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Paweł Adamowicz

Prezydent Miasta Gdańska  

Tempo rozwoju miast, w których mieszkamy, zmian zachodzących w naszym najbliższym otoczeniu zmusza do 
refleksji i do dyskusji. Dyskusji w coraz szerszym gronie, bowiem w ogromnym tempie rośnie ilość czynników 
i zjawisk mających wpływ na nasze codzienne życie, oddziałowujących na standard tego życia. 
Na takie właśnie zapotrzebowanie odpowiada Smart Metropolia – kongres stanowiący szeroką platformę dyskusji 
o najbardziej newralgicznych zjawiskach oddziaływujących na różne obszary życia w mieście. Zorganizowana w 2014 
roku trzecia już edycja tego kongresu koncentrowała się m.in. na coraz bardziej rozszerzającym się procesie emigracji 
i problemami związanymi z jej wkomponowaniem w życie lokalnej społeczności, na socjologicznych aspektach 
starzenia się polskiego społeczeństwa, a więc  także i mieszkańców Gdańska,  a zarazem poszukiwaniach przyjaznych  
rozwiązań dotyczących budowania przestrzeni życiowej dla młodych ludzi. Jeśli dodać do tych kwestii również tematy 
związane z ochroną środowiska czy gospodarką odpadami – to nietrudno zauważyć, że Kongres Smart Metropolia 
2014 podjął gamę jednych z najważniejszych problemów, przed którymi stoją polskie miasta oraz ich mieszkańcy, 
w tym także gdańska aglomeracja. 
Niniejsza publikacja stanowi swoiste podsumowanie naszej debaty. Mam nadzieję, że sprzyjać będzie nie tylko 
kontynuacji tej dyskusji, ale stanie się zarazem impulsem do podejmowania kolejnych, ważkich dla Gdańska tematów.
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ANDREAS BILLERT | e-mail: billert@gmx.de
Doktor, emerytowany pracownik naukowy
Europa-Universität Viadrine we Frakfurcie nad Odrą

Streszczenie: Przekształcenia miast w XIX – XXI wieku można modelowo przedstawić jako sekwencję modelu 
industrialnego miasta historyzmu (XIX wiek), industrialnego miasta modernistycznego (1. poł. XX wieku) oraz 
miasta postindustrialnego (od 2. poł. XX wieku). Powstaniu modelu miasta postindustrialnego towarzyszył rozpad 
systemu gospodarczego opartego na klasycznej produkcji przemysłowej, rozwój kapitalizmu globalnego, kryzys 
demograficzny oraz rozpad społeczeństwa powszechnego dobrobytu i państwa opiekuńczego, w wyniku którego 
znacznemu przyspieszeniu uległy procesy różnicowania się społecznego. W mieście postindustrialnym rozwija się 
różnicujące się społeczeństwo oparte nie o hierarchicznie ukształtowaną strukturę społeczną, a o tzw. „milieus”, 
zróżnicowane stylami życia, mieszkania i konsumpcji. Równocześnie wzrastają w miastach zjawiska dezintegracji 
społeczno-gospodarczej i ich skutki: bezrobocie, bezdomność, bieda i wykluczenie społeczne). Nawarstwia się 
na to największe wyzwanie dla miast europejskich XXI wieku jakim jest masowa emigracja z niesprawnych 
i upadających państw Azji i Afryki. Od sprostania tej presji zależeć będzie dalsza historia i jakość europejskich miast. 

1. Miasto industrialne i miasto postindustrialne1

   Kształtowanie się miasta postindustrialnego uznać można za kolejną „rewolucję miejską”, realizowaną po 
kryzysach industrialnego miasta XIX-wiecznego historyzmu oraz industrialnego miasta modernizmu XX wieku. 
Oba miasta stanowiły pole realizacji życia społecznego i sposobów produkcji dwóch faz klasycznego kapitalizmu 
przedglobalizacyjnego, opartego przede wszystkim o rozwój paradygmatu technologicznego opartego o mechaniczne 
– „przedinformatyczne” techniki produkcji. W miastach tych żyły generacje odmiennych formacji społecznych – 
społeczeństwa konfliktu kapitału i pracy w mieście industrialnym historyzmu XIX oraz społeczeństwa powszechnego 
dobrobytu i państwa opiekuńczego w modernistycznym mieście industrialnym XX wieku. Sprzeczność między 
kapitałem, a pracą kapitalistycznego miasta historyzmu obrazowały m.in. przepaść między reprezentacyjnymi 
śródmieściami, wzgl. dzielnicami willowymi, a dzielnicami robotniczego proletariatu. W ten sposób przestrzeń i obraz 
miasta odbijały istniejące w tym mieście sprzeczności i konflikty społeczno – ekonomiczne. 
Sprzeczności te stanowiły punkt wyjścia krytyki modelu industrialnego miasta epoki historyzmu i dla wypracowania 
nowego - XX-wiecznego - modelu miasta industrialnego. Realizowany fragmentarycznie już na przełomie XIX i XX 
wieku uzyskał szczególny rozmach i dynamikę po zniszczeniach wojennych i powojennym boomie demograficznym, 
którym towarzyszył szczytowy rozwój klasycznego przemysłu opartego już powszechnie o nowczesną technikę 
i fordystyczne formy produkcji. Towarzyszyła temu socjaldemokratyzacja ładu społeczno – politicznego jaka nastąpiła 
na Zachodzie Europy po drugiej wojnie światowej oraz po komunizacji Europy Wschodniej. W wyniku tych przemian 
i nie bez wpływu „komunistycznej konkurencji”2, powstał po zachodniej stronie „żelaznej kurtyny” model opiekuńczego 
państwa powszechnego dobrobytu. Społeczności po obu stronach tej ideologiczno – politycznej granicy społeczności 
żyły, pracowały i mieszkały w mieście określonych identycznym modelem modernistycznego miasta industrialnego3. 
Był on oparty o wizję urbanistyczno – architektoniczną, zrodzonej w kręgach Bauhausu, którego twórcy 
i rzecznicy realizowali go w oparciu o socjalistyczną, wzgl. socjaldemokratyczną krytykę kapitalistycznej formacji 
ustrojowej oraz miasta historyzmu. Modelowi miasta modernistycznego towarzyszyły wizje miasta racjonalnie 
kształtowanej przestrzeni i zabudowy, dla której paradygmatem była sprawna i nowoczesna maszyna. W mieście 
tym miało żyć, mieszkaći pracować egalitarne społeczeństwo priorytetu pracy nad kapitałem. Realizację tego modelu 
miasta oparto o system racjonalnej produkcję powtarzalnych rozwiązań urbanistycznych i technik budowlanych oraz 
ich taśmowe wdrażanie na nowych, dotąd nie zabudowanych terenach. Istotne znaczenie miały takie jakości miasta 
jak światło4, powietrze, zdrowie oraz maksymalne wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań systemów transportu. 

1. Pojęcia te określają kategorie modelowe, nigdzie nie zrealizowane w 100 procentach, ale dominujące w działaniach inwestycyjnych, jak i w doktrynach urbanistycznych 
w miastach XIX- i XX-tego wieku. Dla problematyki modeli miast, miasta postindustrialnego oraz jego zarządzania szkicowanych w niniejszym artykule – por.: Billert 
A.: Założenia, modele i planowanie polityki rozwoju miast. Próba konfrontacji dwóch światów jednej Unii Europejskiej, w: K. , J.Kubera, S. Lisiecki, R. Macyra (red.), 
Deklinacja odnowy miast. Z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce, Poznań 2012, s. 21-57
2. Osiągnięcia systemu komunistycznego w zakresie realizacji powszechnego zatrudnienia, powszechnej i bezpłatnej opieki zdrowotnej oraz awansu społecznego 
proletariatu miejskiego i wiejskiego realizowanego masową realizacją rewolucji przemysłowej, jak i szeroka i umiejętnie ralizowana propaganda komunistyczna, 
wywierała wielkie wrażenie zarówno na środowiskach robotniczych jak na elitach intelektualnych na zachodzie Europy. W dwóch największych gospodarkach 
zachodnioeuropejskich: Francji i we Włoszech działały i cieszyły się masowym popraciem duże i silne partie komunistyczne.
3. Pominąć można tutaj fazę tzw. realizmu socjalistycznego, określającą - głównie w Polsce i b. NRD - epokę odbudowy miast po zniszczeniach wojennych. Już 
jednak w momencie gwałtownego zwiększenia się dynamiki nowoczesnego rozwoju przemysłu z jego konsekwencją migracji ze wsi do miast (problem mieszkaniowy 
i transportowy), tradycyjne techniki budowlane i wyszukana estetyka urbanistyczno – architektoniczna została zastąpiona modelem modernistycznym i technologią 
wielkopłytową, będącą również dziełem architektów z kręgu Bauhausu. Zmiany te pokrywają się z przejściem epoki stalinowskiego terroru, do pragmatycznej fazy 
rozwoju komunizmu w b. ZSRR i w innych krajach tzw. „realnego socjalizmu”.
4. Dla modernistycznej architektury światło było zarówno kategorią „higeieny mieszkaniowej” jak i kategorią symboliczno – estetyczną, podobnie jak szkło, czy gładkie 
i pozbawione ozdób ściany budynków oraz ich wnętrza.

NIEKTÓRE PROCESY PRZEMIAN

W MIEŚCIE POSTINDUSTRIALNYM

{
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Radykalnie planowany i realizowany podział funkcji w przestrzeni miejskiej likwidował klasyczną ulicę użytkowaną 
przez pieszego i jej tradycyjne funkcje handlowe i usługowe, realizowane w formie pojedynczych małych powierzchni 
przemieszanych dotąd w budynkach z funkcjami mieszkaniowymi, a nawet małymi i średnimi funkcjami produkcyjnymi.
Struktury społeczne miast industrialnych po drugiej wojnie światowej były stosunkowo proste, a stratygrafię 
społeczną określały dochód+poziom wykształcenia+uznanie społeczne dla wykonywanego zawodu (Rys. 1).
 

Rys.1: Struktura społeczna w Republice Federalnej Niemiec w roku 1965 (domek Dahrendorfa)
Zródło: http://de.wikipedia.org/wiki/Dahrendorfh%C3%A4uschen (tłumaczenie Autora).

2. Miasto postindustrialne: „konserwatywizm” – podmiotowość nieprzewidywalność
        Tak jak krytyka miasta industrialnego epoki historyzmu wyrastała z krytyki społeczno – ekonomiczną (nierówności 
społeczne, kwestia mieszkania i robotnicza, higiena przestrzeni miejskiej), tak - podjęta u schyłku drugiej połowy 
XX wieku - krytyka miasta modernistycznego piętnowała anonimowość (bezosobowość i wymienialność) kształtu 
miasta, redukcję jego sensu do wymiaru sprawności technicznej i normatywności ograniczającej indywidualne 
potrzeby człowieka, wywołującej w efekcie brak poczucia identyfikacji i tożsamości mieszkańców zagubionych 
w anonimowej przestrzeni miejskiej. W szczególny sposób poddawano krytyce destrukcyjność i agresywność urbanistyki 
modernistycznego miasta wobec miasta historycznego i odziedziczonej tradycji budowlanej. Tak jak krytykami miasta 
XIX wieku byli przede wszystkim architekci, urbaniści „lewego skrzydła” krytyki politycznej i lewicowe, europejskie 
elity intelektualno-twórcze, tak krytykami miasta modernistycznego stali się socjolodzy i filozofowie społeczni, którym 
towarzyszyli coraz liczniej „niefachowcy” grupujący się w inicjatywach obywatelskich. Stąd u podstaw budowania 
wizji miasta postindustrialnego nie leży jakaś nowa, rewolucyjna wizja (utopia) formalno – urbanistyczna czy 
architektoniczno - estetyczna „nowego miasta” tak, ja to miało miejsce w kręgu Bauhausu. Przedmiotem dyskursu nad 
miastem postindustrialnym nie jest więc „nowe miasto”, kształtowane w opozycji do dziedzictwa urbanistycznego, ale 
tematem stało się pytanie o sposoby przyswojenia odziedziczonego miasta – drogą jego adaptacji, rewitalizacji czy 
nawet rekonstrukcyjnej restytucji jego zasobów przestrzenno – architektonicznych, określenie metod, instrumentów, 
możliwości i granic takich działań dla realizacji coraz liczniejszych, zindywidualizowanych modeli życia, mieszkania 
i pracy oraz komunikacji społecznej. Oznacza to m.in. neutralizację znaczenia futurystycznie zorientowanej 
i normatywnej estetyki urbanistyczno – architektonicznej na rzecz adaptacyjnego „konserwatywizmu” w stosunku 
do przestrzeni miejskiej. Na miejsce wojowniczej i radykalnej konfrontacji „starego z nowym”, pojawia się model 
zachowawczego dialogu między nowymi potrzebami społecznymi, a odziedziczonymi przestrzeniami miast. 
Miasto postindustrialne5 powstaje i rozwija się w kontekście określonych – współczesnych - procesów politycznych 
i społeczno – gospodarczych. Określają je m.in. procesy globalizacji gospodarki oraz ich skutki: upadek klasycznego 
przemysłu z jego milionami miejsc pracy6, zagrożenie ubóstwem i bezrobociem, kryzys demograficzny i ekologiczny 
oraz dynamiczny rozwój nowych technologii. Czynniki te zmieniły radykalnie kierunki rozwoju miast. Nie mniejsze 
znaczenie miały zmiany w zakresie działania władzy publicznej i polityki wywołane zmniejszeniem się zakresu 
i możliwości sektora publicznego w zakresie finansowym, a równocześnie wzrostu znaczenia i wpływu na 
państwa narodowe i regiony ponadnarodowych systemów i instytucji prawnych i politycznych. Wymusiło to 
zmiany w zakresie publicznej polityki miejskiej w tym, tworzenie dla jej planowania i realizacji instrumentów, 
zdolnych do skutecznego stymulowania działania prywatnego - lokalnego i globalnego - kapitału inwestycyjnego 
i koordynacji jego aktywności z interesem publicznym oraz z systemami redystrybucji środków publicznych. 

5. Kapitalizm globalny uznać należy za nową formację gospodarki kapitalistycznej, chociaż i ona jest wynikiem już wielowiekowych tendencji i impulsów rozwojowych 
czerpanych np. z tradycji Hansy, czy realizowanych w epoce dynamicznego funkcjonowania europejskich imperiów kolonialnych. Specyfiką współczesnej gospodarki 
globalnej jest – jak się zdaje – przede wszystkim jej totalny zakres, jej niebywała siła monopolizująca produkcję i dystrybucję szczególnie istotnych gałęzi gospodarki 
jak i jej zdolność do podporządkowywania swoim interesom polityki na poziomie międzynarodowym, kontynentalnym (np. Unia Europejska), państwowym i lokalnym.
6. Wzgl.jego tranlokacja do krajów o niskiej cenie pracy i niskich standardach warunków pracy i standardach ekologicznych.
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W wysoko rozwiniętych krajach unijnych nowe instrumenty prawno – planistyczne obejmują dziesiątki nowych 
zapisów prawnych i planistycznych pozwalających w interesie rozwoju miast, skutecznie pozyskiwać kapitał prywatny 
i koordynować jego działanie z programami publicznymi – unijnymi, narodowymi i lokalnymi. 
Zmiany wywołane globalizacją dotknęły również struktury społeczne miast. Pojawiły się w nich nowe modele 
i formy życia, mieszkania, pracy i komunikacji społecznej. W tych różnych kontekstach urbanistycznych, społecznych 
i gospodarczych kształtuje się od przełomu lat 60- i 70tych ubiegłego stulecia nowa formacja miasta – miasto 
postindustrialne. Procesy jego kształtowania się nie są obecnie jeszcze zakończone, a efekt i kierunek dalszych zmian 
jest trudno przewidywalny. 
Ważną zmianą określającą formację miasta postindustrialnego jest wzrost podmiotowego wymiaru miasta. Pojawieniu 
się pojęcia miasta jako „społecznego podmiotu zbiorowego” towarzyszy wzrost znaczenia i rozwój praktyk tzw. „good 
urban governance”. Innymi słowy przejście od planowania instrumentami prawno – technicznymi do planowania 
społeczno – politycznego drogą formułowania społecznie uzgodnionych polityk miejskich, zespołowego budowania 
strategii dla ich skutecznego wdrażania i budowy wieloaktorowych (wielopodmiotowych) modeli realizacyjnych. 
Modernistyczne miasto industrialne praktycznie nie znało planowania uspołecznionego, ani ruchów kontestujących 
sposoby planowania i realizacji polityki miejskiej. W mieście postindustrialnym z kolei, oba te zjawiska są integralnymi 
elementami miejskiej rzeczywistości społeczno – politycznej. Konflikty i sprzeczności ujawniane w społecznym dialogu 
planistyczno – politycznym nie są dzisiaj wyrazem niedoskonałości procesów planowania, zarządzania publicznego, 
czy też skutkiem chaotyzacji, lub anarchizacji „społeczności roszczeniowej”, ale istotnym, strukturalnym elementem 
tych procesów. Z założenia „plan (produkt) jest niczym – planowanie (proces) jest wszystkim” wynika jednocześnie 
(i to również należy do strukturalnych cech postindustrialnej rzeczywistości) wysoki stopień nieprzewidywalności 
współczesnych problemów miasta i zachodzących w nich procesów społeczno – gospodarczych, a tym samym 
konieczność stosowania elastycznych instrumentów planowania i wdrażania dla rozwoju miast. Musimy dzisiaj 
przyznać, że nie wiemy jak będą nasze miasta funkcjonowały w najbliższych 10 – 30 lat. Nie wiemy które z nich będą 
cierpiały na przeludnienie, a które będą się bardziej lub mniej dramatycznie kurczyć. Nie wiemy jakie społeczności 
będą w naszych obecne, jak będą pragnęły żyć, mieszkać, pracować i komunikować się z sobą oraz jakimi sposobami 
będą usiłowały realizować swe oczekiwania. Nie wiemy jakie konflikty będzie to wywoływało i jakimi metodami będzie 
je trzeba rozwiązywać. Wobec takiej perspektywy spory o modele urbanistyczne i estetykę architektury ujawniają się 
jako problemy błache. 

