowy ma swo-
je źródło w stworzonej przez Boga duszy, która formuje materię 
i tworzy z nią jedyną w swoim rodzaju istotową jedność. Osoba 
jako obraz Boga zdolna jest do poznania i miłości. I właśnie w kon-
tekście miłości pragnie osadzić swe analizy francuski personalista. 

Maritain uważa, że tym, co się naprawdę kocha w drugim czło-
wieku, jest „metafi zyczny ośrodek”, z którego wytryskuje istnienie, 
dobroć, działanie oraz zdolność do dawania, także dawania siebie. 
Jednak, żeby móc zaktualizować potencję ofi arowania siebie, trzeba 
istnieć samodzielnie, kontrolując się i dysponując sobą. Takie istnie-
nie nosi miano subsystencji. Osoba, która subsystuje duchowo, jest 
całością wyróżnioną, w pewnym sensie niezależną wobec świata 
i Boga. Wymiar osobowy wiąże się z wnętrzem, ale duch każe czło-
wiekowi przekraczać własną niezależność i wewnętrzność, wyma-
ga komunikacji z innymi, wymaga wymiany zrozumienia i miłości. 
Osoba ludzka szuka autentycznego dialogu, w którym mogłaby 

49 Por. Karol Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Wydawnictwo Towarzystwa 
Naukowego KUL, Lublin 2001. „Osoba jest takim dobrem, z którym nie godzi się 
używanie – które nie może być traktowane jako przedmiot użycia i w tej formie jako 
środek do celu”. Karol Wojtyła, Miłość…, dz. cyt., s. 30. 
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się ofi arować i zostać przyjęta. Taki dialog w życiu doczesnym nie 
zdarza się jednak zbyt często i dlatego potrzeba dialogu łączy się 
z doświadczeniem cierpienia: osoba ostateczne spełnienie może 
znaleźć przecież tylko w Bogu. Osiągnięcie pełni życia niemożli-
we jest bez wspólnoty z innymi również z tego powodu, że osoba 
ludzka potrzebuje wychowania, nauczania i wielorakiego współ-
działania innych. To w relacjach społecznych osoba doskonali swą 
godność. Człowiek rzeczywiście jest osobą, jeżeli duch i wolność 
dominują w nim nad namiętnościami i ciałem. Tak więc musi on 
ciągle walczyć, musi zdobywać swą wolność i stawać się osobą. 
Zwycięstwo pierwiastków wywodzących się z materii, zwycięstwo 
jednostkowości oznacza zafałszowanie i rozbicie osoby50.

W tym samym duchu kontynuuje swe rozważania Julián Marías. 
Według niego każda osoba pojawia się jako rzeczywistość nowa 
i nieredukowalna do innych, w tym do rzeczywistości swych rodzi-
ców – zarysowuje się tu problem kreacji i poszukiwania Stworzycie-
la. Przyjście na świat dziecka nie oznacza pojawienia się „czegoś” 
nowego – wszystkie składniki cielesności (pierwiastki chemiczne) 
czy struktury psychiczne istnieją już wcześniej – lecz oznacza po-
jawienie się „kogoś” nowego. Hiszpański myśliciel pisze ponadto, 
że dzieci od początku, w sposób witalny, potrafi ą odróżniać osoby 
od rzeczy. Dopiero potem, na skutek wielorakich intelektualnych 
interpretacji rzeczywistości, ta witalna oczywistość zostaje zagu-
biona. Dlatego ostatecznie życie jawi się jako poszukiwanie sensu, 
bezustanne wyjaśnianie samego siebie, rozciągające się od nieko-
niecznych narodzin po nierzeczywistą, lecz stale obecną na hory-
zoncie śmierć51.

Wszystko, co nazywa się okolicznościami, jest więc pochodne, 
tylko osoba jest na swój sposób absolutna, a więc niewytłuma-
czalna. Wyjątkowość osoby nie może wieść ku jej wyizolowaniu. 
W tym kontekście myśliciel zajmuje się kwestią słowa52 i rozumie-

50 Por. Jacques Maritain, „Osoba ludzka i społeczeństwo”, [w:] tenże, Pisma fi lo-
zofi czne, tłum. Janina Fenrychowa, ZNAK, Kraków 1988, ss. 327–346.

51 Por. Julián Marías, Persona, dz. cyt., ss. 121–126. 
52 Marías nawiązuje tu do Ewangelii według świętego Jana: „Słowo stało się ciałem 

i zamieszkało pośród nas” (J 1, 14) i mówi, że Osoba Boska przyjmuje kondycję 
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nia. Słowo wiąże się ze znaczeniem, a ono z „wewnętrzną teorią”, 
a więc przeżywaniem siebie jako konkretnej i wyjątkowej osoby. 
Rozumienie ludzkie nie jest zaś, w przeciwieństwie do zwierzęce-
go, tylko instynktowne i percepcyjne, ale polega na odkrywaniu 
powiązań między bardzo różnorodnymi elementami, włączając 
w to twory wyobraźni. Ponadto za pomocą rozumu osoba przeży-
wa swą czasowość, zdaje sobie sprawę, że musi kiedyś umrzeć.

Jedną z form obecności w osobie tego, co nierzeczywiste, jest 
przenikanie się osób. Osoby, których dawno już nie ma, dzięki 
swoim dziełom mogą przenikać do wnętrza człowieka. Marías 
analizuje m.in. problem „osadzenia w języku”. Język – stworzo-
ny przed wiekami, zawierający doświadczenia i normy niezliczo-
nych pokoleń – narzucany jest przez społeczność, w której podmiot 
mieszka. Poprzez język działają na podmiot inne, niekiedy nie-
zwykle odległe w czasie osoby, dokonując w ten sposób włączenia 
go do pewnej wspólnoty. „Z tej perspektywy można pojąć histo-
ryczność osoby ludzkiej. Każdy z nas jest «zamieszkany» przez 
nieznane tłumy, które przenikają nasze życie i są nieznanymi skład-
nikami osób, którymi jesteśmy”53.

Hiszpański fi lozof przeciwny jest używaniu pojęcia „natura”, 
jeśli chodzi o osobę ludzką. Taką postawę motywuje tym, że osoba 
jest nie czymś danym, lecz kimś płynnym, i że realizuje się w róż-
nym stopniu. „Człowiek może czuć się w pełni osobą, postrzegać 
siebie jako osobę w zadziwiającym samoposiadaniu lub też być nią 
nieświadomie, marginalnie albo przejściowo”54. To samo można 
powiedzieć o całych narodach. W pewnych okresach historycz-
nych osoby składające się na narody mogą być bowiem bardziej 
pełne, kiedy indziej zaś mniej.

Poczucie bycia osobą to nie wszystko. Ważny jest też stosunek 
do innych. Często bowiem kondycję osobową reglamentuje się, 
przyznając ją tylko określonym narodom, rasom, klasom społecz-

ludzką. Por. tenże, La perspectiva cristiana, Alianza Editorial, Madrid 2000, s. 58. Por. 
tenże, Persona, dz. cyt., ss. 128–129. 

53 Tenże, Persona, dz. cyt., s. 154. W kontekście wzajemnego przenikania się 
osób, zdaniem Maríasa, eliminuje się zagrożenie solipsyzmem. 

54 Tamże, s. 158.  
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nym. Wszystkich pozostałych traktuje się albo jak przedmioty, albo 
jak istoty słabsze, i instrumentalizuje się ich. Jest to jedna z posta-
ci depersonalizacji55. Inną zaś jest wyrzeczenie się własnej kon-
dycji osobowej, czego dopuszczają się np. zwolennicy systemów 
totalitarnych, członkowie sekt, terroryści oraz fanatycy religijni. 
„Wszystkie te zjawiska, tajemnicze i zaskakujące, są nie do pogo-
dzenia z obrazem samego siebie, jaki człowiek ma, kiedy bierze 
pod uwagę obecność Boga. Wtedy bowiem człowiek jest wyjątko-
wą osobą, nie do pomylenia z żadną inną, posiadającą własne imię 
– tego po prostu nie można się wyrzec”56. Autor – prawdopodob-
nie po to, aby podkreślić, że uprawia fi lozofi ę, a więc prowadzi 
swą aktywność intelektualną, opierając się wyłącznie na rozumie 
i doświadczeniu – dodaje, że „aby człowiek czuł się osobą otoczoną 
innymi osobami, nie jest konieczne odwoływanie się do Boga. Wy-
starczy, że rozpozna on oczywistość, która mu się narzuca”57.

Przeznaczeniem osoby nazywa fi lozof antycypowaną przez nią 
„niepewną przyszłość, ku której się ona kieruje i którą rozpoznaje 
jako swą najbardziej autentyczną rzeczywistość (...). Osoba jest za-
daniem, przedsięwzięciem, przygodą, celem, jaki się osiąga, igno-
ruje lub też niweczy. Jest wyobrażeniem samej siebie, powołaniem 
realizowanym środkami, których nie ma w ręku, powołaniem, któ-
remu osoba może być bardziej lub mniej wierna”58. Przeznaczenie 
w jakiś sposób wiąże się z nieodłącznym od projektu osobowego 
poczuciem szczęścia i nieszczęścia. Szczególnie dobrze widać to 
w przypadku miłości, nawet nieszczęśliwej, a przecież niełatwej do 
wyrzeczenia się. Kresem przeznaczenia, czasowym ograniczeniem 
momentu jego spełnienia jest śmierć. „Umieranie zaś dotyka osoby, 
która jest tym, kto umiera i kto musi się z takim stanem rzeczy li-

55 Marías, jak Ortega, nie jest jednak egalitarystą. Wręcz przeciwnie, jego zda-
niem: „Egalitaryzm jako negacja poziomów i stopni jest innym rodzajem pogwałce-
nia rzeczywistości (...) Wyższość nie jest «naturalna» ani automatyczna. Zdobywa 
się ją poprzez wysiłek, wyobraźnię, samopoświęcenie i samoopanowanie. W sumie 
osobowość ma charakter biografi czny w jednostkach i historyczny w zbiorowiskach”. 
Tamże, s. 160. 

56 Tamże, s. 162. 
57 Tamże, s. 164. 
58 Tamże, s. 168. 
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czyć”59. Jednak, podkreśla Marías, choć śmierć biologiczna i śmierć 
osobowa są połączone, nie są tym samym.

Hiszpański fi lozof analizuje dwa przeżycia: strach przed śmier-
cią i jej pragnienie. Współcześnie ludzie boją się umierania, pra-
gną, by nastąpiło to niepostrzeżenie, np. we śnie, czyli chcą czegoś, 
co przez całe stulecia uważane było za najgorszy rodzaj śmierci. 
Strach przed śmiercią rodzi się nawet nie z obawy przed cier-
pieniem, lecz z niepewności, z podejrzenia, że umieranie nie jest 
czymś tak prostym i oczywistym, jak to się zwykło przedstawiać. 
Pożądanie śmierci zaś najczęściej ma swe źródła w zmęczeniu 
(trudności bądź cierpienie wydają się nie do zniesienia); w znie-
chęceniu i braku dalszych oczekiwań wobec życia; w utracie ko-
goś bliskiego. Skrajnym wypadkiem realizacji pragnienia śmierci 
jest samobójstwo. Marías zastanawia się, czy ten, kto podnosi rękę 
na siebie, próbuje skończyć ze sobą czy z kimś, kto go męczy? czy 
samobójstwo to samounicestwienie, czy przeniesienie się do innej, 
być może jeszcze mniej znośnej od właśnie porzucanej, rzeczywi-
stości? czy w wypadku samobójstwa ma się do czynienia z odwagą 
czy też z tchórzostwem?

Dla autora książki Persona wielce problematyczne jest stwier-
dzenie, że osoba może zaakceptować własną destrukcję, bowiem 
„nierzeczywisty charakter osoby – związany z jej projektywnością 
– uniemożliwia myślenie o zniszczeniu tego, czego nie ma, a co jest 
właśnie tym, na czym polegam. (...) [Osoba – dop. K.U.] z punktu 
widzenia «życia» jest strukturą otwartą, projekcyjną, postulującą 
przetrwanie”60. Osoba nie może pojmować siebie jako nieistnie-
jącej. Kiedy wyobraża sobie, że nie istnieje, stawia siebie w roli 
świadka, a więc kogoś żywego. „Antycypacja śmierci jest do po-
myślenia, ale ze mnie, wychodząc od osoby, którą jestem”61. Tak 
samo nie do wyobrażenia zdaje się całkowite unicestwienie osoby 
bliskiej i postrzeganej jako niezbędna, przede wszystkim osoby 
umiłowanej62. 

59 Tamże, s. 169. 
60 Tamże, ss. 173–174. 
61 Tamże, s. 174. 
62 Por. tamże, ss. 167–177. Por. tenże, Mapa..., dz. cyt., ss. 200–203. 
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Julián Marías zamyka kilka ze swych personalistycznych ksią-
żek stwierdzeniem, że pośmiertne trwanie osoby wydaje się jak 
najbardziej zgodne z tym, co o rzeczywistości osobowej daje się 
powiedzieć63.

Po tym skrótowym przedstawieniu refl eksji fi lozofi cznej Juliána 
Maríasa dotyczącej osoby ludzkiej można pokusić się o wniosek, 
że jego myśl nie odbiega zasadniczo od klasycznej myśli personali-
stycznej. Osoba ludzka w obu przypadkach przedstawiana jest jako 
byt wyjątkowy, niesprowadzalny do niczego innego, przekracza-
jący ograniczenia świata opisywanego przez nauki przyrodnicze, 
wolny i rozumny, mogący wziąć siebie w posiadanie, zdolny do po-
grążenia się w sobie i otwarty na innych, będący w stanie obdarzać 
miłością i tej miłości potrzebujący, podatny na wyobcowanie, zwią-
zany ze swym ciałem, czasowy i nieśmiertelny, wreszcie – szukają-
cy czegoś, co go przekracza, a więc niepełny. Na tle powszechnie 
znanych personalistów francuskich Hiszpan wyróżnia się tym, że 
bardziej podkreśla odmienność osoby żeńskiej i męskiej: przedsta-
wia je jako komplementarne, ale również jako bardzo różne, kroczą-
ce po innych ścieżkach, ku inaczej skonkretyzowanym celom. Poza 
tym łatwo zauważyć, że Marías w swym – „wychodzącym z życia” 
– opisie rzeczywistości osobowej unika pojęć charakterystycznych 
dla tradycji tomistycznej i nieustannie szuka nowych perspektyw. 
Ponadto usiłuje pokazać, że jego racjowitalistyczne ujęcie jest nowo-
ścią. A jeżeli już myśliciel poczuwa się do bycia czyimś dłużnikiem, 
to przede wszystkim José Ortegi y Gasseta.