3. Miasto postindustrialne jako przestrzeń rozpadu społeczności epoki industrialnej
Zmiany jakie zaszły w strukturze społecznej ostatnich lat w miastach europejskich ujawniają się, gdy porównać

model struktury społecznej miast europejskich lat 60tych ub. wieku, (tzw. „domek Dahrendorfa”7) z modelami 
struktur społeczeństw obecnych miast, budowanych w ramach badań Sinus Forschungsinstitut Heidelberg-Berlin8 
(Rys. 2)9. Porównanie takie wskazuje na jedną z istotnych cech przemian społeczeństwa miasta postindustrialnego 
jakim jest jego postępujące różnicowanie się oraz wzrost znaczenia dla tego procesu postaw, celów życiowych 
i stylów życia, realizowanych w ramach tzw. miejskich milieus (środowisk). W strukturze lat 50-tych ub. roku 
podstawowym wyznacznikiem różnic społecznych był status majątkowy i dochody. Z analiz Sinus-Institut wynika 
również, że w coraz mniejszym stopniu mówić można o istnieniu społecznych „grup wiodących”, wyznaczających 
szeroko akceptowane i odwzorowywane modele zachowań i celów życia. Oznacza to m.in. zanik elit społecznych 
spełniających niegdyś tę funkcję, a tym samym rozpad hierarchicznego modelu kultur społecznych. Badania ujawniły 
wysoką dynamikę zmian i przetasowań struktur społecznych w ciągu zaledwie kilku ostatnich lat. Wskazuje na 
to porównanie wyników badań Sinus-Institut z roku 2006 i 201210. Szczególnym zmianom uległa w tym czasie 
pozycja ważnej dotąd grupy społecznej określanej jako mieszczaństwo wartwy średniej. Zaznaczył się w tym czasie 
również dynamiczny wzrost przekształcań istniejących oraz powstawanie nowych milieus (środowisk społecznych). 
Fakt, że miasto jest dzisiaj wielokrotnie bardziej zróżnicowanym zbiorowym podmiotem społecznym” niż było 
nim modernistyczne miasto industrialne, ma istotne konsekwencje dla polityki miejskiej realizowanej w sposób 
uspołeczniony, oparty o systemy społecznych porozumień na zasadzie „Good Urban Governance” i realizowanych 
systemami tzw. „Quartiermanagement” (pomocy i aktywizacji społecznej przez specjalne publicznie finansowane 
instytucje terenowe, działające w oparciu o publiczne programy rozwoju miast).
W sytuacji zwiększającego się zróżnicowania interesów, celów i stylów życia, oczekiwań i potrzeb, procesy społecznych 
uzgodnień stają się coraz bardziej skomplikowane i zawierają coraz większy ładunek konfliktów. Nie sposób już 
dzisiaj rozmawiać „ze społeczeństwem miasta”, a już nawet mieszkańcy poszczególnych dzielnic miast, czy nawet 
ich poszczególnych kwartałów obejmują wielopoziomowe i nie zawsze z sobą współpracujące, wzgl. zgodne w swych 
oczekiwaniach zbiory społeczności miejskich. Można przyjąć, że realizacja publicznej polityki miejskiej w oparciu 
o dialog ze społecznościami lokalnymi będzie coraz trudniejsza, a oczekiwania i potrzeby społeczne coraz bardziej 
złożone, zróżnicowane, a zmiany w tym zakresie bardzo dynamiczne oraz trudno przewidywalne. Brak jednak 
alternatywy dla procesów rozwoju podmiotowości miasta i polityki „Good Urban Governance”. Konieczne jest w tej 
sytuacji zwiększenie wysiłków na jej stałą weryfikację i tworzenie coraz to nowych instrumentów dla jej realizacji. 

7. http://wikipedia.org/wiki/Soziale_Schicht
8. http://www.sinus-institut.de/loesungen/sinus-milieus.html.
Sinus-Milieus analizuje Sinus-Institut od pocz. Lat 80-tych ub. Wieku. Odbiorcami analiz są: Firmy, Media, Reklama, Instytucje publiczne, partie polityczne, związki 
zawodowe, kościoły i inne instytucje. Dane zbiera i analizuje Instytut-Sinus dla 15 innych krajóąw: Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hioszpanii, Rosji, Polski, Węgier, 
Słowenii, Chrowacji, Bułgarii, Czech, Słowacji, USA, Kanady i Chin.
9. Grupy społeczne tworzące społeczność miejską są znacznie liczniejsze i bardziej złożone.
10. Przegląd wyników analiz z kilku lat por.: http://www.sinus-institut.de/uploads/tx_mpdownloadcenter/Informationen_zu_den_Sinus-Milieus.pdf
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Rys. 2: Struktury społeczne miast postindustrialnych (badania z drugiego dziesięciolecia obecnego wieku).
Zródło: http://www.sinus-institut.de/loesungen/sinus-milieus.html (tłumaczenie Autora).

Polityka miejska jako interwencja sektora publicznego w rynek i własność prywatną jest obecnie bardziej 
potrzebna niż kiedykolwiek wcześniej, gdyż stała się decydującym instrumentem dla skutecznego wyważania wielu 
zróżnicowanych interesów w ramach zagwarantowania równości szans i zapewnienia realizacji nadrzędnego interesu 
publicznego. Taką możliwość polityki publicznej uznać należy jako jeden z najistotniejszych elementów systemu 
wartości europejskiego miasta. Miasto postindustrialne będzie potrzebowało tej interwencji w przyszłości w jeszcze 
w większym jeszcze stopniu niż dotąd. 

4. Wzrost problemów społeczno – gospodarczych i mega-emigracja do miast europejskich 
Nowe formy i style życie, pracy, mieszkania i komunikacji społecznej, to nie jedyne skutki przemian w przestrzeni 

postindustrialnego miasta. Skutkiem globalizacji, deindustrializacji i depopulacji stały się równocześnie procesy 
wzrostu ekonomicznego zróżnicowania społecznego przynoszącego wzrost bezrobocia i ubóstwa, pojawienie się tzw. 
prekariatu (też ulegającego stałym przekształceniom), a w wyniku tego procesów segregacji i marginalizacji społecznej. 
Jest to druga, niezwykle dramatyczna strona procesów społecznego różnicowania się miasta postindustrialnego. 
Jednym ze skutków tych procesów jest przesuwanie się celów publicznych i unijnych programów rewitalizacji miast 
z zadań odnowy przestrzennej i budowlano – technicznej na zadania społeczno – ekonomiczne.

Miasta europejskie stoją obecnie przed kolejnym wyzwaniem. Wynika ono z postępującej internacjonalizacji 
i multikulturyzacji europejskich miast i ich społeczności, co wynika z wzrastającego napływu imigrantów do 
miast europejskich. Problem ten jest typowym problemem miast. Są one – jak dotąd - wyłącznym celem imigracji 
obcokrajowców do Europy. Migracje te mają niezwykle zróżnicowany charakter. Niektóre ich formy wpływają 
w pożądany sposób na potrzeby europejskich rynków pracy, inne wywołują problemy socjalne i budzą niepokój 
społeczny. Stosownie do tego państwa europejskie dostrzegają ten problem w takich właśnie kategoriach. 
Z jednej strony traktuje się imigrację jako czynnik mogący zaradzić postępującym procesom depopulacji i starzenia 
się społeczności europejskich z drugiej, dostrzega się w imigracji zagrożenie, obawiając się utraty kontroli nad 
przebiegiem i zakresem procesów imigracyjnych, wzrost niezadowolenia czy lęków społecznych, a w konsekwencji 
wzrost tendencji radykalno – narodowych i rasistowskich. 

4-letnia kadencyjność polityków z ich obawami o akceptację wyborców i długie drogi demokratycznych dezyzji 
politycznych konfrontowane są z coraz bardziej dynamiczną i brutalną rzeczywistością imigracji, domagającą się 
nowych rozwiązań systemowych. Naiwnością bowiem byłoby zakładać, że problemy masowego obecnie i ciągle 
rosnącego napływu imigrantów do miast europejskich można rozwiązać takimi instrumentami jak prawo azylu, czy 
też wybiórcze przyjmowanie migrantów potrzebnych na rynku pracy. Tymczasem należy przyjąć do wiadomości, 
że w ciągu następnych 10-20 lat Europa musi przyjąć setki tysięcy, a może nawet kilka milionów imigrantów oraz 
budować śpiesznie modele działań dla ich skutecznej integracji. Do Europy przybywają i dalej będą przybywać przede 
wszystkim imigranci z krajów dotkniętych wojnami i z krajów których słaby rynek pracy nie jest w stanie wchłonąć 
swych „wyżów demograficznych” (Rys. 3).
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Nadwyżki ludności w krajach Afryki północnej i Środkowej oraz w krajach Bliskiego i Środkowego Wschodu 
wywołały i będą jeszcze ok. 30 lat wywoływać zjawisko tzw. „youth bulge”, tj. wysokiej nadwyżki grup w wieku 
produkcyjnym. Procent tzw. „Youth bulge” przekracza w tych krajach wielokrotnie odpowiednią wielkość 
w krajach europejskich11 i grupy te stanowią największy potencjał migrantów do Europy. ą on Mieszkają w krajach 
niszczonych konfliktami zbrojnymi, korupcją, polityczną i gospodarczą niesprawnością oraz krajach archaicznych 
i zdegenerowanych nędzą i korupcją instytucji społecznych. Młodym mężczyznom pozostaje tam najczęściej 
jedyna kariera: kariera bojownika. Byłoby niebezpieczną iluzją zakładać, że kraje te będą w ciągu następnych 
30-40 lat zdolne do tego stopnia odbudować, a praktycznie zbudować na nowo swe struktury gospodarcze, rynki 
pracy i nowoczesne instytucje społeczne, aby wchłonąć swe nadwyżki demograficzne. Praktycznie musiałyby 
one dokonać tego wysiłku już teraz i zaraz. Perspektywa stabilizacji politycznej i rozwoju gospodarczego tych 
regionów jest odległa i nieprzewidywalna. Zarysowane wyżej problemy tych krajów nie dadzą się też rozwiązać 
bez znaczącego ograniczenia ich suwerenności, dla czego nie istnieją jeszcze współcześnie skuteczne modele 
działania, nie mówiąc już o zgodzie politycznej na takie rozwiązania. Należy więc przyjąć, że najważniejszym 
problemem miast postindustrialnych będzie integracji olbrzymiej ilości imigrantów. Do tego celu konieczna jest 
nie tylko polityka wspierająca akceptacją społeczną dla migrantów, ale przede wszystkim rozwój olbrzymiego pola 
instytucji i działań skierowanych na ich językową, kulturową i zawodową integrację, wymagających współdziałania 
organizacji światowych, Unii Europejskiej, poszczególnych państw europejskich, ich władz regionalnych i lokalnych, 
instytucji naukowych, kościołów, struktur militarnych i policyjnych oraz instytucji społecznych i to nie gdzie indziej, 
a właśnie w miastach. W tej sytuacji chodzić będzie o to, czy postindustrialne, rozumiejące się podmiotowo, liberalne 
europejskie miasto postindustrialne takiemu zadaniu podoła.

Rys. 3: Kraje pochodzenia i liczby osób składających w Niemczech wniosek o prawo azylu w roku 2014.
Źródło: Kostenlose Basis Account freischalten-Statista 2014 (tłumaczenie autora)

5. Podsumowanie 
Przekształcenia miast w XIX – XXI wieku można modelowo przedstawić jako sekwencję modelu industrialnego 

miasta historyzmu (XIX wiek), industrialnego miasta modernistycznego (1. poł. XX wieku) oraz miasta 
postindustrialnego
(od 2. poł. XX wieku). 

Powstaniu modelu miasta postindustrialnego towarzyszył rozpad systemu gospodarczego opartego na 
klasycznej produkcji przemysłowej, rozwój kapitalizmu globalnego, kryzys demograficzny oraz rozpad społeczeństwa 
powszechnego dobrobytu i państwa opiekuńczego, w wyniku którego znacznemu przyspieszeniu uległy procesy 
różnicowania się społecznego. 

Kryzys demograficzny uchylił model miasta przestrzennego rozwoju ilościowego i pozwolił na powrót 
społeczeństwa do miasta odziedziczonego, z którego przestrzenią społeczność prowadzi różnoraki dialog 
(odnowa, rewitalizacja, restrukturyzacja, adaptacja, restytucja-rekonstrukcja). Skutki globalizacji, deindustrializacji 
i depopulacji wywołują niepożądane procesy ekonomicznej polaryzacji społeczeństwa miejskiego. Przynoszą one 
wzrost problemów społeczno - ekonomicznych i patologii społecznych. Równocześnie rozpad społeczeństwa epoki 
klasycznego uprzemysłowienia otworzył możliwości różnicowania się w przestrzeni miejskiej stylów życia, mieszkania 
i form pracy oraz komunikacji społecznej. 
11. Dla pogłębienia tego problemu: G. Heinsohn: Synowie i władza nad światem. Terror we wzlotach i upadkach narodów, 2009.
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Europejskie miasto postindustrialne stoi obecnie przed olbrzymim wyzwaniem płynącym z presji imigracyjnej, 
wywołanej zapaścią gospodarczą znaczącej liczby państw Afryki, Bliskiego i Środkowego Wschodu, rozwijającymi się 
tam coraz bardziej konfliktami zbrojnymi, a przede wszystkim olbrzymią liczbą ludności w wieku produkcyjnym, która 
przez najbliższe kilkadziesiąt następnych lat nie znajdzie pracy w swoich krajach. Stąd problemem miast europejskich 
będzie w tym okresie konieczność przyjęcia i integracji setek tysięcy, jeżeli nie kilku milionów emigrantów, co 
wymagać będzie olbrzymiego wysiłku Unii Europejskiej, jej państw członkowskich, regionów, a przede wszystkim 
miast. Od skutecznej odpowiedzi na to wyzwanie zależy dalszy los europejskiego miasta postindustrialnego jako 
miasta otwartego, podmiotowego i zakorzenionego w tradycji.

Bibliografia:
1) Allgayer F., Kalka J. (2007), Der Kunde im Fokus, Die wichtigsten Zielgruppen im Überblick - Milieus,  
 Lebenswelten, Konsumenten. Redline Wirtschaftsverlag, Heidelberg
2) Billert A. (2012), Założenia, modele i planowanie polityki rozwoju miast. Próba konfrontacji dwóch światów  
 jednej Unii Europejskiej, w: K. Derejski, J.Kubera, S. Lisiecki, R. Macyra (red.), Deklinacja odnowy miast. 
 Z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce, Poznań, s. 21-57
3) Dahrendorf R. (1977), Gesellschaft und Demokratie in Deutschland. 5. Auflage. dtv, München
4) Geißler R., Meyer T. (2006), Die Sozialstruktur Deutschlands. Zur gesellschaftlichen Entwicklung mit einer  
 Bilanz zur Vereinigung. 4., überarbeitete und aktualisierte Auflage. Verlag für Sozialwissenschaft, Wiesbaden 
5) Heinsohn G. (2009), Synowie i władza nad światem. Terror we wzlotach i upadkach narodów.

SELECTED TRANSFORMATION PROCESSES IN THE POST-INDUSTRIAL CITY (Summary)
Nominally, transformation of cities from the 19th century to the 21st century inclusive may be represented as 

a sequence of the Historicism era industrial city model (19th century), the Modernism era industrial city model 
(the first half of the 20th century) and the post-industrial city model (from the second half of the 20th century on). 
 The post-industrial city model coming into being was accompanied by disintegration of an economic system which 
was based on the classical industrial production, by development of global capitalism, by a demographic crisis and 
by disintegration of the society of general prosperity and welfare state as a result of which social differentiation 
processes were significantly expedited. 

The demographic crisis disclaimed the model of the city of spatial quantitative development and enabled society 
to return to the model of the inherited city with the space of which society could converse in most diverse ways 
(restoration, revitalisation, restructurisation, adaptation, restitution-reconstruction). Consequences of globalisation, 
deindustrialisation and depopulation continue to provoke unwanted processes regarding economic polarisation of 
the urban society. They also result in intensification of social and economic problems as well as of social pathologies. 
At the same time, disintegration of the classical industrialisation era society enabled differentiation of styles of life, 
styles of living, forms of working and social communication within urban space. 