Kwestia relacji fi lozofi i Maríasa do fi lozofi i Ortegi y Gasseta 
była już wielokrotnie i w wielu miejscach badana64. Sam kiedyś 
napisałem, że Julián Marías „w stosunku do José Ortegi y Gasse-
ta (…) odgrywa taką samą rolę jak św. Augustyn w stosunku do 

63 Por. tenże, Persona, dz. cyt., s. 176. Por. tenże, Mapa..., dz. cyt., s. 204. Por. ten-
że, Tratado de lo mejor..., dz. cyt., s. 180. Por. tenże, Razón..., dz. cyt., ss. 274–276. Por. 
tenże, La perspectiva..., dz. cyt., ss. 136–138.

64 Zdaje z tego sprawę m.in. Mieczysław Jagłowski, który sam również próbuje 
zająć stanowisko. Por. Mieczysław Jagłowski, Życie i rozum. Filozofi a racjowitalizmu 
Juliána Maríasa, Wydawnictwo ART, Olsztyn 1998, ss. 192–214.
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Platona czy św. Tomasz w stosunku do Arystotelesa”65. Fragment 
ten w przypisie opatrzyłem długim cytatem, który chciałbym przy-
toczyć również obecnie: „Podczas gdy Platon jako człowiek i Ary-
stoteles jako człowiek trwali unieruchomieni na zawsze w dziejo-
wej przeszłości, platonizm i arystotelizm miały żyć dalej nowym 
życiem, przyczyniając się do stworzenia dzieła, którego nawet nie 
przeczuwały. Dzięki nim mogły wieki średnie wypracować sobie 
fi lozofi ę. Wszak to platonizm i arystotelizm nauczyły średniowie-
cze samego pojęcia fi lozofi i – perfectum opus rationis – one to wska-
zały mu naczelne zagadnienia, dostarczając zarazem racjonalnych 
zasad umożliwiających ich rozstrzygnięcie, a nawet technicznych 
metod ich dochodzenia. Dług średniowiecza względem Grecji 
jest olbrzymi; jest to rzecz powszechnie wiadoma. Ale dług hel-
lenizmu względem średniowiecza nie jest ani trochę mniejszy, 
co – przeciwnie – jest rzeczą powszechnie zapoznaną. Nawet bo-
wiem w dziedzinie religii, której średniowiecze uczyło, fi lozofi a 
grecka potrafi ła niejedno wyjaśnić. Chrystianizm umożliwił jej więc 
nowe osiągnięcia, tchnąwszy w nią własną żywotność”66. Przed 
laty myślałem przede wszystkim o schrystianizowaniu Ortegiań-
skiej fi lozofi i przez jego ucznia, co – wobec istnego zalewu różnego 
rodzaju bezbożnych teorii relatywistycznych, do którego doszło 
w XX wieku – wydawało mi się niemałym sukcesem. Jednak istnie-
ją jeszcze inne aspekty tej kwestii.

Moim zdaniem podobnie jak Platon (427–347) św. Augustyno-
wi (354–430) i Arystoteles (ok. 384–322) św. Tomaszowi dali narzę-
dzia do opisu rzeczywistości, tak José Ortega y Gasset wyposażył 
Juliána Maríasa. Bez wątpienia twórca racjowitalizmu nie tylko 
wprowadził podstawowe pojęcia tej doktryny: „życie”, „rozum 
witalny”, „rozum historyczny”, „perspektywa”, „ja i okoliczno-
ści”, „projekt życiowy”, „metoda pokoleń”, „sfera indywidualna”, 
„sfera interindywidualna”, „sfera społeczna” etc., lecz także zary-
sował najważniejsze kwestie, którymi przedstawiciele tej doktryny 

65 Krzysztof Urbanek, Osoba–nauka–wiara. Filozofi a personalistyczna Pedra Laína 
Entralga, SIM, Warszawa 2007, s. 36.

66 Philotheus Böhner, Etienne Gilson, Historia fi lozofi i chrześcijańskiej, tłum. 
Stanisław Stomma, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1962, s. 14.
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– szczególnie ulubiony uczeń – mieli się zająć. Ortega nauczył Ma-
ríasa fi lozofi i, jak Platon i Arystoteles nauczyli fi lozofi i myślicieli 
chrześcijańskich, natomiast Marías twórczo wykorzystał pojęcia 
oraz tematy fi lozofi czne, za których autora podawał się Ortega. Co 
więcej, uczeń pokazał, że całkowicie obca chrześcijaństwu fi lozofi a 
mistrza może ku chrześcijańskiej refl eksji prowadzić, a nawet stać 
się chrześcijańska67. Oczywiście, Marías nie wprowadził Ortegi na 
długie wieki do szerokiego obiegu fi lozofi cznego, czego doświad-
czyli starożytni myśliciele pogańscy. Myśl chrześcijańska dawno 
już przestała dominować, a służenie jej lub przynależność do niej 
nie stanowi już w oczach świata żadnego pozytywnego wyróżnika. 
Raczej naraża na szyderstwa i marginalizację. Znakomicie obrazu-
ją ten stan rzeczy marksistowskie oskarżenia o „katolickie epigoń-
stwo”68 formułowane pod adresem Juliána Maríasa.

Jest jeszcze inny aspekt wzajemnych relacji intelektualnych 
Maríasa i Ortegi. W dziele kolumbijskiego myśliciela Nicolása Gó-
meza Dávili (1913–1994) znajduje się następująca refl eksja: „Kiedy 
czytam Ortegę y Gasseta rzadko mam wrażenie obcowania z my-
ślą dojrzałą, z efektem medytacji. Ortega wydaje się mi inteligen-
cją płodną, lecz pozbawioną spontaniczności. Raczej pełną wybie-
gów niż brzemienną przemyśleniami. / Inteligencją wyczuloną na 
okoliczności, lecz uzależnioną od nich. / Powodowaną powierz-
chownością. / Nie czuję w Ortedze wewnętrznego bogactwa my-
śli gęstej, nasyconej i niespiesznej. / Ortega jest subtelny, zręczny, 
sprytny; wyśmienity pisarz i zwodniczy inicjator tematów, których 
nie omawia, oraz idei, których nie doprowadza do końca”69. Co 
ciekawe, opinia Kolumbijczyka w jakiejś mierze jest zgodna z tym, 
co o Ortedze pisał jego uczeń: „Ortega zatrzymywał się nad kwe-

67 Oczywiście, chrzest nie jest warunkiem wystarczającym zbawienia, czyni je 
jednak znacznie bardziej prawdopodobnym.

68 Takiego określenia użył hiszpański historyk fi lozofi i José Luis Abellán. 
Podobne oskarżenia formułuje badacz z naszego kraju, historyk fi lozofi i Eugeniusz 
Górski. Por. Mieczysław Jagłowski, Życie i rozum..., dz. cyt., s. 218. O pozornej tyl-
ko wtórności chrześcijańskiego personalisty względem Ortegi świadczyłoby także 
mówienie przez tego ostatniego o ich „wspólnej fi lozofi i”. Por. Julián Marías, Una 
vida…, dz. cyt., s. 363.

69 Nicolás Gómez Dávila, Notas, Villegas Editores, Bogotá 2003, ss. 211–212. 
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stiami, które go szczególnie pociągały, zniechęcał się, odkładał na 
inny moment wiele z tych, które wydawały mu się interesujące, 
może zbyt interesujące, zostawiał je na lepszą okazję”70.

Czy Julián Marías nie usiłował zbadać dogłębnie tematów, któ-
re zaledwie wskazywał Ortega? Czy nie próbował doprowadzić do 
końca refl eksji nad ideami, które co najwyżej naszkicował tamten? 
Czy nie wychodził przy tym daleko poza granice ciasnego, bo nie-
chrześcijańskiego, Ortegiańskiego uniwersum? Doprawdy trudno 
ustalić, kto komu więcej zawdzięcza: pracowity Marías błyskotli-
wemu Ortedze czy wręcz przeciwnie.

SUMMARY

In the article I try to present personalistic philosophy of Spanish 
thinker Julián Marías. He was a disciple of José Ortega y Gasset 
and developed his master’s theory of ‘raciovitalismo’ in a Christian 
manner. My investigations concern the material included in Marías’ 
personalistic books, fi rst of all in Persona (1996). Although Julián 
Marías declared that he was not satisfi ed with traditional persona-
lism and emphasized an innovation of his own ideas, it seems that 
his thinking and the personalism created by Emmanuel Mounier, 
Jacques Maritain and Karol Wojtyła are very similar. My main pur-
pose was the most possibly exhaustive presentation of personalistic 
achievements of Spanish philosopher and calling the attention to 
consequences of the Christianization of Ortega y Gasset’s thinking.
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Sylwia Zawadzka

WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA W UJĘCIU 
JANA JAKUBA ROUSSEAU

Problem ludzkiej wolności i jej natury odnaleźć można w nie-
mal wszystkich rozprawach Jana Jakuba Rousseau. Świadczy to 
o tym, jak wielką wagę genewski fi lozof przykładał do odpowie-
dzi na pytanie o wolność człowieka. Rousseau zanim zadał pytanie 
o to, czy człowiek jest wolny, badał, czym w istocie swojej jest owa 
ludzka wolność. Jakże bowiem odpowiedzieć na pytanie o wol-
ność, nie wiedząc, czym ona jest. Konieczne jest odkrycie natury 
wolności, by można było mówić o tym, czy człowiek rzeczywiście 
jest wolny. Pytał więc nie tylko o to, czy człowiek jest wolny, a takie 
pytanie typowe było dla racjonalistów wieku Oświecenia, ale py-
tał też o to, na czym owa wolność ludzka polega, dostrzegając, że 
nie jest ona zjawiskiem dającym się w sposób jednoznaczny opisać, 
a problem wolności ludzkiej jest problemem bardziej złożonym niż 
to się jemu współczesnym fi lozofom wydawało. 

Odpowiedź na pytanie o wolność człowieka bez wątpienia 
w myśli Jana Jakuba Rousseau jest specyfi czna wobec innych ów-
czesnych odpowiedzi na to pytanie. Wolność ludzka, zdaniem ge-
newskiego fi lozofa, winna być rozpatrywana w różnych kontek-
stach, a w zależności od kontekstu przybiera ona różne oblicza. 
W niniejszym artykule opisuje się trzy oblicza wolności w ujęciu 
Jana Jakuba Rousseau: wolność w znaczeniu pierwotnym, wolność 
w znaczeniu społecznym i wolność w znaczeniu osobistym. Stąd 
też w kolejnych punktach scharakteryzuje się każdą z wymienio-
nych powyżej interpretacji wolności.
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WOLNOŚĆ W ZNACZENIU PIERWOTNYM

Powszechnie znane są poglądy Jana Jakuba Rousseau na temat 
stanu pierwotnego rodzaju ludzkiego, w którym to stanie człowiek 
nie posiadał zdolności rozumowania, stąd też wszelkie jego działa-
nia były całkowicie zgodne z prawami natury, których władzy czło-
wiek przeciwstawić się nie mógł. Człowiek posłuszny był prawom 
natury i działał zawsze zgodnie z nimi. Jak czytamy w Rozprawie 
o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi, człowiek w sta-
nie pierwotnym wyszedł wprost z rąk natury, „głód syci pod dę-
bem, pragnienie gasi w byle strumieniu, łoże znajduje u stóp tegoż 
drzewa, pod którym przed chwilą spożył posiłek”1. W innym miej-
scu wspomnianej rozprawy czytamy: „Z powodu braku rozum-
nego zastanowienia człowiek pierwotny daje się zawsze na oślep 
porwać pierwotnemu, praludzkiemu uczuciu”2. Można zauważyć, 
że Rousseau uznawał całkowity determinizm odnośnie do ludzkich 
wyborów w stanie pierwotnym. Człowiek i jego działanie w stanie 
pierwotnym były całkowicie biologicznie zdeterminowane. Czło-
wiekiem w stanie pierwotnym rządziła biologiczna konieczność, 
której przeciwstawić się nie mógł, która determinowała każdy jeden 
wybór ludzki. Innymi słowy człowiek z konieczności był posłuszny 
prawom natury. Zdaniem Jana Jakuba Rousseau to właśnie owo po-
słuszeństwo prawom natury sprawiało, że człowiek w stanie pier-
wotnym był całkowicie wolny. O wolności bowiem nie decyduje 
według Rousseau możność wyboru, ale właśnie posłuszeństwo pra-
wom, które człowiek sam sobie narzuca, nawet jeśli posłuszeństwo 
to jest koniecznością, a nie wyborem. Prawa natury, które rządziły 
życiem człowieka w stanie pierwotnym, były prawami wpisanymi 
w naturę każdego człowieka, tak że można zinterpretować je jako 
prawa, które człowiek w stanie pierwotnym sam sobie w sposób 
konieczny narzucał i którym z konieczności był posłuszny. Stąd też 
w Rozprawie o nierówności Rousseau pisał „Chciałbym żyć i umrzeć 

1 Zob. J. J. Rousseau, Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludź-
mi, w: Trzy rozprawy z fi lozofi i społecznej, tłum. H. Elzenberg, Kraków 1956, s. 144.

2 Zob. tamże, s. 175.
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wolny, tzn. tak posłuszny prawom, żeby nikt, ani ja sam, ani nikt 
inny – nie mógł zrzucić zaszczytnego ich jarzma, owego jarzma tak 
zbawiennego i miłego…„3. Bez wątpienia prawa natury są prawa-
mi, których nikt zmienić nie może, a w stanie pierwotnym wszy-
scy jednakowo pod nie podlegali, tak że nikt nawet nie mógł się im 
przeciwstawić, co zmieniło się zdaniem Rousseau dopiero wtedy, 
gdy ludzie zaczęli korzystać ze zdolności rozumowania i tworzyć 
pierwsze społeczności. 

Można więc uznać, że wolność człowieka w stanie pierwotnym 
polegała na posłuszeństwie wobec praw wpisanych przez Boga 
w naturę świata, w tym w naturę samego człowieka. Wolność 
w stanie pierwotnym to posłuszeństwo własnej naturze. Wolność 
taka realizowała się w stanie pierwotnym w sposób pełny, z dwóch 
głównych powodów. Pierwszy to taki, że człowiek w stanie pier-
wotnym był niezależny od innych ludzi, od których niczego nie 
potrzebował i którzy niczego nie potrzebowali od niego. Drugi to 
taki, że człowiek nie posiadał zdolności rozumowania, która we-
dług genewskiego fi lozofa jest źródłem błędu w rozpoznawaniu 
naturalnych obowiązków człowieka. Można uznać, że człowiek jest 
naprawdę wolny, zdaniem Jana Jakuba Rousseau, gdy zachowa-
ne są dwa warunki. Pierwszy – niezależność wobec innych ludzi, 
drugi – brak rozumowego zastanowienia, które odwodzi człowie-
ka od wypełniania prawa naturalnego. Spełnienie tych dwóch wa-
runków powoduje, że człowiek słucha tylko siebie, swojej natury, 
która nigdy nie wprowadza go w błąd, a tym samym człowiek jest 
zdaniem Jana Jakuba Rousseau w pełni wolny, mimo że przecież 
żadnego wyboru nie dokonuje. Możność dokonywania wyborów 
nie jest więc wyznacznikiem wolności. 