The European post-industrial city is now facing an enormous challenge coming from the immigration pressure 
invoked by the economic collapse of a significant number of countries in Africa, Far and Middle East, by intensifying 
local armed conflicts and – last but not least – the enormous working-age population which is bound not to find 
jobs in their home countries for the next several dozen years to come. Consequently, the problem of European cities 
during that period will come from the need to accommodate and integrate hundreds of thousands, if not several 
million, of migrants, which in turn will require tremendous efforts on the part of the European Union, its Member 
States and – last but not least – its cities. The fortune of the European post-industrial city as a city which is open, 
subjective and deeply rooted in tradition will depend on an efficient response to the aforementioned challenge.
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Członek Partnerstwa na Rzecz Dobrych Stosunków Rady miasta Belfast 
Doktorant Królewskiego Uniwersytetu w Belfaście 

1. Wstęp
Niniejsza prezentacja jest próbą odzwierciedlenia tematu konferencji, która bada wpływ zmian w strukturze 

demograficznej miast. Zmiany te spowodowane są emigracją, niskim wskaźnikiem urodzeń, a także starzejącym się 
społeczeństwem.  Niniejsza lekcja z Belfastu została opracowana z nadzieję, że następujące spostrzeżenia pomogą 
skupić się i zastanowić nad tym, jak odpowiedzieć na pytanie, jakie środki z możliwych do wyboru mogłyby być 
podejmowane w celu przemodelowania polityki w taki sposób, aby pobudzała ona do rozwoju metropolii.  Ta lekcja 
z Belfastu może okazać się pomocna w projektowaniu narzędzi mających na celu utrzymanie nowoczesnych metropolii 
(Smart Metropolia) poprzez budowanie tożsamości lokalnej, odpowiedzialności społecznej i integrację sąsiednich 
dzielnic.

2. Samorząd lokalny
Irlandia Północna (NI) jest regionem wchodzącym w skład Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii. Naczelnym 

organem władzy państwowej jest Zgromadzenie Irlandii Północnej w Stormont w Belfaście. Zgromadzenie jest 
jednoizbowym organem wybieranym w demokratycznych wyborach. Obecnie składa się ono z 108 deputowanych 
zwanych „Członkami Zgromadzenia Ustawodawczego” (Member of the Legislative Assembly lub MLA). Deputowani 
wybierani są zgodnie z systemem pojedynczego głosu przechodniego, czyli Brytyjskiej Reprezentacji Proporcjonalnej. 
Ze względu na konflikt Zgromadzenie jest kierowane według modelu konsocjonalizm.  Ten model rządzenia został 
stworzony do „podziału władzy”. 

Irlandia Północna przeszła przez przegląd administracji publicznej, który doprowadził do połączenia dwudziestu 
sześciu rad samorządu lokalnego w jedenaście organów. Nowe rady zostaną powołane do życia 1 kwietnia 2015 r. 
W maju 2014 r. podczas ostatnich wyborów do rady wybrani zostali nowi radni oczekujący na przejęcie władzy. 
Obecnie tworzą oni tak zwane „rady cieni”, które działają równocześnie z dotychczasowymi radnymi do 31 marca 
2015 r.

3. Kontekst polityczny
Irlandia Północna jest regionem wchodzącym w skład Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii (UK) oraz 

częścią Unii Europejskiej (UE). Cztery filary polityki UE to:
• zarządzanie;
• sekurytyzacja;
• demokratyzacja;
• rozwój.
Powyższe sektory polityki UE są interpretowane przez pryzmat demokratycznej woli ludu Zjednoczonego 

Królestwa za pośrednictwem Parlamentu (Parliament of Westminster). Po podpisaniu porozumienia pokojowego 
z Wielkiego Piątku (Belfast/Good Friday Agreement) w 1998 r. Westminster [synonim Parlamentu UK – przyp. 
tłum.] przekazał władzę regionalnemu Zgromadzeniu Irlandii Północnej w Stormont, które jest odpowiedzialny za 
realizację powierzanych mu zadań politycznych, w szczególności tych związanych z zarządzaniem, demokratyzacją 
i rozwojem. Zgromadzenie NI uchwala programy UE finansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
(EFRR), Europejski Funduszu Społeczny (EFS), Europejski Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR). 
Oprócz środków pozyskiwanych w ramach tych funduszy UE opracowała Program PEACE dla Irlandii Północnej, 
którym zarządza Specjalny Organ ds. Programów UE (SEUPB). Organizacja ta zarządza programami finansowanymi 
z fundusz EFS i Interreg w Irlandii Północnej i regionie granicznym Irlandii. 

SEUPB promuje pokój poprzez dwa priorytety:
• pojednanie społeczności;
• wspieranie budowania wspólnego społeczeństwa.
SEUPB realizuje te priorytety poprzez cztery główne „tematy”:
• budowanie dobrych relacji na szczeblu lokalnym;
• pogodzenie się z przeszłością;
• tworzenie wspólnej przestrzeni publicznej;
• rozwój podstawowego potencjału instytucjonalnego dla wspólnego społeczeństwa.
SEUPB zajmuje się rozdzielaniem funduszy PEACE w celu realizacji dwóch głównych priorytetów, koncentrując 

się na czterech głównych tematach. Fundusze są rozdzielane za pośrednictwem wielu rad, które podzieliły się na 
klastry, aby realizować program PEACE. Klastry te składają się z przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego.

SMART METROPOLIA – LEKCJA Z BELFASTU
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4. Rada Miasta Belfast
Belfast jest największym miastem w NI, którego populacja liczy 335 133 osób (173 686 [51,8%] kobiet,

161 447 [48,2%] mężczyzn). Podział demograficzny populacji ze względu na wiek:  
• 0-15 lat – 65 783, 
• 16-39 – 121 930, 
• 40-64 – 98 654,
• 65+ - 48 766. 

W dniu spisu powszechnego 27 marca 2011 r. w okręgu Belfast Local Government District:
• 3,23% ludności stanowiło mniejszość etniczną;
• 48,82% ludności należało lub zostało wychowane w wierze katolickiej;
• 42,47% ludności należało lub zostało wychowane w wierze protestanckiej lub innej wierze chrześcijańskiej
   (w tym w wierze powiązanej z religią chrześcijańską);
• 43,32% ludności zadeklarowało brytyjską tożsamość narodową;
• 35,10% ludności zadeklarowało irlandzką tożsamość narodową;
• 26,92% ludności zadeklarowało północnoirlandzką tożsamość narodową.
Ze względu na swój charakter etniczno-polityczny Belfast, jak i NI, jest uważany za populację mniejszości. 

Rada Miasta Belfast obecnie składa się z 51 radnych reprezentujących 9 okręgów. Radni sprawują władzę i nadzorują 
codzienną pracę Rady Miasta Belfast do 31 marca 2015 r. W czwartek 22 maja 2014 zostały przeprowadzone 
wybory, które wyłoniły 60 nowych radnych oczekujących na przejęcie władzy. Liczba radnych została zwiększona 
z obecnych 51 członków do 60. Nowa „rada cieni” przejmie władzę 1 kwietnia 2015 r. 60 radnych reprezentuje partie 
polityczne, które odzwierciedlają etniczno-polityczny charakter społeczności, która jest powszechnie postrzegana 
jako dwa bloki etniczne – unionistów i nacjonalistów. 
Unioniści są zwolennikami unii pomiędzy Wielką Brytanią a NI i są reprezentowani przez 13 radnych z Demokratycznej 
Partii Unionistów (Democratic Unionist Party, DUP), 7 radnych z Ulsterskiej Partii Unionistycznej (Ulster Unionist 
Party, UUP), 3 radnych z Progresywnej Partii Unionistów (Progressive Unionist Party, PUP) i 1 radny z partii Głos 
Tradycyjnego Unionisty (Traditional Unionist Voice, TUV). Łącznie rada liczy 24 unionistów.

Nacjonaliści są zwolennikami zjednoczenia NI i Republiki Irlandzkiej, i są reprezentowani przez 19 radnych z partii 
Sinn Féin (SF) i 7 radnych z Socjaldemokratycznej Partii Pracy (SDLP). Łącznie rada liczy 26 nacjonalistów.
Ponadto 8 radnych reprezentuje Alliance Party, 1 radny – Green Party i 1 radny – People Before Profit Alliance.

Aby pomóc w sprawowaniu dobrych rządów, radni Belfastu współpracują z szeregiem komitetów, wykorzystując 
przy tym podział władzy. Biorąc pod uwagę napięcia etniczno-polityczne pomiędzy unionistami a nacjonalistami, 
Alliance Party dba o zachowanie równowagi władzy. W rezultacie wszystkie partie polityczne muszą w wielu 
kwestiach iść na kompromis, aby osiągnąć konsensus.

5. Belfast City Council Good Relations Partnership
Historycznie Rada Miasta Belfast cierpiała z powodu polityki religijnej.  Wraz z nadejściem procesu pokojowego 

(Peace Process) w 1994 r. Unia Europejska zachęcała do tworzenia partnerstw pokojowych pomiędzy wybranymi 
przedstawicielami, urzędami, liderami biznesowymi i przedstawicielami organizacji społecznych oraz wolontariatu. 
UE przekonywała do tego, aby te partnerstwa formowały wiele klastrów PEACE, które następnie mogłyby doradzać, 
w jaki sposób można by rozdysponować fundusze w ramach programu PEACE pomiędzy różne obszary działalności 
rady. 

W Belfast klaster PEACE jest zarządzany przez Belfast City Council Good Relations Partnership. Partnerstwo 
to składa się z 21 członków, spośród których 6 zostało wybranych w wyborach, a 15 pochodzi z różnych urzędów, 
kościołów, świata biznesu, a także organizacji społecznych/wolontariackich. Good Relations Partnership jest grupą 
roboczą Komitetu Rady Miasta ds. Zasobów i Polityki Strategicznej. Partnerstwo to składa się z reprezentantów 
politycznych i zewnętrznych, którzy zajmują się kwestiami związanymi z równością, dobrymi relacjami, sekciarstwem, 
rasizmem i różnorodnością kulturową. 

Grupa została utworzona w celu włączenia przedstawicielstwa ponadpartyjnego. Oprócz ludzi działających 
w rozmaitych sektorach grupa składa się z organizacji mniejszości etnicznych, kościołów, związków zawodowych, 
przedsiębiorstw, a także organizacji społecznościowych i wolontariackich, aby reprezentować szerszą społeczność. 
Jest to jedyna grupa robocza rady, która ma w swoich szeregach zewnętrznych przedstawicieli. Zostali oni włączeni 
z uwagi na ich znaczenie wynikające z ich odpowiedzialności przed społecznością i z zaangażowania we współpracę 
z szerszą społecznością w kwestiach związanych z utrzymywaniem dobrych relacji. Było to kluczowe, aby się wkupić 
politycznie i społecznościowo w praktykę dobrych relacji i zagwarantować ją miastu, a przy tym dodatkowo dostarczać 
„głosy z zewnątrz” na temat problemów, z którymi musi się zmierzyć polityczny krajobraz Rady Miasta.

Good Relations Partnership oferuje olbrzymi potencjał transformacyjny, aby zagwarantować, że sprawy związane 
z równością, dobrymi relacjami, sekciarstwem, różnorodnością rasową i kulturową zostaną odzwierciedlone 
w najważniejszych przedsięwzięciach gospodarczych Rady Miasta. Kolejne lekcje w ramach programu Good Relations 
Partnership są odzwierciedlane w najważniejszych przedsięwzięciach Rady Miasta, w tym w opracowywaniu głównych 
planów rewitalizacji, planowaniu społecznościowym, sieciach transportowych i innych ważnych inicjatywach, aby 
budować lepsze relacje między ludźmi z różnych sąsiednich dzielnic. 
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Projekty takie mogą ułatwić otwieranie przestrzeni obywatelskiej i współpracę na szczeblu lokalnym w rozwoju, 
tworzeniu sieci pomysłów, i wreszcie promowaniu lokalnego zaangażowania i budowaniu relacji.

Good Relations Partnership prowadzi działalność na wiele różnych sposobów od 2001 r. Dotychczas lokalne 
partnerstwa strategiczne (Local Strategy Partnerships) zarządzały rozdziałem środków finansowych w ramach 
PEACE. Głównym celem Good Relations Partnership jest opracowanie i wspieranie ogólnomiejskiego Planu Dobrych 
Relacji (Good Relations Plan), którego celem jest rozwiązanie kwestii sekciarstwa i rasizmu, a także promowanie 
różnorodności kulturowej. Aby to osiągnąć, Plan koncentruje się na czterech kluczowych celach:

• zabezpieczenie wspólnej przestrzeni miejskiej;
• przekształcanie miejsc spornych;
• promowanie wspólnej przestrzeni kulturowej;
• budowanie wspólnej przestrzeni organizacyjnej.
Tak samo jak Good Relations Partnership jest finansowany ze środków programu SEUPB PEACE, jego Plan 

Dobrych Relacji wspiera priorytety UE dotyczące pokoju, tj.:
• pojednanie społeczności;
• wspieranie budowania wspólnego społeczeństwa;

a także uzupełnia cztery główne tematy priorytetów SEUPBs:
• budowanie dobrych relacji na szczeblu lokalnym;
• pogodzenie się z przeszłością;
• tworzenie wspólnej przestrzeni publicznej;
• rozwój podstawowego potencjału instytucjonalnego dla wspólnego społeczeństwa.
W latach 2009-2014 obecne Good Relations Partnership zainwestowało £10 mln w ponad 100 projektów 

w całym mieście.
• 11% uczestników pochodziło z mniejszości etnicznych (Cel planu: 10%) - (Migrant and Ethnic Minority 
Project,  
   Creating Cohesive Communities.);
• 63% uczestników miało 25 lat lub mniej (Cel planu: 50%) - (Roots of Empathy, Walk of Faith, Belfast Interface  
   Games, Growing Respect, WIMPS, Youth Engagement Project.);
• 17% uczestników miało ponad 50 lat – dorośli i seniorzy (Citizens For Peace, Mediation NI,
   A Century Later, Cross  
   Interface Community Planning; Inner East/Outer West, Creative Legacies and City of Festivals);
• 51% uczestników miało katolickie korzenie, a 49% uczestników miało korzenie protestanckie
   lub wyznawało inną religię;
• 48% uczestników stanowili mężczyźni, a 52% – kobiety. 

Projekty te zostały zrealizowane, aby promować cele Partnerstwa na szczeblu lokalnym.

6. Przykłady projektów w Belfaście
City of Festivals
Creative Legacies
Citizens for Peace
Growing Respect
Walk of Faith
WIMPS
Peace Players International NI
Tension Monitoring
REAL Project
Local Area Networks
A Century Later
Visions of Peace building
Inner East and Outer West
Mediation
Creating Cohesive Community
Cross Interface Community
Planning
Youth Engagement Project
Roots of Empathy
Migrant and Minority Ethnic Project

7. Kluczowe wnioski
Angażowanie ludzi
Rosnący udział
Uwalnianie kreatywności
Promowanie partnerstw we współpracy
Budowanie dobrych relacji
Otwartość na różnorodność kulturową
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Nadrzędnym wnioskiem płynącym z działalności Good Relation’s Partnership jest próba budowania lokalnej 
tożsamości, odpowiedzialności społecznej i integracji sąsiednich dzielnic. Rada strategicznie zachęcała do tego, aby 
rozwijać ideę Partnerstwa, monitorować i oceniać komunikację z sąsiednimi dzielnicami, grupami i jednostkami, 
z którymi chce się integrować i które chce przekształcać. 

8. Korzyści
Korzyści wynikające ze skutecznej komunikacji pomagają zapewnić Radzie Miasta Belfast politykę, programy 

i projekty promujące dobre relacje, które zostały zaprojektowane i są opracowywane, aby sprostać lokalnym 
potrzebom. Świadczenie usług Good Relations, aby zaspokoić potrzeby sąsiednich dzielnic gwarantuje, że zasoby 
zostaną skierowane do miejsc, gdzie są potrzebne. Wówczas angażowanie się i komunikowanie bezpośrednio 
z lokalnymi społecznościami i sąsiednimi dzielnicami w kwestiach Good Relations będą pomagać w realizacji celu Rady 
– odpowiedzialności społecznej, która uaktywnia sąsiednie dzielnice i społeczności, i czyni je bardziej skłonnymi do 
refleksji na temat tego, czego potrzebuje ich społeczność do promowania dobrych relacji i różnorodności kulturowej.

9. Długoterminowe korzyści
To wspólne podejście demonstruje, w jaki sposób Rada Miasta Belfast i jej obywatele dzielą się odpowiedzialnością

w budowaniu lokalnej tożsamości. Współpraca pomaga urzędnikom zatrudnionym w radzie świadczyć usługi 
w skuteczny i wydajny sposób, tym samym maksymalizując wpływ często ograniczonych zasobów miejskich 
przeznaczonych na inwestycje i rewitalizację. W ten sposób obywatele otrzymują usługi i wsparcie, których 
potrzebują, aby móc dokonywać zmian i stają się społecznymi przedsiębiorcami, budując i dostarczając Good 
Relations i różnorodność kulturową. W miarę jak Belfast staje się coraz bardziej wielokulturowy, obywatele mogą 
opracowywać projekty, które promują ich kulturę, oraz budować relacje z innymi grupami, z którymi sąsiadują. 
Podejście to kultywuje ludzi, którzy są największymi aktywami i zasobami, jakie miasto może posiadać. 