Tu ujawnia się inna aniżeli typowa, oświeceniowa koncepcja 
praw natury, które nie są u Rousseau prawami tożsamymi z pra-
wami rozumu ludzkiego. To właśnie rozum człowieka, zdaniem 
Jana Jakuba Rousseau, jest źródłem zaprzeczenia praw natury, jest 
źródłem tego, że człowiek przestał słuchać samego siebie. Czło-
wiek, wraz z wykształceniem się zdolności rozumowania, utracił 

3 Zob. tamże, s. 112.



ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 70-71/2010 – maj – sierpień222

swoją wolność, gdyż, paradoksalnie, wraz z rozumem pojawiła się 
możliwość, by praw natury nie słuchać, a nieposłuszeństwo wobec 
praw natury jest jednoznaczne ze zniewoleniem. W bardzo obra-
zowy sposób Rousseau ukazuje ten problem w Rozprawie o nierów-
nościami. Pisze on: „Pod wpływem rozumu człowiek zasklepia się 
w sobie, on to odcina go od wszystkiego, co go dręczy i trapi ... 
można bezkarnie przed jego oknem zarżnąć jednego z jego bliź-
nich; on sobie ręce położy na uszach, coś niecoś sobie poargumen-
tuje i buntującej się w nim naturze zakaże utożsamiać się z tym 
kogo mordują. Człowiek dziki jest pozbawiony tej podziwu wartej 
zdolności i z braku rozumnego zastanowienia daje się zawsze po-
rwać na oślep, pierwotnemu, praludzkiemu uczuciu”4. W Rozpra-
wie o naukach i sztukach czytamy natomiast: „Dziś … uprzejmość 
wciąż czegoś wymaga, przyzwoitość coś nakazuje, wciąż idzie się 
za zwyczajem, nigdy za swą własną naturą”5.

Co jednak Jan Jakub Rousseau rozumiał pod pojęciem prawa 
natury? Sam Jan Jakub Rousseau wprost odpowiada na to pyta-
nie w Rozprawie o nierówności. Pisze on: „…zastanawiając się nad 
pierwszymi, najprostszymi czynnościami duszy człowieka, spo-
strzegam w niej, jak mi się zdaje, dwa czynniki wcześniejsze niż 
rozum: jeden z nich to gorąca troska o własną każdego pomyślność 
i życie, drugi to naturalna odraza do zagłady albo cierpienia każ-
dej istoty czującej, zwłaszcza zaś drugiego człowieka. Z połączenia 
i współdziałania, w miarę możliwości naszego ducha, tych dwóch 
czynników … zdają mi się płynąć wszystkie reguły z zakresu pra-
wa naturalnego”6. Za pierwsze i fundamentalne prawo natury 
Rousseau, podobnie jak i pozostali fi lozofowie francuscy tamtego 
okresu, uznał miłość do samego siebie, tożsamą z dążeniem do sa-
morealizacji każdego bytu, w tym też człowieka. Człowiek w stanie 
pierwotnym zatem przede wszystkim dążył do zachowania swoje-
go życia, kierowany pierwotnym impulsem. Ów impuls Rousse-
au nazywał uczuciem miłości ku własnej swej istocie, którego po-

4 Zob. tamże, s. 175.
5 Zob. tenże, Rozprawa o naukach i sztukach, w: Trzy rozprawy z fi lozofi i społecznej, 

tłum. H. Elzenberg, Kraków 1956, s. 13, 14.
6 Tamże, s. 133.
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chodną było uczucie litości, inaczej uczucie miłości do innych istot 
czujących, tak jak człowiek. Człowiek, kierując się tymi uczuciami, 
zawsze był posłuszny prawu natury, które nakazywało mu chronić 
siebie, swoje zdrowie, swoje życie oraz nie krzywdzić innych istot 
czujących. Działając w ten właśnie sposób, słuchał swojej natury, 
a tym samym był w pełni wolny, nie słuchał bowiem nikogo, ani 
niczego, ale tylko samego siebie. 

Reasumując, zdaniem Jana Jakuba Rousseau ludzie z natury 
swojej są wolni, to znaczy posłuszni prawom, które sami sobie na-
rzucają, dopiero z czasem wolność tę tracą wtedy, kiedy przestają 
słuchać swojej natury a zaczynają słuchać innych ludzi, porówny-
wać się z nimi, z nimi konkurować. Wolność, jako że jest naturalną 
cechą człowieka powinna, też przysługiwać człowiekowi w stanie 
społecznym. Stąd też wolność stała się dla Rousseau postulatem 
koniecznym do zrealizowania również i poza stanem pierwotnym. 
Jednak w stanie społecznym, wolność człowieka nie może być taka 
sama jak wolność w stanie pierwotnym, gdyż człowiek w stanie 
społecznym ze względu na potrzeby, jakie posiada i których sa-
modzielnie nie jest już w stanie zrealizować, staje się zależny od 
innych ludzi, a tym samym przestaje być zdolny do wypełniania 
praw natury w taki sposób, w jaki czynił to w stanie pierwotnym. 
W Marzeniach samotnego wędrowca Rousseau wręcz pisał: „Wszyst-
kie naturalne skłonności, nie wykluczając chęci czynienia dobrze, 
przeniesione na grunt społeczny, albo tam rozwijane, nieroztropnie 
i bez wyboru, zmieniają swą naturę i często stają się szkodliwe, jak 
były pożyteczne w pierwszym przypadku”7. W Umowie społecznej 
czytamy: „Tak więc słodki głos natury nie jest już dla nas nieza-
wodnym przewodnikiem”8. Dlatego też poza stanem pierwotnym 
już nigdy człowiek wolny w znaczeniu pełnego posłuszeństwa 

7 Zob. tenże, Marzenia samotnego wędrowca, tłum. E. Rzadkowska, Wrocław 
1983, s. 81.

8 Zob. tenże, Umowa społeczna, w: Umowa społeczna oraz Uwagi o rządzie polskim, 
Przedmowa do Narcyza, List o widowiskach, List o Opatrzności, Listy moralne, List do 
arcybiskupa du Beaumont, Listy do Melesherbesa, tłum. B. Baczko, W. Bieńkowska, 
Pawłowska, A. Peretiatkowicz, J. Rogoziński, M. Staszewski, B. Strumiński, Warsza-
wa 1966, s. 169.
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prawom natury i pełnej niezależności od innych nie będzie, za-
znacza Jan Jakub Rousseau. Jednak jest możliwe, według niego, by 
człowiek był wolny również w stanie społecznym, ale wolność tę 
rozum musi oprzeć na innych podstawach.

WOLNOŚĆ W ZNACZENIU SPOŁECZNYM

Uczeni epoki Oświecenia jednomyślnie twierdzili, że każdy 
człowiek ma prawo do wolności, a twierdzenie to wypływało 
z przekonania, że skoro w stanie natury wolność była naturalnym 
uprawnieniem każdego człowieka, musi ona być obecna również 
w życiu człowieka uspołecznionego. Naturalna wolność, taka, jaką 
ona była w stanie pierwotnym, to wolność polegająca na niezależ-
ności jednego człowieka od drugiego i całkowitym posłuszeństwie 
prawom natury. Taka wolność jednak nie jest możliwa w społe-
czeństwie, gdzie z konieczności ludzie zależą od siebie nawzajem, 
gdzie naturalne potrzeby człowieka zostały wyparte przez potrze-
by sztuczne, a prawa natury realizować się mogą jedynie wtedy, 
gdy ugruntowane są prawami stanowionymi. Uznając, że człowiek 
nie może być wolny w znaczeniu całkowitej niezależności od in-
nych i zależności jedynie od praw natury, Jan Jakub Rousseau na 
nowo zinterpretował pojęcie ludzkiej wolności, tym razem w kon-
tekście społecznym. 

Przypomnijmy, że w stanie pierwotnym człowiek z natury był 
wolny, a jego wolność polegała na pełnym posłuszeństwie wobec 
praw natury. Ten rodzaj wolności został bezpowrotnie przez czło-
wieka utracony z dwóch powodów, o których wyżej była mowa. 
Pierwszy to zdobycie przez człowieka zdolności rozumowania, 
które zagłusza naturę, jak twierdził Rousseau, przekształcając 
uczucie miłości ku własnej istocie w uczucie miłości własnej, drugi 
to uzależnienie się człowieka od innych ludzi. Zdaniem Jana Jaku-
ba Rousseau człowiek nie może odzyskać pełnej wolności, takiej, 
jaką posiadał w stanie pierwotnym, gdyż nie jest możliwy powrót 
do tego stanu, to znaczy pozbycie się zdolności rozumowania oraz 
stanie się na powrót niezależnym od innych ludzi. Człowiek, inny-
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mi słowy,przestał być samotną wyspą, a stał się elementem więk-
szej całości, od której stał się zależny w swoim życiu. Nie znaczy to 
jednak, że człowiek nie może być wolny. Wolność, jaką może zdo-
być w stanie społecznym, musi jednak zmienić swoje oblicze, mimo 
że wzorcem dla niej jest wolność, jaką człowiek posiadał w stanie 
pierwotnym. I tak też wolność w znaczeniu społecznym, w ujęciu 
Jana Jakuba Rousseau, oznacza również posłuszeństwo prawu, ale 
prawu stanowionemu, a nie tylko prawu naturalnemu. Wolność 
w znaczeniu społecznym, czy też, jak można ją nazwać, wolność 
polityczna polega zdaniem Jana Jakuba Rousseau na całkowitej 
zgodzie i całkowitym posłuszeństwie prawom stanowionym. Opis 
tego rodzaju wolności odnaleźć można głównie w Umowie społecz-
nej oraz w Ekonomii politycznej9. Wolność w tym znaczeniu, według 
Jana Jakuba Rousseau, zawiera się w całości w czynnościach pra-
wodawczych. W niniejszym punkcie przeanalizuje się problem 
wolności politycznej w myśli Jana Jakuba Rousseau jako postulatu 
społecznego. 

Powiedziano już, że wolność człowieka w stanie społecznym 
polega na posłuszeństwie prawom stanowionym, ale zaznaczyć na-
leży, że takim prawom, które są odbiciem woli powszechnej. Wola 
powszechna, tak jak rozumiał ją Rousseau w kontekście rozważa-
nego tu problemu wolności człowieka, była wolą wyrażającą dobro 
wspólne zrzeszonych w społeczeństwie ludzi. Warto tu zaznaczyć, 
że koncepcja woli powszechnej Rousseau zakłada powszechność 
i zgodność ludzkich pragnień i celów. Prawa oparte na woli po-
wszechnej są więc prawami, które wiążą interesy wszystkich oby-
wateli, które sprzyjają zawsze dobru publicznemu, które są prawa-
mi najsprawiedliwszymi, które w końcu prowadzą do doskonalenia 
każdego obywatela z osobna i wszystkich obywateli razem. Stąd 
Rousseau pisał: „Ta zaś wola powszechna, która zawsze zmierza ku 
zachowaniu i dobrobytowi zarówno całości, jak i każdej części i jest 
źródłem praw, stanowi dla wszystkich członków państwa, wskaź-

9 Posłuszeństwo prawom stanowionym w racjonalizmie Jana Jakuba Rousseau 
jest jednocześnie posłuszeństwem własnej woli. Wszystkie prawa w państwie nie 
są nadane człowiekowi arbitralnie, ale pochodzą one z nakazu woli powszechnej, 
która jest wolą rozumną każdego członka społeczeństwa w nim zrzeszonego. 
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nik tego, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe”10. Wola powszechna 
w społeczeństwie staje się źródłem praw będących gwarancją dla 
prawa natury i dlatego to jej w społeczeństwie ludzie podlegają 
w pierwszym rzędzie. Tak jak człowiek pierwotny podlegał bez-
pośrednio prawom natury, tak człowiek uspołeczniony podlegać 
ma bezpośrednio woli powszechnej. Tak jak owo bezpośrednie 
podporządkowanie się prawom natury w stanie pierwotnym było 
gwarantem samorealizacji człowieka w tym stanie, tak posłuszeń-
stwo woli powszechnej jest natomiast gwarantem samorealizacji 
człowieka w stanie społecznym, która to samorealizacja zależna 
jest od dobrobytu całości społeczeństwa. Odkąd człowiek stał się 
istotą społeczną, wszelkie działania muszą być kierowane wolą po-
wszechną. Bez posłuszeństwa kierownictwu woli powszechnej nie 
ma w stanie społecznym wolności dla nikogo.

Pierwszym prawem, opartym na woli powszechnej, jest we-
dług Jana Jakuba Rousseau umowa społeczna. Umowa społeczna 
występuje jako pierwsze prawo, stanowione przez samych ludzi 
dla nich samych. Jest ona, jak pisze Jan Jakub Rousseau, „formą 
stowarzyszenia, które by broniło i chroniło całą wspólną siłą oso-
bę i dobra każdego jej członka i dzięki której każdy, łącząc się 
ze wszystkimi, słuchałby jednak tylko siebie i pozostał równie 
wolny jak przedtem”. Ten rodzaj wolności jest możliwy tylko 
wtedy, kiedy człowiek rezygnuje z woli indywidualnej na rzecz 
woli powszechnej i w akcie przystąpienia do umowy społecznej 
„wraz ze wszystkimi swoimi uprawnieniami oddaje się całej spo-
łeczności”11. Poprzez ten akt zrzeczenia się wszystkich swoich 
uprawnień człowiek w koncepcji Rousseau czyni siebie w pełni 
wolnym obywatelem społeczności, gdyż sam na siebie nakłada 
prawa będące wynikiem woli powszechnej, która jest jednocze-
śnie jego własną wolą i zarazem wolą całego społeczeństwa. Inny-
mi słowy, człowiek przystępując do umowy społecznej, zaczyna 
myśleć i działać jako członek całości, a nie jako odrębna jednostka 
szukająca korzyści kosztem innych. 