10. Smart Metropolia
Odblokowywanie i zrozumienie znaczenia innowacyjności i kreatywności mieszkańców pomaga miastu pozyskiwać 

nowe finansowe i intelektualne zasoby, aby budować swoją lokalną, narodową i międzynarodową reputację jako 
nowoczesnej metropolii. Dzięki budowaniu reputacji za sprawą kreatywności i innowacyjności, powiększaniu kapitału 
społecznego, gospodarczego i kulturowego, Smart Metropolia otwiera nowe możliwości dla stworzenia możliwości 
inwes tycyjnych, ponieważ inni chętnie przychodzą do tętniącego życiem, zintegrowanego i odpowiedzialnego 
społecznie miasta, by się uczyć, pracować i bawić.
Co więcej, dzielenie się wiedzą między wydziałami rady na temat lokalnych potrzeb i strategicznego planowania 
pokazuje, w jaki sposób urzędnicy rady pracują z obywatelami i sąsiednimi rejonami, aby zmaksymalizować zdolność 
gminy do stania się nowoczesną metropolią. Dzięki współpracy partnerskiej w zakresie wielu kwestii, począwszy od 
projektów stworzonych z myślą o budowaniu dobrych relacji w pracy (Good Relations) i kulturowej różnorodności, 
a skończywszy na rozwoju gospodarczym i rewitalizacji tkanki miejskiej, miasto maksymalizuje wszystkie swoje zasoby, 
aby poprawić stan zdrowia obywateli i zapewnić im dobrobyt. Poprzez partnerską współpracę miasto może powiększyć 
swój kapitał społeczny, poprawić swoją sytuację gospodarczą i przyciągać inwestorów. Są to czynniki decydujące 
o poprawie reputacji Smart Metropolii jako miasta bezpiecznego i gościnnego zarówno na szczeblu lokalnym, jak i na 
arenie międzynarodowej. Lekcja z Belfastu pokazuje, że dzięki budowanie dobrych relacji i różnorodności kulturowej, 
tworzeniu partnerstw między Radą Miasta a sąsiednimi rejonami możliwe będą przezwyciężenie negatywnego 
wizerunku i przemiana w Smart Metropolię, o której marzą obywatele.
Więcej informacji na temat Belfast City Council’s Good Relations Partnership znajduje się na stronie:
http://www.belfastcity.gov.uk/community/goodrelations/peaceIII.aspx
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Streszczenie: Dyskusje o tzw. inteligentnych miastach (smart cities) na ogół koncentrują się na potencjale 
technologicznym, który może zostać zmobilizowany, aby miasta mogły funkcjonować lepiej, w celu zagwarantowania, 
że usługi są świadczone w bardziej efektywny sposób, a także aby pod wieloma względami wzmocnić pozycję obywateli. 
Niemniej jednak sposób, w jaki postrzegamy inteligentne miasta i ich sznyt, ma skupiać się na miastach samych 
w sobie jako społeczne organizmy oraz na poddawaniu ocenie sposobu ich funkcjonowania, zwłaszcza przy szukaniu 
sposobów na życie w kontakcie z innością i generowanie innowacji. Rozdział ten poświęcony jest rozważaniom 
nad tymi kwestiami. W tym celu autorzy korzystają z danych i wyników badań na temat wielokulturowości jako 
przeżytych i realnych doświadczeń zebranych w trzech różnych i specyficznych obszarach miejskich w Anglii. 

1. Wstęp
Istnieje długa tradycja, zgodnie z którą miasta ukazywane są jako twarda szkoła życia, a także jako przestrzenie 

alienacji. W kulturze masowej są one często określane jako miejsca, w obrębie których ludzie podlegają procesom 
homogenizacji oraz dyscyplinie (na przykład jak zostało to przedstawione w kultowym filmie Fritza Langa 
pt. Metropolis), lub jako miejsca pełne zagrożeń, przestępczości, dotknięte ubóstwem, a także miejsca charakteryzujące 
się brakiem bezpieczeństwa, które są posegregowane i podzielone (jak zostało to wyrażone w którejś z dickensowskich 
ewokacji ciemnej strony Londynu).

Niemniej jednak obok tej tradycji istnieje inna tradycja, zgodnie z którą miasta są pojmowane jako miejsca 
dające możliwości. Tradycja ta sięga czasów średniowiecza, a nawet jeszcze odleglejszej przeszłości, gdy miasta 
były rozumiane jako przestrzenie wolnych obywateli w przeciwieństwie do stosunków feudalnych na wsi. Podobna 
optymistyczna wizja znalazła w ostatnim czasie wyraźne odzwierciedlenie w wizjach Banku Światowego (w toku pracy 
nad rozwojem obszarów miejskich) oraz Komisji Europejskiej (która ma na celu opracowanie „agendy miejskiej”), 
a także w pracy autorów takich jak Edward Glaeser (2011), który celebruje „triumf miasta”, oraz Richard Florida 
(2002), który przedstawia wizję klasy kreatywnej, z jaką można zetknąć się w poszczególnych środowiskach miejskich.

Pojęcie „inteligentne miasto” (smart city) jest zgodne z optymistycznymi interpretacjami tego, co urbanizm 
i urbanizacja mogą zapewnić, niemniej jednak jest niezależne od tych interpretacji. Jest ono na ogół (np. w ramach 
europejskiego partnerstwa innowacji w zakresie inteligentnych miast i wspólnot zainicjowanego przez Komisję 
Europejską) ujmowane w ramach możliwości związanych z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi. 
Szczególny nacisk kładzie się na sposoby, w jakie big data, czyli zbiory informacji o dużej objętości, mogą być 
analizowane w celu określenia tendencji i możliwości skutecznych działań politycznych, w szczególności w zakresie 
zużycia energii i planowania transportu miejskiego, ale także na przykład w pozornie mniej technicznych dziedzinach, 
w oczekiwaniu na to, że miejska e-administracja poprawi zdolność i szybkość reagowania organów administracji 
świadczących usługi na rzecz ludności miejskiej [Budd, Harris, 2008]. 

Oczekuje się, że inteligentne miasta wzmocnią pozycję obywateli tak samo jak decydentów lub osób świadczących 
usługi takie jak udzielanie informacji dostosowanych do indywidualnych potrzeb osobistych lub potrzeb gospodarstw 
domowych, przy czym uważa się, że to również umożliwi ludziom podejmowanie decyzji na własną rękę odnośnie 
do tego, jak uzyskać dostęp do usług (np. w zakresie transportu publicznego i jego dostępności), a także pozwoli im 
określić, jakie inicjatywy są w stanie podjąć samodzielnie (np. w zakresie zarządzania zużyciem energii). Inteligentne 
miasta to również miasta, które można sobie wyobrazić jako jednostki posiadające silnie rozwinięte formy kapitału 
społecznego z populacją składającą się z niezwykłych zasobów kapitału ludzkiego z umiejętnościami i cechami 
niezbędnymi, by odnieść sukces gospodarczy w coraz bardziej zglobalizowanym świecie. Innymi słowy – inteligentne 
miasta tworzą inteligentni ludzie, a technologie umożliwiają pełniejszy rozwój tej inteligencji.  
2. Co czyni miasta inteligentnymi?

Możliwe jest również myślenie o inteligentnych miast w całkiem innych kategoriach, a mianowicie wychodząc 
poza ramy inteligentnych technologii czy nawet inteligentnych ludzi. Jednym ze sposobów dokonania tego jest 
wyobrażenie sobie na nowo miasta jako organizmu społecznego, jako jednostki, które sama może być inteligentna. 
W odróżnieniu od Wirtha i szkoły chicagowskiej wiąże się to z koniecznością wyobrażenia sobie na nowo urbanizmu 
jako stylu życia, który jest inteligentny, niekoniecznie zaś charakteryzuje się alienacją czy stwarza podziały. Z takiej 
perspektywy miasto może być postrzegane jako niebywałe osiągnięcie, jako jednostka, w obrębie której zostały 

ŻYCIE W OBLICZU INNOŚCI, CZYLI

JAK ZROZUMIEĆ WSPÓŁCZESNE MIASTA

{
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zestawione ze sobą bardzo różne społeczności o potencjalnie sprzecznych interesach, niemniej jednak wydaj się, 
że z jakiegoś powodu są w stanie współistnieć i tworzyć produktywne przestrzenie społeczne. Istnieją oczywiście 
przykłady miast o wysokiej randze, które poniosły porażkę lub zostały podzielone (takie jak Bejrut, Nikozja, a nawet 
Jerozolima), a także są chwile, gdy wybuchają konflikty miejskie (na przykład w postaci zamieszek), ale nie należy to 
do codzienności lwiej części społeczeństwa zamieszkującego obszary miejskie.  

Cofając się do lat 60., w swojej klasycznej książce Śmierć i życie wielkich miast Ameryki Jane Jacobs wciela się 
w poetkę organizmu społecznego, opisując, w jaki sposób ulice miast pomogły stworzyć coś, co autorka określa 
mianem „ulicznego baletu”: 

 „skomplikowany balet, w którym poszczególni tancerze i zespoły posiadają swoje charakterystyczne elementy, 
które w cudowny sposób wzmacniają się wzajemnie i komponują się w uporządkowaną całość” [Jacobs, 1961, s. 60].

Był on jednak czymś więcej niż tylko romantyczną wizją, ponieważ dla Jacobs miał on bezpośrednio praktycznie 
znaczenie. Jak dalej argumentuje autorka:

„Mimo iż trudno w to uwierzyć, przyglądając się nudnym i szarym obszarom lub inwestycją mieszkaniowym czy 
ośrodkom aktywności obywatelskiej, faktem jest, że duże miasta są naturalnymi generatorami różnorodności 
i płodnymi inkubatorami nowych przedsiębiorstw i wszelkiego rodzaju pomysłów.(...)
Różnorodność jakiegokolwiek rodzaju, która jest generowana przez miasta, opiera się na fakcie, że w miastach 
tak wielu ludzi jest tak blisko siebie, a wśród nich jest tak wiele różnych gustów, umiejętności, potrzeb, 
materiałów eksploatacyjnych, obsesji i manii” [Jacobs, 1961, s. 156–9].

Jacobs podkreśla stopień, w jakim złożoność i heterogeniczność doświadczeń miast mogą budować porządek 
z pozornego chaosu, a przede wszystkim generować dynamizm i innowacyjność.

W zglobalizowanym świecie kwestie te stają się jeszcze bardziej wyraziste, ponieważ ludność przemieszcza się 
w przestrzeni, by osiedlić się w globalnych lub nieco mniej globalnych miastach, a co równie ważne, o ile nie 
ważniejsze, kapitał, informacje i uprawnienia korporacyjne wciąż bardziej swobodnie przepływają. Engin Isin 
w przekonujący sposób pisze o mieście jako o „maszynie różnicowej”, w której grupy tworzą się, orientują się 
„za i przeciwko sobie”, wymyślają i montują strategie i technologie, wykorzystują różnorodne formy kapitału, a także 
dochodzą swoich roszczeń w stosunku do... „miasta” [Isin, 2002, s. 283]. Miasto staje się miejscem, gdzie handluje 
się roszczeniami i roszczeniami wzajemnymi, gdzie tworzą się tymczasowe koalicje, a kwestie sporne poddawane 
są pod dyskusje. Umiejscowienie różnych kultur, podmiotów, potrzeb i wymagań w bliskim sąsiedztwie sprzyja 
tworzeniu się charakterystycznego rodzaju (miejskich) formacji społecznych i politycznych.

Z tej perspektywy populacja miejska reprezentuje charakterystyczną formację węzłową, wokół której zestawy 
relacji zachodzą na siebie, zostają wyregulowane i zespalają się. Miasto jest jednak również przestrzenią łączności. 
Przestrzeń ta obejmuje skrzyżowanie relacji zaczerpniętych ze wszystkich stron świata, tymczasem takich, które łączą się 
i zostają wyregulowane w miastach w bardzo szczególny sposób1. Amin i Thrift [2002, s. 157] zgrabnie podsumowują 
to, co postrzegają jako możliwości tkwiące w nowoczesnym mieście, które jest tak pełne nieoczekiwanych interakcji 
i w tak ciągłym ruchu, że wszelkiego rodzaju mała i duża przestrzenność w dalszym ciągu dostarcza zasobów do 
działań politycznych, ponieważ generuje nowe improwizacje i wymusza nowe formy pomysłowości.

Jeśli konieczne jest uznanie niezwykłych możliwości miasta – inteligencji i sznytu miasta – jako zjawiska 
społecznego, równie istotne jest przyjęcie do wiadomości niektórych spośród potencjalnych wad miejskiego 
życia. Innymi słowy – stopnia, w jakim miasto może być głupie. Miasta mają również potencjał do wzmacniania 
i rozwijania zaawansowanych form segregacji i podziału społeczno-przestrzennego. Przestrzenie miejskie mogą stać 
się obszarami, na których dochodzi do konfliktów, a miasta mogą być definiowane przez to, co Mike Davis (1998) 
określa jako „ekologia strachu”, według której szereg chronionych enklaw jest konstruowany przez klasę średnią, 
aby wykluczyć tych, którzy mogą poddać próbie ich bezpieczeństwo. Istnieje możliwość, że fizyczna lub przestrzenna 
bliskość mogą w coraz większym stopniu koegzystować z różnicą relacyjną. Innymi słowy, dzielnice połączone na 
żywo obok tych odłączonych, faweli i dzielnic nędzy, a także ludności bez formalnego zameldowania utrzymują się 
przy życiu i rozwijają równolegle do ogrodzonych domów ludzi zamożnych.

Być może nie jest to nic dziwnego w tym kontekście, że poszukiwanie „dobrego” miasta jest powracającym 
tematem debat. Miasta były przedmiotem dużej dozy dystopii i myślenia utopijnego, które uwzględniało różne 
sposoby pojmowania tego, w jaki sposób miasta są tworzone. Tak oto na przykład Ebenezer Howard (1902/1965) 
i Le Corbusier (1929/1987) podkreślają stopień, w jakim miasta są niesfornymi miejscami, które powinny być 
zarządzane, podczas gdy Jane Jacobs (1961) i Richard Sennett (1970) przywiązuję wagę do płynności, niepewności 
i mieszaniny jako czynników decydujących o warunkach miejskich. Wyzwanie związane z zarządzaniem miastem ma 
na celu uchwycenie aspektów doświadczeń miejskich w sposób umożliwiający wyrażenie witalności, a jednocześnie 
w sposób uwzględniający formy popularnej kontroli rozwoju miast.

3. Życie w obliczu inności
W tym kontekście chcielibyśmy pokrótce poruszyć kwestię codzienności w mieście, w tym doświadczania tego, 

co można by nazywać życiem w wielokulturowość. W tym celu posłużymy się danymi zaczerpniętymi z projektu 
koncentrującego się na trzech specyficznych obszarach miejskich w Anglii. Projekt ten (ES/J007676/1) został 
sfinansowany ze środków Brytyjskiej Rady Badań Gospodarczych i Społecznych (Economic and Social Research 
Council) i miał na celu zbadanie, jak w praktyce trzy całkowicie różne obszary miejskie radzą sobie z życiem 

1. Szersze omówienie tych kwestii – patrz [Allen, Cochrane, 2014].
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w kontakcie z innością i jak nią zarządzają (Hackney – gmina położona blisko centrum Londynu o bogatym doświadczeniu 
w zakresie wielokulturowości; niewielka miejscowość na przedmieściach Leicester z coraz liczniejszą klasą średnią; 
Milton Keynes – nowe miasto położone na skraju regionu południowo-wschodniej Anglii (South East England) 
o szybko zmieniającej się liczbie mieszkańców i różnicującej się populacji). W każdym przypadku został zbadany 
szereg różnych miejsc życia społecznego, w tym parki miejskie, sieć kawiarni, grupy społeczno-rekreacyjne (w tym 
kluby sportowe, kluby miłośników ogrodów, a także koła pisarskie), szkoły i college dla młodzieży (16-18 lat), lokalni 
decydenci polityczni oraz podmioty wspólnotowe. Przeprowadzonych zostało ponad 100 indywidualnych i grupowych 
wywiadów, i ponad 600 godzin obserwacji uczestniczącej z udziałem różnorodnych grup ludzi.

Badanie to rozpoczyna się od uznania stanu rzeczy (potwierdzonego w wynikach Spisu Powszechnego Ludności 
2011), że środowisko miejskie Anglii XXI wieku jest coraz bardziej i w coraz bardziej złożony sposób różnorodne – 
nie jest już to kwestią wielokulturowości jako (kwestionowanej) nadziei lub wizji, ale zamiast tego coraz bardziej 
niezbędne jest zaakceptowanie wielokulturowej rzeczywistości jako czegoś normalnego. W ciągu ostatniej dekady 
wielokulturowość w Anglii staje się coraz bardziej złożona na wiele istotnych sposobów: wyłaniające się etniczne 
zróżnicowanie warunków geograficznych jest coraz bardziej rozproszone; nowa inna migracja ludności utrzymuje się 
w dalszym ciągu, a utworzone populacje migrantów dzielą się wzdłuż osi społeczno-gospodarczych, w wyniku czego 
na niektórych obszarach miejskich można mówić o stadium super-diversity, przy czym obszar dotknięty zjawiskiem 
tej ponadprzeciętnej różnorodności społecznej wykracza daleko poza tradycyjne ośrodki miejskie, sięgając obszarów 
podmiejskich i wiejskich [Neal et al., 2013].

Parki miejskie. Jeśli idzie o parki miejskie, w tym przypadku największe wrażenie w trakcie naszej obserwacji 
uczestniczącej zrobił na nas fakt – jak zostało to podsumowane w jednej z notatek z obserwacji prowadzonych 
w Hackney – że: Ludzie korzystają z tej samej przestrzeni, jednak nie zwracają większej uwagi na siebie, na grupę ludzi 
inną niż ta, do której sami przynależą, niemniej jednak wiele grup przyjaciół lub rodziny są mieszanej narodowości. 
Jedna z grup, z którymi przeprowadziliśmy wywiad naświetliła stopień, w jakim nawet grupy, które nie mają tendencji 
do mieszania się, gromadzą się razem w parku: Zazwyczaj widzisz ich, jak spacerują po ulicy, i nie wchodzisz w zbyt 
wiele interakcji (...), jednak przynajmniej w parku czujesz jakbyś wchodził w swoistego rodzaju interakcję, nawet jeśli 
nie rozmawiasz z nimi bezpośrednio, dzielisz z nimi przestrzeń... wszyscy przychodzicie do parku, aby podziwiać to, 
co się tam znajduje.2

Sieć kawiarni. Przedmiotem wielu dyskusji w kręgach akademickich był stopień, w jakim sieć kawiarni jest znamienna 
cechą szerszej globalizacji kultury poprzez korporacyjne wizje jednorodności (patrz na przykład Ritzer 2008). Nasze 
badanie dotyczyło bardziej sposobów, w jakie ponoć nijakie przestrzenie konsumpcyjnej zgodności były doświadczane 
i kształtowane przez tych wykorzystujących je w kontekście miejskiej wielokulturowości. To, co zobaczyliśmy, 
wskazywało na to, że sama nijakość tych przestrzeni i wyraźnie zrozumiałe zasady angażowania się odnoszące się 
do jedzenia i zachowania również umożliwiały stosunkowo swobodne negocjowanie wspólnej przestrzeni. Zostało 
to ujęte w jednej z notatek z badania terenowego w następujący sposób: W środku restauracji obok automatu do 
dolewania napojów siedziała biała kobieta bez towarzystwa, która jadła kukurydzę cukrową i czytała Guardiana, 
młoda kobieta z Azji Południowej pracująca na laptopie i czarna kobieta (z rejonu Karaibów/Afryki) z dwoma 
synami, którzy stale wstawali, aby dolać sobie napoju. Inna Turczynka, jak przepuszczam, przyszła bez towarzystwa 
i zdawało się, że zna obsługę, bowiem od razu złożyła zamówienie bez spoglądania w menu i powiedziała „Usiądę, 
gdzie wam pasuje”. 

Przestrzeń edukacyjna. Nasze badania w szkołach i college’ach skupiały się na młodych ludziach w wieku od 16 do 
18 roku życia, ale w przeciwieństwie do większości badań w tym zakresie nie przywiązywaliśmy wagi do kształcenia, 
przynajmniej w sensie formalnym. Z naszych dyskusji z młodzieżą wyłania się wyraźne przekonanie co do tego, 
że przestrzeń na uczelniach jest wysoce nietypowa do tego stopnia, że ludzie z różnych środowisk przebywający 
w niej jednoczą się. Jak określiła to jedna z osób, z którą rozmawialiśmy: Myślę, że chyba tak jest, gdy poznajesz 
ludzi, gdy spotykasz nowy ludzi. Nie wiem, trudno powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Jest to po prostu coś, co 
jest tutaj, odkąd tu jestem. Zauważyłem to. To tak jakby wszyscy się zmieszali. Wewnętrzne przestrzenie, rytuały 
i oczekiwania w obrębie uczelni pomagają utrzymać tę „mieszankę”, a w niektórych przypadkach wykraczają one poza 
mury uczelni, mimo że jest to dalekie od powszechnych wzorców zachowania. Często można było zaobserwować 
dające się zidentyfikować podziały na grupy w obrębie uczelni, jednak stopień, w jakim młodzi ludzie wciąż mogli 
łączyć się w obrębie tych grup, mogliśmy jednoznacznie określić na podstawie obserwacji oraz przeprowadzonych 
wywiadów indywidualnych i grupowych. Młodzi ludzie wykazywali znaczne umiejętności w negocjowaniu swoich 
relacji z innymi, a czasami było to łatwiejsze wprost proporcjonalnie do stopnia, w jakim wspólne i bezpieczne 
przestrzenie poza salami lekcyjnymi były dostępne. 

Grupy społeczno-rekreacyjne. Występowały istotne różnice wśród grup społeczno-rekreacyjnych, z którymi 
pracowaliśmy. Niektóre były bardziej różnorodne niż inne. Niemniej jednak we wszystkich przypadkach oczywisty 
był stopień, w jakim zapewniają one bezpieczną przestrzeń, w obrębie której członkowie i uczestnicy grypy 
mogą dzielić się swoimi obawami, a nawet wyrażać swoje pragnienia. Jak skomentowała to jedna z osób, z którą 
rozmawialiśmy: Wszystkim nam powierzono to samo zadanie [i] myślę, że naprawdę magiczne jest w tym to, że 
jesteśmy ogromną mieszanką ludzi z tym samym zadaniem, które wykonujemy na TAK wiele różnych sposobów 
(...) wszyscy mamy bardzo różne doświadczenia życiowe, które wnosimy w to samo zadanie i które dają początek 
naprawdę interesującym rozmowom i rzeczom... . Grupy społeczne są miejscami, w których szybkie zmiany społeczne 
2. Kwestie te zostały dokładnie zbadane w [Neal et al., 2015].
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we wszystkich miejscowościach są rozpoznawane, omawiane i kolektywnie odzwierciedlane. Wpływ gentryfikacji 
na dużo skalę, niekoniecznie zaś innych form imigracji, był przedmiotem badań prowadzonych w Hackney; rosnąca 
wielokulturowość była przedmiotem dyskusji w Milton Keynes, często bardziej jako szansa niż zagrożenie; tak 
jak to było w przypadku rozwijającej się osady południowoazjatyckiej klasy średniej w Oadby, zwłaszcza wśród 
dotychczasowych mieszkańców z tych środowisk.

Etnicznie różnorodne populacje rutynowo i w zróżnicowany sposób dzielą się, doświadczają i negocjują miejsca 
przeznaczone do biesiadowania, rekreacji, relaksu, wypoczynku, na uroczystości i w których, mogą w spokoju ociągać 
się. Koncepcja wspólnej przestrzeni zakłada połączenie, życie obok siebie, ale niekoniecznie intensywną interakcję. 
Istnieją złożone interakcje między środowiskiem materialnym i banalnymi praktykami społecznymi. Nie oznacza to, 
że uprzedzenia zniknęły czy tego, że od czasu do czasu nie będzie dochodziło do wybuchów wściekłości jednej grupy 
w stosunku do innej, niemniej jednak z zamieszek miejskich w Anglii w 2011 r. można wywnioskować, że rzadko można 
je ująć w prostych ramach różnic etnicznych lub „rasy” [Murji i Neal, 2011]. Udało nam się zarysować szczególne 
zjawisko miejskie, które można określić jako łatwe i niełatwe negocjacje codziennej miejskiej wielokulturowości. Nie 
zawsze są one łatwe, ponieważ mała różnica może czasami wydawać się ważna, a różnice klasy i statusu również 
trudno zignorować, niemniej jednak miasta zapewniają otoczenie, w którym nawet trudne i napięte negocjacje mogą 
mieć miejsce. 

4. Wnioski: pomoc w tworzeniu miast inteligentnych
Celem tego rozdziału jest to, co możemy nazywać „inteligencją” codziennego życia w mieście. Nie oznacza to jednak, 

że inteligencja miasta nie może być rozwijana przez działania polityczne lub dobre rządy. Nasze badanie podkreśla 
znaczenie tworzenia przestrzeni, które jednoczą, do rutynowego wspólnego spędzania czasu przez ponadprzeciętnie 
różnorodne i kompleksowo zróżnicowane, a także gwałtownie zmieniające się populacje miejskie. Napięcia między 
przestrzeniami publicznymi jako demokratycznymi i wybieralnymi miejscami (w których ludzie decydują się przebywać) 
a byciem przedmiotem regulacji i zarządu (formalne i nieformalne zasady postępowania) są jedną z kwestii, która 
musi zostać jednoznacznie rozstrzygnięta, a nie zignorowana. Nasze rozmowy z lokalnymi podmiotami politycznymi 
i działaczami społecznymi utwierdziły nas w przekonaniu, że oni również dostrzegają znaczenie, jakie mają przestrzenie 
publiczne, a także to, jak ważne jest poszukiwanie sposobów na wykorzystanie nieformalnego potencjału. W tym 
kontekście powrót to wizji inteligentnych technologii, o których była mowa na początku niniejszej pracy, jest również 
uzasadniony. Na tym etapie zadanie może polegać na poszukiwaniu sposobów, w jakie można zmobilizować potencjał 
technologiczny i go wzmacniać, a także w jakie można utrzymać inteligencję miasta jako zjawiska społecznego, nie 
zaś jako rozwiązania technicznego narzucanego z góry.
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LIVING WITH DIFFERENCE: MAKING SENSE OF THE CONTEMPORARY CITY (Summary)
Discussions of ‘smart’ cities generally focus on the technologies that can be mobilised to make cities work 

better, to ensure services are delivered more effectively and to empower citizens in various ways. But another way 
of considering the smartness of cities is to focus on cities themselves as social organisms and to review how they 
work, particularly in finding ways of living with difference and generating innovation. This chapter considers these 
questions with the help of evidence drawn from research on the experience of multiculture as a lived experience in 
three different and distinctive English urban areas. 
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Streszczenie:  Niniejsze praca bada koncepcje poczucia przynależności i tożsamości w Berlinie Wschodnim od czasu 
upadku muru berlińskiego poprzez dwa zjawiska: Wschodnia Niemiecka Republika Demokratyczna jako „symboliczny 
obcokrajowiec” oraz trwała przepaść kulturowa pomiędzy Wschodem i Zachodem znanym jako „Mauer im Kopf” 
(„Mur w głowie”). Autorka omawia koncepcje w odniesieniu do radykalnych wybudowanych zmian przestrzeni 
we wschodniej części Berlina po 1989 r., a także zastanawia się nad implikacjami dla ucieleśnienia narodowości 
i tożsamości narodowej, oraz wynikającej z tego kulturowej fragmentacji w krajach postsocjalistycznych.

1.  Wstęp
Tytuł niniejszej pracy pochodzi od tytułu niemieckojęzycznej książki “Aber jetzt ist überall Westen” Hansa Dietera 

Barotha (1994)1, osobistego pamiętnika składającego się z zapisków z podróży autora przez kraje dawnej Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej (NRD) w czasie transformacji bezpośrednio po przełomie politycznym 1989 roku 
i zjednoczeniu Niemiec w 1990 roku.  Książka charakteryzuje w formie anegdot zakres i skalę zmian, które dokonały 
się w dawnej NRD po wcieleniu tej części Niemiec do Republiki Federalnej Niemiec (RFN, czyli dawne Niemcy 
Zachodnie). Jak będę argumentować w niniejszej pracy, asymilacja ta w połączeniu z wydarzeniami historycznymi, 
które miały miejsce w czasie podziału Niemiec, stworzyła trudną sytuację, jeśli idzie o kwestie przynależności, 
wspólnoty, tożsamości i wspomnień, a zwłaszcza tych dotyczących (dawnych) Niemiec Wschodnich. W istocie nawet 
kwestia tego, kim są dawni obywatele NRD w znaczeniu wykorzystywanym w niniejszej pracy stanowi problem, 
ponieważ większość osób wciąż silnie utożsamia się z tożsamością ukutą poprzez inność (w stosunku do RFN) i żywi 
poczucie przynależności do NRD pomimo faktu, że ich państwo już nie istnieje. Etykietowanie (w tym etykietowanie 
samych siebie) osoby jako „Niemiec Wschodni”, Ossi1, czyli dawnego obywatela NRD, lub po prostu podawanie 
ich państwa zamieszkania (tj. Saksończyk) może mieć znaczące konsekwencje polityczne i osobiste. Pytania 
o przynależność i tożsamość w zjednoczonych Niemczech pojawiają się tak często, że ostatnio kwestie te stały się 
przedmiotem badania koncepcji „symboliczny obcokrajowiec”  [Pates, Schochow, 2013]. Niniejsza praca przedstawia 
rozważania na te tematy w odniesieniu do tożsamości kulturowej w nowych krajach związkowych (czyli dawnej NRD), 
a w szczególności w Berlinie po upadku muru berlińskiego.

2.  Symboliczny obcokrajowiec w Berlinie
W mojej niedawno opublikowanej pracy doktorskiej badałam zmiany symboliczne, jakie nastąpiły we wschodniej 

części Berlina po upadku muru berlińskiego, a także ich skutki materialne, w szczególności w odniesieniu do rozwoju 
sąsiedztwa (Dellenbaugh, 2014a). W niniejszej pracy chciałabym skupić się na osobistych i kulturowych aspektach 
rozległych zmian, jakie zostały wprowadzone do symbolicznych i materialnych aspektów krajobrazu miejskiego 
Berlina Wschodniego. 

W tym kontekście chciałabym zagłębić się w szczegóły dotyczące ostatniej publikacji Pates & Schochowa 
(2013) wspomnianej we wstępie, która bada rozwój obywateli Niemiec Wschodnich lub Ossi jako symbolicznych 
obcokrajowców, a także zastanowić się nad koncepcją symbolicznego obcokrajowca w kontekście własnych badań 
nad wspomnianym otoczeniem architektonicznym. Skutki zjednoczenia Niemiec były dalekosiężne dla środowiska 
architektonicznego. Były one przede wszystkim widoczne w Berlinie. Zmiany w mieście obejmowały, najogólniej 
mówiąc, wyburzenie (jak to miało miejsce w przypadku pomniku Lenina), zastąpienie (jak w przypadku nazw ulic), 
delegitymizację (architektury modernistycznej, konkretnych budynków i typów budynków), a także rekontekstualizację 
(tj. ponowne ocenienie wartości istniejących konstrukcji w nowym kontekście)2.. Zakres, tempo i wymiar tych zmian 
doprowadziły do dwóch zjawisk, tj. wspomnianej już koncepcji „symbolicznego obcokrajowca” oraz kolokwialnego 
określenia „Mur w głowie” (Mauer im Kopf). Niemniej jednak aby zbadać te kwestie, należy zrobić krok w tył i omówić 
tło historyczne, które doprowadziło to takiego stanu rzeczy.

Często posługuję się metaforą „działu wodnego”, którą stosuję jako określenie sytuacji kulturowej w Berlinie 
w okresie istnienia muru berlińskiego. „Dział wodny” jest terminem zaczerpniętym z nauk przyrodniczych, który stosuje 
się na określenie obszaru, z którego wody spływają do jednej rzeki. Dział wodny jest ograniczony przez najwyższy punkt, 
którym zwykle jest szczyt pasma górskiego, który określany jest terminem „granica zlewni”. Pojęcie „dział wodny” 
zostało dopasowane jako metafora do wszelkiego rodzaju argumentów. W niniejszej pracy chciałabym rozważyć mur 
berliński jako kulturową granicę zlewni pomiędzy Zachodem zdominowanym przez kulturową hegemonię Stanów 
Zjednoczonych i kapitalizm a Wschodem zdominowanym przez kulturową hegemonię ZSRR oraz socjalizm/komunizm. 

1. Pejoratywne slangowe określenie Niemca pochodzące z byłej NRD.
2. Aby zapoznać się z bardziej szczegółową analizą tych tematów, patrz: (Dellenbaugh, 2013, 2014a, 2014b).

„ALE TERAZ WSZĘDZIE JEST ZACHÓD” – TOŻSAMOŚĆ 

KULTUROWA W BERLINIE WSCHODNIM PO 1989 ROKU

{
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Okres podziału obejmował w znacznym stopniu przeznaczanie przestrzeni na cele symboliczne (Dellenbaugh, 
w przygotowaniu), zmiany fizyczne, które zasadniczo zmieniły strukturę tkanki miejskiej Berlina poprzez wyrycie 
kulturowej ideologii dominującej siły na strukturze fizycznej krajobrazu miejskiego. Naturalnie zmiany te miały miejsce 
na terenie całych Niemiec po obu stronach muru, jednak nigdzie nie były one tak widoczne jak w Berlinie. Zatem 
mowa tutaj o sytuacji w roku 1989, kiedy Berlin był podzielony na dwie części, z których każda została radykalnie 
ukształtowana przez dominującą siłę kulturową, która sprawowała kontrolę nad miastem przez ostatnie 40 lat.