10 Zob. tenże, Ekonomia polityczna, w: Trzy rozprawy, dz. cyt., s. 289.
11 Zob. tenże, Umowa społeczna, w: Umowa społeczna oraz …, dz. cyt., s. 22.
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Jan Jakub Rousseau twierdził, że gdyby człowiek pozostał 
w stanie pierwotnym, nie potrzebowałby żadnych praw stanowio-
nych, żadnych umów. Natura człowieka pierwotnego jest natu-
rą, która realizuje się poprzez naturalne prawa przyrody. Natura 
człowieka cywilizowanego potrzebuje praw stanowionych, które 
są jedynie układem między ludźmi i które są gwarancją istnienia 
praw naturalnych. W tym sensie wolność, jaką zapewniają prawa, 
nie jest wolnością naturalną, ale jest wolnością obywatelską i jest je-
dyną wolnością, którą człowiek w społeczeństwie może posiadać. 
Prawa gwarantują, że wolność i równość będą udziałem człowieka 
w państwie, natomiast nie sprawiają, że wolność i równość stają 
się identyczne z tymi otrzymanymi od natury. Naturalne potrzeby 
człowieka są dostosowane do stanu pierwotnego, w stanie społecz-
nym muszą one ulec pewnego rodzaju przeobrażeniu tak, aby były 
dostosowane do stanu społecznego. 

Stan społeczny więc wymaga, by wolności nie utożsamiać z cał-
kowitą niezależnością człowieka od człowieka. Owa niezależność 
w stanie społecznym doprowadziłaby, bowiem do zguby nie tylko 
samych ludzi, ale i całe państwo. Wolność w stanie społecznym 
Rousseau utożsamił z ograniczeniami narzuconymi przez wolę po-
wszechną, która jest źródłem praw, które to dają człowiekowi po-
czucie pewności, że granice jego wolności nie zostaną mu odebrane 
i będą poszanowane przez innych, a tym samym dają człowiekowi 
gwarancję, że ten mimo uzależnienia od innych będzie mógł reali-
zować się na równi z innymi. Człowiek tym sposobem może wy-
zbyć się zniewalającego strachu przed drugim człowiekiem, który 
towarzyszyłby mu, gdyby nie było praw. „Nikt z was nie jest tak 
nieoświecony – pisał Rousseau – by nie wiedział, że tam, gdzie się 
kończy moc ustaw i autorytet ich obrońców, tam dla nikogo nie 
ma już ani bezpieczeństwa, ani wolności.”12. Ograniczenia związa-
ne z faktem współistnienia z innymi nie są oznaką braku wolności 
o tyle, o ile związki te są regulowane poprzez prawa, które formu-
łowane są na mocy woli powszechnej. Brak takich praw prowadził-

12 Zob. tenże, Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi, w: 
Trzy rozprawy z fi lozofi i społecznej, dz. cyt., s. 119, 120.
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by do tyranii silnych nad słabymi, a w konsekwencji do całkowite-
go braku wolności dla wszystkich, gdyż jedni byliby niewolnikami 
drugich, słabi niewolnikami tyranów, tyrani niewolnikami tych 
pierwszych, od których nieustannie potrzebowaliby usług. 

WOLNOŚĆ W ZNACZENIU OSOBISTYM

Trzecim rodzajem wolności, o jakiej wspomina Rousseau, jest 
wolność osobista każdego człowieka. Wolność osobista jest, zda-
niem Jana Jakuba Rousseau, wolnością całkowicie niezależną od 
czynności prawodawczych, a polega ona na niezależności czło-
wieka od sztucznych potrzeb, tworzonych przez samych ludzi na 
swoje nieszczęście i ku własnemu zniewoleniu. Ten rodzaj wolno-
ści Jan Jakub Rousseau opisał szczególnie w Emilu oraz w swojej 
pierwszej rozprawie O naukach i sztukach, w której wskazał na źró-
dła ludzkiego zniewolenia w powyższym znaczeniu.

Zdaniem genewskiego fi lozofa źródłem zniewolenia w charak-
teryzowanym tu znaczeniu jest przede wszystkim przekroczenie 
przez człowieka granicy między swoimi potrzebami i siłami do ich 
zrealizowania. Posiadając coraz to nowe potrzeby, człowiek jed-
nocześnie ma coraz mniej siły do tego, by samodzielnie je realizo-
wać i tym sposobem z konieczności staje się niewolnikiem ludzi, 
od których pomocy potrzebuje, oraz niewolnikiem swoich potrzeb, 
z których zrezygnować nie umie. Rousseau wskazuje nadto, że 
człowiek, potrzebując innych ludzi do zaspakajania swoich po-
trzeb, tym samym czyniąc siebie ich niewolnikiem, jednocześnie 
czyni niewolnikami też innych. Samo panowanie tym samym staje 
się niewolą. Stąd też w Emilu Rousseau pisał: „Człowiek uspołecz-
niony rodzi się, żyje i umiera w niewoli”13.

Jan Jakub Rousseau, charakteryzując ludzką wolność w znacze-
niu wolności osobistej, odwoływał się do stanu natury, czyli do tego 
stanu, gdzie o życiu człowieka i jego postępowaniu rozstrzygała 

13 Zob. tenże, Emil, czyli O wychowaniu, t. 1, tłum. W. Husarski, E. Zieliński, 
Warszawa 1930, s. 15.
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sama jego natura, by na takim tle ukazać kondycję człowieka jemu 
współczesnego. Człowiek w stanie pierwotnym posiadał potrzeby 
jedynie takie, które niezbędne mu były do zachowania życia. Nie 
pragnął on więcej, gdyż nie był świadomy tego, iż coś więcej po-
nad pożywienie i schronienie przed zimnem lub upałem istnieje. 
Wiedział jedynie tyle, że kiedy jest głodny, musi zdobyć pożywie-
nie, kiedy mu zimno, musi zdobyć schronienie, kiedy coś lub ktoś 
zagraża jego życiu, musi się bronić, i ta wiedza wystarczała mu 
w zupełności do życia i do szczęścia. „Wynika stąd – pisał Rousse-
au – że skoro człowiek dziki pragnie tylko tych rzeczy, które zna, 
zna zaś tylko te, które posiąść albo całkiem jest w jego mocy, albo 
które mu przychodzą bez trudu, nie może być nic tak doskona-
le spokojnego, jak jego dusza i nic równie ograniczonego, jak jego 
umysł.”14. Jeżeli człowiek w stanie pierwotnym posiadał jedynie 
potrzeby niezbędne, by zachować życie, a sił miał wystarczająco 
dużo, by te potrzeby zrealizować, to wniosek, jaki z tego płynie, 
może być tylko jeden, że człowiek taki nie ograniczał wolności dru-
giego człowieka, a jego wolność nie była ograniczana przez innych. 
Człowiek w stanie pierwotnym był zdany tylko i wyłącznie na sie-
bie samego. Zdany tylko na siebie i na swoją siłę robił tylko to, 
co chciał robić, i to, co konieczne było do tego, by zachował swoje 
życie. Był więc całkowicie wolny, nieograniczony przez łaskę i nie-
łaskę drugiego człowieka, nieograniczony przez potrzeby, których 
nie mógłby sam zrealizować. Między ludźmi nie było żadnych 
bliższych relacji, każdy żył, podlegając tym samym prawom natu-
ry, i działał zgodnie z nimi, słuchając tylko siebie. 