Gdy upadł mur, Niemcy Wschodnie i Berlin Wschodni zostały wchłonięte przez Niemcy Zachodnie i Berlin 
Zachodni, przy czym asymilacja polegała na przejęciu przez Wschód preferencji kulturowych, systemów prawnych 
i gospodarczych, które ukształtowały się w Niemcach Zachodnich w ciągu 40 lat podziału. Dziś budynki, które 
zostały wybudowane w jednym kontekście kulturowym, są ponownie oceniane w innym. Albo, jak to kiedyś ktoś ujął 
lapidarnie podczas malowania elewacji w centralnej dzielnicy Berlina, Mitte: „budynki te kiedyś stały w innym kraju” 
(rysunek 1).

Rys. 1. Fasada kamienicy przy Brunnenstraße w dzielnicy Mitte. Tekst na budynku: „Ten budynek kiedyś stał w innym kraju”. 
Źródło: opracowanie własne.

Komunikat widniejący na elewacji podkreśla koncepcję terytorialności, przynależności i obywatelstwa, które 
zostały ujęte w określeniu „symboliczny obcokrajowiec”. Jak stwierdziłam w mojej pracy doktorskiej, zawiłość różnic 
ideologicznych pomiędzy Niemcami Wschodnimi a Zachodnimi była jedną z przyczyn takiego, a nie innego, zakresu 
zmian, które obserwujemy dzisiaj. Ulica Clara-Zetkin-Straße została przemianowana Dorotheenstraße, Pałac Republiki 
został zburzony, a jego miejsce ma zająć pałac miejski, który obecnie jest w trakcie budowy. Są to dosłownie tylko dwie 
spośród setki zmian, które zostały wprowadzone do historiografii miasta3. Jest to zrozumiałe, że w świetle licznych 
zmian – około 150 zmian nazw ulic, znacząca liczba nowych konstrukcji, miejska odnowa i gentryfikacja zasobów 
mieszkaniowych umiejscowionych na terenach poprzemysłowych – obywatele dawnego kapitału NRD (tj. Berlina 
Wschodniego) czują się obco we własnym mieście, ponieważ zostało ono na siłę przekształcone w stolicę Republiki 
Federalnej Niemiec, wraz z zachodnioniemiecką ideologią i mitami. Niemniej jednak konceptualizacja „symbolicznego 
obcokrajowca” nie jest czymś, co postrzegamy tylko od zewnątrz, ale jest to także aktywnie propagowana forma 
wschodnioniemieckiej mentalności, co zostanie omówione poniżej.

Drugim zjawiskiem, które obserwujemy w tym kontekście jest tak zwany „Mur w głowie” (Mauer im Kopf), a raczej 
oskarżycielski zwrot używany do wskazania, że dany rozmówca nadal dokonuje mentalnego podziału na Niemcy 
Wschodnie i Zachodnie. Fraza ta oznacza kogoś, kto żyje przeszłością i widzi podziały tam, gdzie nie istnieją. Niemniej 
jednak, podczas gdy może być politycznie poprawne, że NRD przestała istnieć, z perspektywy kultury nadal istniej 
i żyje w pamięci i historii mówionej.

W istocie nadal istnieją zasadnicze różnice pomiędzy Zachodem i Wschodem4. Aktualne wiadomości pokazały 
relację obrazującą to, jak bardzo 40 lat istnienia podziału doprowadziło do zróżnicowania dwóch połówek kraju, 
3.  Bardziej szczegółowa analiza tych zmian została przedstawiona w (Dellenbaugh, 2014a)
4. pecjalną relacje z 25-letniej rocznicy upadku muru berlińskiego możesz obejrzeć pod następującym adresem:
(http://www.zeit.de/feature/mauerfall-das-geteilte-land ) (niemiecki), która szczegółowo analizuje utrzymujące się różnice między dwiema połówkami Niemiec.
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począwszy od wyboru nazw, demografii, a skończywszy na infrastrukturze („Mauerfall-Folgen: Das geteilte Land,” 
2014). 

Jednym z najlepiej ilustrujących podział przykładów zaczerpniętych z powyższej relacji jest zdjęcie wykonane 
w przestrzeni kosmicznej przez kanadyjskiego astronautę Chrisa Hadfielda, które pokazuje utrzymujący się strukturalny 
podział Berlina nocą. Linia, wzdłuż której ciągnął się mur berliński, jest doskonale widoczna. Aby ją zidentyfikować, 
wystarczy przyjrzeć się kolorom lamp ulicznych stosowanym po dwóch stronach miasta. Infrastruktury oświetlenia 
ulicznego została zbudowana po wojnie, każda strona tworzy trwałą fizyczną, przestrzenną i technologiczną 
zależność w formie ścieżki, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Fotografia jest symbolem utrzymujących się 
różnic strukturalnych pomiędzy dwiema połówkami dawniej podzielonego kraju i miasta, które zachowały się do dziś 
głównie w opowieściach biograficznych.

Postrzegany w tych kategoriach termin „Mur w głowie” może być rozumiany jako wytrwałe obstawanie przy 
osobistej tożsamości bazującej na długoterminowej dywergencji i strukturalnym dopasowaniu. Krótko mówiąc, 
podział polityczny utworzony przez mur miał istotny wpływ na doświadczenia osobiste, natomiast zmiana sytuacji 
politycznej nie odwróciła automatycznie doświadczeń osobistych i biograficznych. Kiedy inność może zostać 
zidentyfikowana na podstawi imienia, regionalnego akcentu, sposobu podawania czasu lub oglądania konkretnych 
kanałów telewizyjnych jako dziecko,5  wówczas jasne jest, że poczucie inności jest tym, które utrzymuje się ponad 
granice „przezwyciężenia” wewnątrzniemieckiej granicy.

3.  Język jako coś, co nas odróżnia, i ucieleśnienie inności
Jak to już zostało omówione wcześniej, język odgrywa kluczową rolę w procesie postrzegania i obrazowania 

bytów jako coś całkiem odmiennego, czyli w tym przypadku różnicowania dwóch lub więcej grup społecznych lub 
kulturowych. Proces ten może polegać jedynie na dokonaniu podziału na grupę „my” i „oni” lub, w przypadku Niemiec, 
Ossis (mieszkańcy Niemiec Wschodnich) i Wessis (mieszkańcy Niemiec Zachodnich).

Z okazji 20 rocznicy upadku muru berlińskiego w 2009 plakaty wykorzystujące slogany z cotygodniowych 
poniedziałkowych demonstracji w Lipsku pojawiły się na Prenzlauer Berg  w dawnym Berlinie Wschodnim. Teren słynie 
ze swojej zaawansowanej gentryfikacji, w szczególności za sprawą domniemanego napływy zamożnych mieszkańców 
Niemiec Zachodnich. To tutaj zmieniono oryginalny slogan zaczerpnięty z demonstracji w Lipsku (1989) „Jesteśmy 
narodem” („Wir sind das Volk”), które następnie zostało przekształcone przez Chrześcijańską Demokrację (CDU), 
by przepchnąć ich plany zjednoczenia,  w „Jesteśmy jednym narodem” („Wir sind ein Volk”), na „Jesteśmy jednym 
narodem, a wy jesteście innym” („Wir sind ein Volk und ihr seid ein anderes”) (Rys. 2).

Rys. 2. Zjednoczenie Berlina i inne różnicujące praktyki lingwistyczne. 
Źródło: opracowanie własne.

Ostberlin („Berlin Wschodni”) w indeksie dolnym podkreśla linię, która zarysowuje się tutaj. W dyskursach tych 
zatem „symboliczny cudzoziemiec” z Berlina Wschodniego kojarzony jest z gorszą sytuacją materialną, zachodnim 
zawłaszczeniem przestrzeni, a także neoliberalną polityką miejską (często stanowiącą kontrapunkt do socjalistycznego 
sposobów administrowania miastem).

W istocie nawet radykalne zmiany, o których wspomniałam wyżej, różnice materialne, gospodarcze i kulturowe 
pomiędzy Wschodem i Zachodem są wciąż wszechobecne, nawet po 25 latach od upadku muru (Bahrmann & Links, 
2005; Keuper & Puchta, 2009; “Mauerfall-Folgen: Das geteilte Land,” 2014). Koncepcja „Mur w głowie” podkreśla 
niematerialność tych różnic. Podział na Wschód i Zachód przestał istnieć, przynajmniej na papierze w fizycznej 

5. są to typowe przykłady 
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rzeczywistości geograficznej, stał się natomiast rzeczywistością osobistą osób, które wciąż doświadczają skutków 
ścieżki zależności, które mogą sięgać czasów przed ich narodzeniem.
4.  Dyskusja i wnioski

Fizyczne zmiany tkanki miejskiej dążyły do tego, aby ujednolicić oblicze zjednoczonego Berlina, a także były próbą 
załagodzenia radykalnych różnic pomiędzy dwoma krajami z bardzo różną trajektorią rozwoju powojennego. Niemniej 
jednak przekształcenie tkanki miejskiej i przeniesienie granic państwowych przenosi ucieleśnienie inności ze zjawiska 
geograficznego na osobiste; obcość nie jest już kwestią paszportów, ale wspomnień. Zatem wydaje się jasne, że mur 
nie jest już bytem fizycznym, ale przekształcił się w barierę, która istnieje wyłącznie w naszych głowach, a Ossi nie są 
już „prawdziwymi” cudzoziemcami, ale tylko symbolicznymi, osadzonymi w innej kulturze, a znajdującymi się w tym 
samym miejscu z geograficznego punktu widzenia.

Niemcy z pewnością nie są osamotnione w swojej burzliwej historii. Niezliczone przykłady radykalnego 
przepisywania historii całych obszarów dawnych krajów socjalistycznych oraz reorientacja polityczna i kulturowa 
na Zachód i Europę można zaobserwować w całej Europie Środkowo-Wschodniej i na Półwyspie Bałkańskim (Young 
& Light, 2001). Starania te nie służą zaledwie celom politycznym, ale także mają na celu „promowanie kulturowej 
jednorodności” w obrębie nowej jednostki politycznej (Young & Light, 2001, s. 951), w prawdziwym znaczeniu 
konceptualizacji narodów Benedicta Andersona jako „wspólnoty wyobrażone” (Anderson, 2006). Źródłem konfliktu 
jest jednak fakt, że programy polityczne nie odpowiadają realiom osobistym i biograficznym obywateli. Podczas gdy 
dominująca siła polityczna dąży do reorientacji na Zachód z oczywistych względów geopolitycznych i gospodarczych, 
tym samym nieuchronnie oddala część swoich obywateli, którzy czują się pozbawieni prawa głosu i wydziedziczeni 
ze względu na swoją historię; „Jesteśmy jednym narodem, a wy innym”.

Niemcy reprezentują skrajny przykład tego zjawiska, a poczucie związku z utraconą historią jest również 
z pewność zależne od poziomu i jakości zaangażowania jednostki w poprzedni system, a także kierunkiem doświadczeń 
(pozytywnych lub negatywnych). Biograficzne doświadczenia „utraconego” kraju nie mogę jednak całkowicie 
zostać wymazane, nawet jeśli były to negatywne doświadczenia. Zatem próby polityczne wspierania jednorodności 
kulturowej poprzez rewidowanie historii przyniosły, w dużej mierze, skutki przeciwne do zamierzonych, w tym 
w wielu przypadkach doprowadziły do alienacji, fragmentacji społecznej, ekstremizmu prawicowego opartego na 
formach nacjonalizmu, takich jak nacjonalizm etniczny, językowy lub religijny.

Nacjonalizm, zwłaszcza ten powiązany z terytorialnością, odegrał kluczową rolę w kształtowaniu współczesnego 
świata, jak zostało to w jasny sposób zbadane przez Andersona w jego najważniejszym dziele (2006). Zdaje się 
jednak, że nowy powojenny porządek świata w połączeniu ze zwiększoną mobilnością i większymi wirtualnymi 
możliwościami nawiązywania kontaktów za pośrednictwem Internetu funkcjonuje wbrew dawniej jednoczących 
sił państwa narodowego, które podejmowało działania zbiorowe pod swoimi auspicjami przez cały XIX w. i XX w. 
Głębokie podziały i rozłamy zaburzające ciągłość historyczną i historiograficzną prowadzą do odejścia of nacjonalizmu 
terytorialnego w kierunku nowych form ucieleśniających tożsamość narodową i grupy (na przykład prawicowy 
nacjonalizm etniczny), społecznej trajektorii, która za sprawą dalszego wzrostu mobilności, imigracji i cyfrowych 
sposobów nawiązywania kontaktów będzie wymagała szczególnej uwagi w najbliższej przyszłości.
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“BUT NOW EVERYWHERE IS THE WEST”: CULTURAL IDENTITY IN EAST BERLIN AFTER 1989 (Summary)
This paper examines concepts of belonging and identity in East Berlin since the fall of the Berlin Wall through 

two phenomena: the East German as a “symbolic foreigner,” and the persistent cultural divide between East and 
west known as the “Wall in your head.” The author discusses these concepts with regard to the radical built space 
changes in the eastern half of Berlin since 1989, and reflects on their implications for the embodiment of nationality 
and national identity, and resulting cultural fragmentation in post-socialist countries.
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Streszczenie: Aby RODZINA była SIŁĄ METROPOLII, niezbędny jest sprawny system opieki nad RODZEŃSTWEM. 
Liczniejsze rodziny tracą czas i energię na dojazdy, ponieważ brakuje w Polsce dostępnych finansowo zespołów 
żłobkowo-przedszkolnych. W ramach realizowania zadań własnych, samorząd może wprowadzać i promować m.in: 

• tworzenie żłobków i kubów dziecięcych przy przedszkolach; 
• opiekę dziennych opiekunów, również w przedszkolach;
• dotację z budżetu gminy dla żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów;
• zielone światło dla przyzakładowych i przyuczelnianych „przedszkoli za złotówkę”;
• uwzględnienie przy rekrutacji do przedszkoli i żłobków dzieci osób pracujących
   lub uczących się na terenie miasta; 
• wydłużenie czasu pracy placówek publicznych.

1. Do szczęścia potrzebna jest rodzina 
Większość młodych mieszkańców przyjeżdża do dużych miast w poszukiwaniu lepszych perspektyw życiowych 

- na studia bądź w poszukiwaniu pracy. Mieszkają w akademikach i wynajętych pokojach. Tylko część decyduje się 
na założenie rodziny i posiadanie dzieci, choć według badań CBOS, większość Polaków (78%) stoi na stanowisku, że 
człowiekowi, aby być szczęśliwym potrzebna jest rodzina [badanie „Rodzina – jej współczesne znaczenie i rozumienie” 
CBOS 2013, str.2]. Decyzję o zawarciu małżeństwa młodzi ludzie podejmują coraz później - średni wiek zawarcia 
małżeństwa to obecnie 28 lat - najpierw dążą do polepszenia warunków bytowych. Przy pomocy odrobiny szczęścia 
i potężnego kredytu młode małżeństwa kupują mieszkania na obrzeżach miasta, gdzie jest taniej. Zarabiają razem 
średnio ok. 4000 zł netto przed 30-tką i ok. 5500 zł netto prze 40-tką [Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2009 
przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak1]. Rata mieszkaniowego kredytu (pow. ok. 60-70 m2), rozłożonego na 30 
lat, przy 20% wkładzie własnym, wynosi ok. 1200 zł. [Bartosz Turek 2014, www.money.pl2.] Statystyczne pierwsze 
dziecko w tej rodzinie przychodzi na świat, gdy rodzice przekroczą trzydziestkę. Mama po urlopie wychowawczym 
stara się jak najszybciej powrócić do pracy. Drugie dziecko to trudna decyzja. 74% osób z jednym dzieckiem chciałoby 
mieć dwoje lub troje dzieci [Badanie „Rodzina – jej współczesne znaczenie i rozumienie” CBOS 2013 str. 15.], ale  
na drugie dziecko decyduje się tylko 28 % kobiet i 18 % mężczyzn przed 34 rokiem życia oraz 38 % kobiet i 33 % 
mężczyzn w wieku do 44 lat. Więcej niż dwójkę potomstwa ma zaledwie co szesnasty Polak w wieku od 25 do 34 
lat (6%), co czwarty w wieku od 35 do 44 lat (25%), co trzeci od 45 do 64 lat (ok. 30 %). [Badanie „Rodzina – jej 
współczesne znaczenie i rozumienie” CBOS 2013 str. 13].

2. Rodzeństwo razem 
Celem poprawienia dramatycznej sytuacji demograficznej w Polsce, w ostatnich latach rząd wprowadził szereg 

mechanizmów prorodzinnych: ułatwienia przy zakładaniu przedszkoli i żłobków, roczne urlopy rodzicielskie, tańsze 
przedszkola, program in vitro, programy mieszkaniowe dla młodych, większą ulgę na dzieci, kartę dużej rodziny. 
W codziennym życiu, dla większości pracujących rodziców, bardzo ważny jest dobrze zorganizowany system opieki 
nad małymi dziećmi. Zauważmy, że stopień komplikacji tego systemu zwiększa się wprost proporcjonalnie do liczby 
dzieci. Barierą dla rozwoju młodych rodzin w miastach, obok m.in. braku miejsc przedszkolnych3 i żłobkowych4, ale 
również brak placówek dla rodzeństwa w wieku żłobkowo-przedszkolnym. Konieczność dowiezienia dwójki małych 
dzieci w 2 różne miejsca komplikuje codzienną rodzinną logistykę i potrafi wydłużyć czas dojazdu do pracy ze strefy 
podmiejskiej z 30 minut do 1,5 godziny. Marzeniem młodych rodzin z dziećmi jest obecność w pobliżu domu, pracy 
lub uczelni jakościowego i bezpiecznego miejsca opieki dla dzieci, w którym panuje przyjazna, domowa atmosfera 
a ponadto spełnione są 3 ważne warunki: 

• rodzeństwo w wieku przedszkolno-żłobkowym może przebywać w jednej placówce lub budynku, 
• opłata za 2 dzieci nie przekracza 800 zł (to często decydujący warunek dla młodych rodzin studenckich,
   na dorobku czy słabiej sytuowanych),

1.  http://www.wynagrodzenia.pl/artykul.php/wpis.2140
2. http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/srednia-rata-kredytu-za-trzy-pokoje-w-duzym,198,0,1680582.html.
3.  Przez miejsca przedszkolne należy rozumieć miejsca w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego.
4. Przez miejsca żłobkowe rozumieć należy miejsca w żłobkach, klubach dziecięcych oraz opiekę nad dziećmi sprawowaną przez dziennych opiekunów.

MAŁE DZIECKO W DUŻYM MIEŚCIE – 

NOWE FORMY OPIEKI NAD DZIEĆMI

{
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• opieka nad dziećmi jest zapewniona do powrotu rodziców z pracy ok. godz. 18.30 
(coraz rzadziej rodzice mogą liczyć na pomoc bliskich z rodziny). 

Na ulicach miast, w prasie i Internecie powszechne są reklamy przedszkoli z grupą żłobkową, bądź miejsc opieki dla 
dzieci w wieku od 1 roku do 5 lat. Spróbujmy teoretycznie ocenić obecne na rynku różne formy wczesnej edukacji 
i opieki pod kątem spełnienia powyższych 3 warunków i dostosowania do potrzeb przykładowej dwójki rodzeństwa 
Ani w wieku 2 lat i Bartka, który właśnie skończył 3 lata.  

3. Publiczne  przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego 
    oraz „przedszkola  za złotówkę” 

Przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego poprzedza proces rekrutacji, w którym mogą wziąć udział tylko dzieci 
w wieku przedszkolnym. Pierwszeństwo mają dzieci: z terenu gminy, objęte obowiązkiem rocznego przygotowania 
przedszkolnego, z rodzin wielodzietnych, wychowywane przez samotnego rodzica oraz dotknięte niepełnosprawnością 
(bezpośrednią lub w najbliższej rodzinie). W przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego mogą 
przebywać dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Obecnie w miastach brakuje miejsc dla dzieci 3 i 4 letnich. Sytuacja ta powinna 
ulec szybkiej zmianie. Realizowana reforma systemu wychowania przedszkolnego w Polsce zakłada, że w roku 2017 
wszystkie dzieci w wieku od lat 3 będą miały zapewnione miejsca w przedszkolach publicznych lub przedszkolach 
niepublicznych tzw. „złotówkowych”, wyłonionych w drodze konkursu, które zdecydują się wprowadzić nowe, takie same 
jak w przedszkolach publicznych zasady rekrutacji, finansowania, opieki psychologiczno-pedagogicznej i prowadzenia 
dokumentacji. Placówki te otrzymają dotację w wysokości 100% kosztów bieżących ponoszonych przez gminę/miasto 
w przedszkolu samorządowym w przeliczeniu na 1 przedszkolaka. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym  
i niepublicznym „za złotówkę”, pracującym na nowych zasadach, to jedynie 1 złotówka za każdą godzinę powyżej 
5 godzin bezpłatnych. Dodatkowo rodzice ponoszą koszty wyżywienia. W sumie opłaty nie przekraczają 300 zł 
miesięcznie. Większość przedszkoli publicznych pracuje krócej niż do 18.30, nie ma jednak przeszkód aby czas pracy 
dostosować do potrzeb rodziców.
Obecnie szansę na przyjęcie do przedszkola publicznego ma z naszego rodzeństwa jedynie 3-letni Bartek pod 
warunkiem jednak, że jest mieszkańcem gminy. Do przedszkola w mieście, bliżej pracy lub uczelni rodziców, mogą 
nie zostać przyjęte dzieci, których miejsce zamieszkania znajduje się poza terenem miasta. 
Publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz „przedszkola  za złotówkę” w większości nie 
spełniają warunku 1 – wspólne miejsce dla rodzeństwa w wieku 2 i 3 lata. Wyjątkiem i rozwiązaniem godnym 
polecenia są zespoły przedszkolno-żłobkowe prowadzone pod jednym adresem, niestety jeszcze bardzo nieliczne 
(Środa Śląska, Wrocław). 

4. Niepubliczne przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego
Niepublicznych przedszkola i inne form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne i zespoły wychowania 

przedszkolnego) stanowią 30% placówek wychowania przedszkolnego w miastach (ok. 3,5 tys.). Wiele z nich na 
wolne miejsca zaprasza dzieci młodsze tworząc  tzw. grupę żłobkową. Jednak, mimo, że wymagania lokalowe, 
sanitarno-higieniczne i przeciwpożarowe dla przedszkoli żłobków są podobne, utworzenie grupy żłobkowej wymaga 
przeprowadzenia procedury rejestracji żłobka jako odrębnej placówki. Jednooddziałowe inne formy wychowania 
przedszkolnego oraz kluby dziecięce i żłobki przeznaczone dla nie więcej niż 15 dzieci mogą korzystać ze złagodzonych 
wymogów dotyczących lokalu, sanitarno-higienicznych i  przeciwpożarowych, pod warunkiem jednak, że w jednej 
tzw. strefie pożarowej ZL będzie znajdować się tylko jedna placówka typu: przedszkole, żłobek, klub dziecięcy 
i punkt przedszkolny. Wydzielenie odrębnych stref pożarowych nie zawsze jest możliwe, łączy się ponadto ze sporymi 
kosztami, to poważne ograniczenie dla tworzenia pożądanych „żłobkoprzedszkoli”. Z tych powodów nie zawsze grupy 
dla dzieci młodszych działają zgodnie z prawem, tj. ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, prawem budowlanym 
i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Rodzice nie są tego świadomi. Niewątpliwym za to 
atutem placówek niepublicznych jest elastyczność i dostosowanie czasu pracy do potrzeb rodziców.
Niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego na terenie miejskim w większości nie spełniają 
warunku 2 – dostępności finansowej. Opłata za pobyt 2 dzieci w niepublicznym przedszkolu waha się w zależności od 
regionu od 1000 zł do 2000 zł. Sytuacja ulegnie zmianie, gdy przedszkola niepubliczne przejdą na nowe „złotówkowe” 
zasady funkcjonowania. 

5. Publiczne żłobki 
W Polsce na miejsce w żłobku może liczyć jedynie ok. 3% dzieci w wieku od 20 tygodnia do ukończenia 

3 lat. Opłaty za opiekę w publicznych żłobkach są bardzo zróżnicowane (od 250 do 500 zł za 1 dziecko) i wykazują 
tendencję wzrostową. W uzasadnionych przypadkach rodzice mogą być zwolnieni z opłat przez organ prowadzący. 
Większość żłobków pracuje nie dłużej niż do godz. 17. Szansę na przyjęcie, z naszego rodzeństwa ma tylko Ania.
Publiczne żłobki nie spełniają warunku 1 – wspólne miejsce dla rodzeństwa w wieku 2 i 3 lata. 

6. Niepubliczne żłobki i kluby dziecięce
Niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych przybywa dzięki obowiązującej od 3 lat nowej ustawie żłobkowej5. 

Opłata za całodzienny pobyt dziecka w niepublicznym żłobku w dużym mieście może przekroczyć nawet 1000 zł 
miesięcznie. 
5. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 ze zm.
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Do żłobka przyjmowane są dzieci od skończenia 20 tygodnia do 4 lat (w uzasadnionych przypadkach). Czas pracy 
określa organ prowadzący. Niepubliczne żłobki dostosowują warunki i czas pracy do potrzeb rodziców. Do klubu 
dziecięcego mogą uczęszczać dzieci w wieku od 1 roku do 4 lat. Czas pobytu dziecka w tej placówce jest krótszy, do 
5 godzin dziennie, a opłaty niższe niż w żłobku. 
Niepubliczne kluby dziecięce nie spełniają warunku 3 – czas pracy dostosowany do potrzeb pracujących rodziców. 
Niepubliczne żłobki w większości nie spełniają warunku 2 – dostępności finansowej. Rada miasta ma prawo uchwalić 
dotację dla żłobków i klubów dziecięcych i obniżyć w ten sposób opłaty dla rodziców - wtedy rodzeństwo, takie jak 
nasze, mogłoby być przyjęte do niepublicznego żłobka  i przebywać tam razem przez 1 rok.

7. Dzienni opiekunowie
Dzienny opiekun może być zatrudniany przez gminy, inne osoby prawne bądź jednostki nieposiadające osobowości 

prawnej na umowę zlecenie w swoim lokalu lub miejscu przygotowanym przez zleceniodawcę. Może on sprawować 
opiekę nad grupą liczącą do 5 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat, a w uzasadnionych przypadkach do 4 lat. 
Nie ma określonych Warunki dotyczące miejsca sprawowania opieki przez dziennego opiekuna (sanitarno-higieniczne, 
przeciwpożarowe) nie są określone. Ważne zatem, by w pracy dziennego opiekuna obowiązywały standardy jakości 
ustalone przez miasto/gminę lub zleceniodawcę. Opłaty u dziennych opiekunów są bardzo zróżnicowane (od 500 
do 1000 zł). Dzienny opiekun może być pomocny przy zorganizowaniu opieki dla małej grupki dzieci młodszych 
w przedszkolu i punkcie przedszkolnym. Dzienni opiekunowie dostosowują czas pracy do potrzeb rodziców. 
Dzienni opiekunowie nie spełniają warunku 2 – dostępności finansowej. Rada miasta może uchwalić dotację 
i obniżyć w ten sposób opłaty dla rodziców - wtedy nasze rodzeństwo mogłoby przebywać u dziennego opiekuna 
razem przez  1 rok.

8. Zadania własne prorodzinne
W ramach realizacji zadań własnych, samorząd gminny ma możliwości kształtowania warunków sprzyjających 

rodzinom wychowującym więcej niż jedno dziecko. W zadaniach własnych  samorządu gminnego leży bowiem m.in: 
• wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej [Art. 7 ust. 6a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca  
   1990 r., Dz.U.2013.0.594 tj.],
• sprawy polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej
   [Art. 7 ust. 16 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08.03. 1990 r., Dz.U.2013.0.594 tj.], 
• zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego [Art. 14 ust 3 ustawy
   o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., Dz.U.1991 Nr 95 poz. 425]6, 
• zakładanie i utrzymanie żłobków, klubów dziecięcych oraz zatrudnianie dziennych opiekunów, prowadzenie    
   rejestrów i wykazów niepublicznych form opieki nad dziećmi do lat 3, dotowanie tych form, oraz sprawowanie  
   nad nimi nadzoru w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki [Art.8, 54 i 60  ustawy z dnia 4 lutego  
   2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 ze zm.]. 

9. Wnioski, rekomendacje
W celu wspierania rozwoju rodzin, w ramach realizowania zadań własnych, samorząd miejski powinien 

wprowadzać i promować następujące rozwiązania:
1) tworzenie żłobków i kubów dziecięcych przy przedszkolach niepublicznych, a w przyszłości przy 
przedszkolach  
    publicznych i niepublicznych działających na nowych zasadach („złotówkowych”);
2) opracowanie standardów pracy dziennych opiekunów oraz jasnych zasad kontroli; 
3) upowszechnianie opieki sprawowanej przez dziennych opiekunów;
4) zatrudnianie dziennych opiekunów w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego;
5) tworzenie zespołów przedszkolno-żłobkowych pracujących blisko siebie, najlepiej w tym samym budynku;  
6) dotacje z budżetu gminy dla żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów7;
7) wykorzystanie programu resortowego MALUCH wspierającego finansowo funkcjonowanie istniejących
    i tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3;
8) zlecanie przez gminę innym podmiotom prowadzenia publicznych żłobków i klubów dziecięcych8;
9) przeznaczenie wyższej dotacji dla „punktów przedszkolnych za złotówkę”9;
10) zielone światło dla przyzakładowych i przyuczelnianych „przedszkoli za złotówkę”
    (współfinansowanych z  funduszu świadczeń socjalnych);
11) rekrutacja uwzględniająca dzieci osób pracujących lubi uczących się na terenie miasta - zasady rekrutacji  
    do przedszkoli publicznych i „niepublicznych złotówkowych” w pierwszej kolejności biorą  pod uwagę dzieci  
    zamieszkałe na terenie miasta/gminy. Przepis ten jest barierą dla tworzenia „przyzakładowych przedszkoli  
    za złotówkę” wszędzie tam, gdzie duża część pracowników dojeżdża spoza miasta. Podobnie rzecz się ma 
    z przedszkolami przy uczelniach. 
12) wydłużenie czasu pracy placówek publicznych.

Aby RODZINA była SIŁĄ METROPOLII, niezbędny jest dobrze zorganizowany system opieki nad RODZEŃSTWEM.  

6. Od dnia 1.09.2017 będzie obowiązywać prawo do wychowania przedszkolnego w przedszkolach ogólnodostępnych dla wszystkich dzieci,
które ukończyły 3 rok życia.
7. Art. 60 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
8. Art. 61 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
9. Art. 90 ust. 1o ustawy o systemie oświaty.
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A LITTLE KID IN A BIG CITY – NEW FORMS OF CHILD CARE (Summary)
That THE FAMILY was the THE MOTOR OF METROPOLISES it is necessary to efficient system of caring for 

siblings. More families lose their time and energy on the commute, because there is practically no in Poland financially 
available common place to care for children up to the age of 3 and 5 years. In the framework of implementing the 
tasks of their own, the local Government can make and promote, among other things: 

• the creation of creches and children’s clubs at kindergartens;  
• the daily caretakers, also in kindergartens; 
• a subsidy from the budget of the municipality for creches, children’s clubs and daily caretakers; 
• the green light for the creches and kindergarten at work and at the universities; 
• consideration for the recruitment to kindergartens and creches people working or studying in the city;  
• extension of the working time of public institutions.
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Streszczenie:  W styczniu 2012 wybrałem się na misję, aby zainspirować młodych ludzi do spróbowania 
samozatrudnienia i przedsiębiorczości w celu zażegnania tzw. kryzysu NEET (ludzi, którzy są bez pracy, bez 
wykształcenia i bez szkoleń). Przez ostanie 36 miesięcy ta misja zmieniła się w kampanię mającą na celu 
zakwestionowanie status quo w systemach edukacji i wsparcia biznesu. Artykuł ten opisuje pokrótce moją podróż 
odkrywczą, której celem było dokonanie zmian w zakresie przedsiębiorczości ludzi młodych w Szkocji i poza jej 
granicami.

W jaki sposób możemy zachęcić więcej młodych ludzi do samozatrudnienia i przedsiębiorczości? Pytanie to zostało 
postawione przez Radę Miasta Glasgow w styczniu 2012. Dlaczego? Zgodnie z danymi Komisji ds. Zatrudnienia 
i Umiejętności w Zjednoczonym Królestwie (UK Commission for Employment and Skills) z 2012 r. zaledwie 29% 
pracodawców ma zamiar zatrudnić młodych absolwentów, a ponad 20% – ludzi w wieku od 16 do 24 lat jest 
bezrobotnych (Rząd Szkocji, 2014). Tak zwane „stracone pokolenie”.

Aby temu zapobiec, władze zorganizowały zebranie szeregu partnerów działających na terenie miasta, aby 
zbadać nowe pomysły, które umożliwią nawiązanie porozumienia z najmniej zaangażowanym pokoleniem młodych 
ludzi, jakie kiedykolwiek istniało (Foard, 2011). Grupa ta składała się z przedstawicieli wydziałów gospodarki, biznesu 
i rewitalizacji, renomowanych organizacji charytatywnych działających na rzecz przedsiębiorczości młodych ludzi, 
agencji wsparcia oraz lokalnych inicjatyw. Moja obecność wśród nich miała charakter symboliczny – chcieli rozmawiać 
z „młodym” przedsiębiorcą, ponieważ rok wcześniej założyłem swoją pierwszą firmę.

Spędziliśmy dużo czasu na omawianiu wsparcia, jakie jest dostępne w mieście, którego z pewnością nie brakuje. 
Najnowsze badanie przeprowadzone przez Skills Development Scotland (instytucja działająca na rzecz rozwoju 
umiejętności w Szkocji – przyp. tłum.) pokazało, że w całej Szkocji działa ponad 100 organizacji świadczących usługi 
wsparcia biznesu, z czego w samym Glasgow jest ich 49. Chciałem poruszyć, że grupa ta nie potrafiła odnieść się do 
problemu, zanim ludzie otrzymają wsparcie biznesowe. Kształtowanie ducha przedsiębiorczości jest niezbędne, aby 
dać młodym ludziom szansę, zwłaszcza tym którzy nie mogą zdobyć wyższego wykształcenia. Ale kim ja jestem, aby 
im to mówić?