Prawa natury człowiek w stanie pierwotnym wypełniał z ła-
twością, niewiele bowiem posiadał potrzeb, tak że bez problemu

14 Zob. J. J. Rousseau, Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między 
ludźmi, w: Trzy rozprawy z fi lozofi i społecznej, dz. cyt., s. 262. „Pragnąć bowiem lub 
lękać się jakiejś rzeczy można tylko albo ze względu na wyobrażenia, jakie się o niej 
posiada, albo też idąc za prostym popędem natury; człowiek zaś dziki, któremu 
brak jest wiadomości niemal o wszystkim, odczuwa namiętności niemal wyłącz-
nie drugiego rodzaju; pragnienia jego nie dalej sięgają niż jego pragnienia fi zyczne; 
jedyne na świecie znane mu dobra – to pożywienie, samica i wypoczynek; jedyne 
nieszczęścia, jakich się lęka, to ból i głód.” Zob. tamże, s. 156. 
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starczało mu sił na ich realizację. Nie szukał pomocy od innych, tak 
jak inni nie szukali pomocy od niego. Jeśli ludzie sobie pomaga-
li, to tylko kierowani pierwotnym uczuciem litości, nie oczekując 
w zamian żadnych korzyści. To miało zmienić się w stanie spo-
łecznym, kiedy to potrzeby człowieka zaczęły się zwiększać tak, że 
człowiek zaczął potrzebować innych do ich wypełnienia, tak że po 
pierwsze zaczął być zależny od innych, po drugie zaczął wykorzy-
stywać innych dla zaspokojenia własnych, dodajmy, że zdaniem 
Jana Jakuba Rousseau całkiem sztucznych i niekoniecznych do sa-
morealizacji, potrzeb. Potrzeby te, zdaniem Rousseau, zwiększa-
ły się wraz z rozwojem zdolności rozumowania, rozwojem nauki, 
sztuki, techniki. Im więcej potrzeb, tym mniej sił, im mniej sił, tym 
bardziej człowiek pogrążał się w niewoli. W końcu człowiek do-
szedł do takiego momentu, gdy nie posiadał już nawet tylu sił, aby 
zaspokoić swoje naturalne potrzeby, nie wspominając już nawet 
tych, które są owocem rozwoju nauki i sztuki. Stąd też znamienne 
zdanie, zapisane w Umowie społecznej: „Człowiek urodził się wol-
ny, a wszędzie jest w okowach”15.

Człowiek w stanie społecznym jest, zdaniem Jana Jakuba Ro-
usseau, przede wszystkim niewolnikiem zbytecznych dóbr, któ-
rych zdobycie obarczone jest potrzebą pomocy innych. Jan Jakub 
Rousseau, porównując człowieka w stanie jego pierwotnej natury 
z człowiekiem, którego natura została zniekształcona za sprawą 
postępu w naukach i sztukach, którego źródłem był ludzki rozum, 
pisał o tym ostatnim: Człowiekowi temu „z początku chodzi o rze-
czy niezbędne, potem o nadmiar i zbytek; potem muszą być jeszcze 
rozkosze, potem wielkie bogactwa, potem poddani, potem jeszcze 
i niewolnicy; nie ma ani chwili wytchnienia; a co ze wszystkiego 
najosobliwsze, to, że im mniej naturalne i palące są jakieś potrzeby, 
tym bardziej rośnie namiętność i, co gorsza, możność jej nasyce-
nia; i tak po długich okresach pomyślności, po roztrwonieniu wielu 
skarbów i pogrążeniu wielu ludzi w rozpaczy i nędzy bohater mój 
na zakończenie wyrżnie wszystkich i zostanie na placu jako jedy-
ny pan świata. Taki jest w skrócie obraz moralny, jeśli nie życia 

15 J. J. Rousseau, Umowa społeczna, w: Umowa społeczna oraz …, dz. cyt., s. 9.
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ludzkiego, to utajonych pragnień serdecznych każdego cywilizo-
wanego człowieka”16. „Człowiek z wolnego i niezależnego, jakim 
był dotąd – pisze Rousseau w innym miejscu – jest teraz oto – za 
sprawą mnóstwa nowych potrzeb podległy całej, że tak powiem 
naturze, a zwłaszcza zaś reszcie ludzi, których się w pewnym sen-
sie staje niewolnikiem tam nawet, gdzie staje się ich panem. W bo-
gactwie potrzebuje ich usług, w biedzie – pomocy.”17.

Jedynym sposobem na pozbycie się owych kajdan, które znie-
walają człowieka, jest zdaniem Rousseau ograniczanie potrzeb do 
minimum. Człowiek nie może już wrócić do stanu pierwotnego, 
stanu pełniej niezależności i wolności, ale może odzyskać wolność 
osobistą, gdy ograniczy swoje potrzeby do tych najbardziej natu-
ralnych. Taki pogląd Jana Jakuba Rousseau sprawił, że zarzucano 
mu, jak sam owe zarzuty formułował, że jego remedium na kon-
dycję człowieka jemu współczesnego sprowadza się do „wygnania 
nauki i uczonych, spalenia bibliotek, zamknięcia Akademii, kole-
giów, Uniwersytetów i pogłębienia się w barbarzyńskich czasach 
pierwotnych”. Jan Jakub Rousseau sprzeciwiał się takiemu rozu-
mieniu jego myśli, pisze on: „Nigdy nie pomyślałem, ani nie na-
pisałem żadnego słowa z całego tego wywodu i nie można sobie 
wyobrazić niczego bardziej przeciwnego mojemu systemowi niż 
ta absurdalna doktryna, którą mi się łaskawie przypisuje”18. Jan 
Jakub Rousseau wierzył, że może istnieć społeczeństwo, w którym 
człowiek pozostanie wolnym, społeczeństwo takie, jakie opisał 
w Nowej Heloizie, pełne spontanicznej zabawy prostego ludu. Spo-
łeczeństwo ludzi wolnych – podobnych Emilowi, bohaterowi jego 
podręcznika wychowania. Społeczeństwo ludzi rozumnych, któ-
rzy zdolni byliby podążać za wolą powszechną dla dobra swojego 
oraz wszystkich ludzi. Rousseau zachował więc w pewnym sensie 
optymizm swojej epoki. 

Przedstawiono powyżej wybrane znaczenia pojęcia wolności 
w ujęciu Jana Jakuba Rousseau. Wolność w znaczeniu pierwotny, 

16 Zob. tenże, Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi, 
w: Trzy rozprawy z fi lozofi i społecznej, dz. cyt., s. 244, 245.

17 Zob. tamże, s. 202.
18 Zob. tenże, Przedmowa do Narcyza, w: Umowa społeczna oraz ..., dz. cyt., s. 313.
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w znaczeniu społecznym i w znaczeniu osobistym. W każdym 
z tych znaczeń wolność przybiera nieco inny charakter, każdą 
z nich charakteryzują inne cechy. Jednak wszystkie one posiadają 
pewną cechę wspólną. Przyglądając się uważnie tym trzem, po-
wyżej opisanym rodzajom wolności, można zauważyć, że łączy je 
jeden element. Zarówno wolność w znaczeniu pierwotnym, spo-
łecznym, oraz osobistym jest oparta na posłuszeństwie, a nie na 
dowolności. Wolność jednoznacznie jest w fi lozofi i Jana Jakuba Ro-
usseau związana z posłuszeństwem naturze lub prawom. 

To, co powiedziano na temat wolności, nie wyczerpuje tema-
tu, który jest na tyle obszerny, że mógłby posłużyć jako problem 
większej publikacji. Ma się świadomość tego, że w charakterystyce 
rozumienia problemu wolności przez Jana Jakuba Rousseau doko-
nano wielu uproszczeń, których nie dało się uniknąć ze względu 
na ograniczoną objętość tekstu. To, co powiedziano, jest zaledwie 
szkicem do głębszej refl eksji na dany tu temat. 

SUMMARY

Human freedom is a key issue in the consideration of J.J Rousse-
au. Author of this article gives an understanding of freedom in the 
teachings of Geneva philosopher asking in the same time what it is 
and what does it mean human freedom.
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