Ja sam pochodzę z rozbitej rodziny i dorastałem w biedzie, ale miałem wyjątkową możliwość wglądu w wiele 
przeszkód, które młodzi ludzie muszą pokonać w dzisiejszym społeczeństwie. W wieku 18 lat musiałem wyprowadzić 
się z domu i od tamtej pory nie miałem żadnego wsparcia ze strony rodziny. Udało mi się samemu wybrnąć z tej 
sytuacji i ruszyłem naprzód, aby odnieść sukces jako menedżer ds. promocji i marketingu w branży rozrywkowej, 
w której pracowałem przez 4 lata, mając pod sobą zespół 18 osób w całej Szkocji. Niemniej jednak wciąż wierzyłem 
w liniową ścieżkę życia: iść do szkoły, ciężko pracować, zdobyć dyplom, by odnieść sukces.... Zdecydowałem się 
kontynuować edukację. Zacząłem studiować prawo i rachunkowość w college’u, a potem na uniwersytecie. Jakże 
jest to błędne przekonanie w dzisiejszych czasach. Po zakończeniu nauki w 2010, gdy bezrobocie zaczęło naprawdę 
doskwierać po kryzysie finansowym, miałem problemy ze znalezieniem pracy. Zdecydowałem się działać i założyłem 
własną działalność gospodarczą, ponieważ nie byłem w stanie przeżyć na zasiłkach. Brałem czynny udział w grupach 
wsparcia biznesowego, ponieważ nie miałem żadnego doświadczenia w zakładaniu firmy. Do dziś jestem klientem 
27 różnych agencji tego typu. Czułem, że jestem prawdopodobnie najlepiej przygotowany ze wszystkich w tym 
pomieszczeniu, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie.  I tak też się stało.

Chciałem wprowadzić równość ambicji przedsiębiorczych wśród osób z grup pozostających na marginesie, 
zwłaszcza osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji.  Aby to uczynić, musieliśmy zacząć wierzyć, 
że nie ma czegoś takiego jak zły pomysł. Warto zacytować słynne słowa Sir Kena Robinsona, pochodząc z jego 
legendarnego wykładu pt. O szkole, która zabija kreatywność wygłoszonego na konferencji TED: „Musimy celebrować 
dar ludzkiej wyobraźni” (Robinson, 2006). Wszyscy mamy wyobraźnię, a młodzi ludzie obdarzeni są wyjątkową 
zdolnością do myślenia w odmienny sposób, zdolnością zauważenia wielu rozwiązań zamiast tylko jednego. Zatem 
my wszyscy mamy pomysły, a pielęgnowanie ich jest tym, na czym powinniśmy się skupić.

Problem z istniejącymi środkami wsparcia biznesu w Szkocji polega na tym, że są one mocno zakorzenione 
w XX wieku i w związku z tym nie mają zastosowania we współczesnym środowisku i nowym paradygmacie 
biznesowym. Pisanie biznesplanu, zakładanie garnituru i branie pożyczki z lokalnego banku jest pieśnią przeszłości. 
Musimy się uwolnić od tyranii status quo!

Zatem w jaki sposób działa Bad Idea Organisation C.I.C.? Wykorzystując zasady, narzędzia i techniki XXI wieku, 
wspieramy młodych ludzi, aby mogli skupić się na tym, co mogą zrobić, zamiast na tym, czego nie mogą. Oddzielamy 
ocenę akademicką od kreatywnego polotu. Wykorzystujemy wizualne narzędzie do projektowania i sprawiamy, że 
proces ten jest wysoce praktyczny. W 2012 zorganizowałem cztery warsztaty, podczas których uczestnicy brali surowe 
pomysły, następnie umieszczali je w kontekście biznesowych historyjek, opowiadali o nich tak, aby zainteresować 
nimi innych słuchacz, żeby w końcu zmobilizować ich do pomocy w realizacji tego pomysłu. 

NIE MA CZEGOŚ TAKIEGO JAK ZŁY POMYSŁ

{
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Modeluj, zachwalaj, zbierz zespół i działaj. To proste. Wszystko to jest możliwe za pośrednictwem naszego 
flagowego programu Youth Enterprise Competition (konkurs dla młodych przedsiębiorców) dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych (rys 1.). Pomimo tego, że metodologia jest bardzo prosta, program ten został opracowany przy 
wsparciu najlepszych światowych nauczycieli akademickich w dziedzinie przedsiębiorczości, nauczania i cyfrowej 
edukacji. 

Rys. 1: Wizualizacja programu Youth Enterprise Competition organizowanego przez Bad Idea Organisation
Źródło: Opracowanie własne.

„Tak wygląda przyszłość nauczania przedsiębiorczości i istotny krok w rozwoju biznesu w Szkocji. Myślenie 
ukierunkowane na kształcenie prezentowane w ramach tego projektu jest wysoce wyrafinowane, a jednocześnie 
genialnie proste” (Lally, 2013).

Nic z tego, co używamy, nie zostało zaprojekowane z myślą o młodych ludziach, ale znaleźliśmy sposób, aby 
umożliwić korzystanie z tego nawet uczniom objętym wsparciem w ramach Assisted Support for Learning (program 
wsparcia w nauczaniu młodych ludzi ze szczególnymi potrzebami – przyp. tłum.), którzy dzięki temu będą mogli 
wziąć udział w programie w takim samym stopniu, co uczniowie zarówno szkół państwowych, jak i prywatnych. 
Wprowadziliśmy równość ambicji przedsiębiorczych.

Niedawno ukończyliśmy fazę pilotażową, w której wzięło udział ponad 200 uczniów szkół ponadpodstawowych. 
Naszym największym sukcesem było nawiązanie kontaktu z młodymi ludźmi znajdującymi się w najbardziej 
niekorzystnej sytuacji w społeczeństwie szkockim.  Obecnie przy wsparciu Rządu Szkocji i The Royal Society for 
the Arts, Manufacture and Commerce (The RSA) rozszerzamy nasz program na 7 miast na terenie Szkocji i poza jej 
granicami. 
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Rys. 2: Infografika podkreślająca kluczowe wnioski z wyników krótkookresowej niezależnej oceny jakościowej prowadzonej w okresie od marca 
do czerwca 2014 r.
Źródło: Opracowanie własne w oparciu o badanie przeprowadzone we współpracy z CM Associates i ocena opracowana przez Jobs & Business Glasgow

Dowiedzieliśmy się, że bycie przedsiębiorczym nie musi oznaczać bycia przedsiębiorcą. Rozwój osobisty młodych 
uczestników jest olbrzymi. Patricia Gibson, nauczycielka z Drumchapel High School, zauważyła, że uczniowie „usłyszeli 
swój głos po raz pierwszy”, natomiast Jackie Gallagher z St. Roch’s High School stwierdziła, że nasza praca „odmieniła 
ich życie”.

I rzeczywiście można poczuć tego ducha przedsiębiorczości. Sam utożsamiam przesłanie Bad Idea Organisation. 
Dla kogoś takiego jak ja, z moją przeszłością, stworzenie czegokolwiek z pomysłu (złego) w mojej głowie, który teraz 
zmienia innym życie, jest satysfakcjonującym doświadczeniem. 
Chcemy, aby jak najwięcej osób odkryło w sobie ducha przedsiębiorczości. Wymaga to olbrzymiego wsparcia, 
zarówno finansowego, jak i, co ważniejsze, wsparcia w budowaniu sieci kontaktów i opieki mentora dla tych, którzy 
mają aspiracje do zostania przedsiębiorcami. Istnieje wiele sposobów, które pozwolą ci zaangażować się w naszą 
działalność, a ja gorąco zachęcam cię do dzielenia się z nami swoimi uwagami. Pamiętaj, nie ma czegoś takiego jak 
zły pomysł! 

Bad Idea Organisation jest akredytowanym przedsiębiorstwem, a zarazem programem rozwoju osobistego. Przybiera 
on formę konkursu przedsiębiorczości, który został stworzony, aby rozwijać ducha przedsiębiorczości, kreatywność 
i innowacyjność. Uczniowie liceów wysyłają przez Internet swoje pomysły na innowacyjne produkty i usługi. Zostanie 
wytypowanych sto najbardziej kreatywnych pomysłów w programie/regionie, a pomysłodawcy ze szkół będą 
uczestnikami czterech jednodniowych warsztatów. Podczas których uczestnicy uczeni są tego, w jaki sposób mogą 
przekształcić swój pomysł w model biznesowy, jak przedstawiać innym swoją wizję, jak budować sieć kontaktów 
i jak przeprowadzać badania rynku za pomocą mediów cyfrowych i społecznościowych, zanim rozpoczną kampanie 
finansowania społecznościowego (tzw. crowdfunding).

Metodologia została opracowana tak, aby pokonać przeszkody społeczno-gospodarcze, które zniechęcają 
młodych ludzi znajdujących się w niekorzystnej sytuacji do podjęcia samozatrudnienia, przyczyniając się do 
rozwiązania problemu znaczących nierówności w społeczeństwie Szkocji. Została ona również przygotowana 
w celu oddzielenia oceny akademickiej od kreatywnego i przedsiębiorczego polotu. Program był rozwijany w ramach 
podejścia glasgowskiego wspierającego przedsiębiorczość wśród młodzieży. Pilotaż został pomyślnie przeprowadzony 
dwukrotnie i może zostać udostępniony wszystkim uczestnikom z całego kraju za pośrednictwem cyfrowej platformy. 
Program wykorzystuje wizualne narzędzia do projektowania i jest wysoce praktyczny, co oznacza, że jest dostępny dla 
uczniów szkół ponadpodstawowych i starszych. Dzięki programowi URBACT „Moje pokolenie w pracy”, finansowanemu 
z funduszy europejskich, organizacja Bad Idea Organisation została założona w Szkocji, a idea jej przyświecająca jest 
przekazywana innym miastom w Europie.
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Wdrażając projekt mający na celu wsparcie przedsiębiorczości, rozwijamy umiejętności miękkie, które są niezbędne 
do osiągania celów i realizacji zadań. Uczestnicy wykładniczo rozwijają ducha przedsiębiorczości, zwiększają swoją 
szansę na zatrudnienie, okazują determinację w podejmowanych działaniach i inicjują zmiany. Bad Idea Organisation 
buduje w uczestnikach programu poczucie pewności siebie i zdolności do sprawowania kontroli nad własnym życiem. 
Nasz program pomaga młodzieży stać się ludźmi odnoszącymi sukcesy, pewnymi siebie jednostkami, skutecznymi 
współpracownikami i odpowiedzialnymi obywatelami. Naszym celem jest zapewnienie młodzieży najlepszego startu 
w życiu i jesteśmy gotowi to osiągnąć.

Program został akredytowany przez Uniwersytet Glasgowski i nadaje jego uczestnikom znaczenia, ponieważ ich 
nowa wiedza i umiejętności zostają formalnie uznane. Prace nad cyfrowymi zasobami, które umożliwią uczestnikom 
z całego świata współtworzyć, współpracować ze sobą i wymieniać się wiedzą w cyfrowej społeczności, poprawiające 
życiowe szanse młodych ludzi, a jednocześnie budując silne, prężnie rozwijające się i wzajemnie wspierające się 
społeczności, zostały rozpoczęte.

Bibliografia:
1) Foard, M. H. (2011). Young people, political participation, and trust in Britain. Nottingham Trent University.
2) Lally, P. (2013). http://viclally.eu/viclally/. (A. Gerrard, Interviewer)
3) TED (Producent) & Robinson, S. (Autor). (2006). Do Schools Kill Creativity [Film].
4) Scottish Government. (2014). Local Area Labour Markets in Scotland. National Statistics.
5) UK Commission for Employment and Skills. (2012). The Youth Employment Challenge. 

THERE IS NO SUCH THING AS A BAD IDEA (Summary)
In January 2012 I embarked on a mission to inspire more young people to attempt entrepreneurship and self-

employment in order to tackle the rising NEET (Not in Education, Employment or Training) crisis. Over the last 36 
months this mission has turned into a campaign to challenge the status quo in Education and Business Support 
Systems. This article will briefly detail the journey of discovery I have personally been on in bringing change to youth 
entrepreneurship in Scotland, and beyond.
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Politechnika Gdańska

Streszczenie: W artykule przedstawiono koncepcję spotkań z komputerem dla seniorów prowadzonych na 
Politechnice Gdańskiej od roku 2008. Szczególny nacisk położony został na działania międzypokoleniowe oraz na 
tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych gromadzonych podczas realizacji projektów europejskich i krajowych 
w latach 2008-2014. Bibliografia zawiera adresy internetowe, pod którymi można znaleźć materiały opracowane 
w ramach wybranych projektów unijnych.

Wprowadzenie 
W ostatnich latach obserwujemy znaczący wzrost liczby osób starszych, które w momencie przekraczania 

granicy wieku emerytalnego podlegają często marginalizacji, stopniowej eliminacji z aktywnego życia zawodowego 
i społecznego. 

Portal senior.pl informuje, że do generacji 50+ należy aż 42% dorosłych Polaków, a osoby z tej grupy to zaledwie 
18% internautów. Pod względem korzystania z sieci przez osoby starsze Polska zajmuje jedne z ostatnich miejsc 
wśród krajów Unii Europejskiej. Jednocześnie Polacy w wieku 50+ mają znacząco niższe kompetencje cyfrowe, 
w porównaniu do osób w wieku 16-49. 

Generacja 50+ jest nie tylko bardzo liczna, ale również bardzo zróżnicowana, również jeśli chodzi o korzystanie 
z internetu. Największe różnice wiążą się z wiekiem. Wśród osób pięćdziesięcioletnich z internetu korzysta około 
40%, zaś w grupach wiekowych powyżej 65 roku życia nie więcej niż 10%. 

Korzystanie z internetu wśród osób starszych  jest również silnie zróżnicowane geograficznie. W naszym województwie 
z internetu korzysta 29% dojrzałych mieszkańców. Niestety nie zawsze wiedza dotycząca możliwości korzystania 
z internetu jest wystarczająca. Jednym z głównych braków jest znajomość uwarunkowań prawnych i kwestie związane 
z bezpieczeństwem danych.

Na Politechnice Gdańskiej od 7 lat organizowane są  tzw. „spotkania z komputerem”. Cieszą się one dużym 
zainteresowaniem. Do grupy dołączają nowe osoby.  Instruktorzy starają się wykorzystać wiedzę i doświadczenie 
uczestników. Osoby starsze posiadają duże doświadczenie życiowe i zawodowe. Dzielenie się swoim doświadczeniem 
jest dla tych osób niezwykle cenne i powoduje, że seniorzy nie czują się zbędni, czy wykluczeni.  
Należy podkreślić, że w ramach inicjatyw międzypokoleniowych seniorzy uczą się korzystania z usług dostępnych 
w sieci internet, przy jednoczesnym zwiększeniu świadomości dotyczącej zagrożeń związanych z udostępnianiem 
swoich danych osobowych.

Inicjatywy międzypokoleniowe, działania i projekty w latach 2008-2014
We wrześniu 2008 roku w ośrodku wczasowym Politechniki Gdańskiej w Czarlinie Klub Seniora PG wspólnie 
z firmą PRO-MED sp. z o.o. zorganizował pierwsze nieformalne spotkanie poświęcone możliwości prowadzenia 
szkoleń poświęconych nauce obsługi komputera. W grudniu 2008 roku na Politechnice Gdańskiej zorganizowano 
pierwsze formalne spotkanie dla emerytów PG, w którym wzięło udział około 30 osób. Podczas spotkania 
przedstawiono koncepcję uczenia się przez całe życie promowaną przez program Grundtvig. Przeprowadzona została 
ankieta dotycząca analizy potrzeb szkoleniowych emerytowanych pracowników PG. Chętnym  zaproponowano udział 
w projektach partnerskich Grundtviga: EUBIA, IMPROGE, Connecting +55.
Pierwszym etapem była rekrutacja na kurs komputerowy dla początkujących. Celem kursu było opanowanie przez 
seniorów podstawowych umiejętności obsługi komputera, począwszy od korzystania z klawiatury i myszy. Pierwsze 
materiały szkoleniowe w postaci książek dostarczyła Akademia e-Seniora UPC1.
Od grudnia 2008 roku dzięki wsparciu Rektora PG profesora Henryka Krawczyka oraz Dziekana Wydziału Elektroniki, 
Telekomunikacji i Informatyki (WETI) profesora Krzysztofa Goczyły rozpoczęły się czwartkowe „spotkania 
z komputerem” dla seniorów, które odbywają się w pracowni komputerowej Wydziału Elektroniki Telekomunikacji 
i Informatyki. Instruktorami są pracownicy firmy PRO-MED sp. z o.o., emerytowani pracownicy, studenci oraz 
doktoranci Politechniki Gdańskiej.
W celu zachęcenia seniorów do korzystania z narzędzi edukacyjnych częściej niż raz w tygodniu zaproponowano 
formułę kształcenia mieszanego (ang. blended learning). Co czwartek spotykamy się na Politechnice Gdańskiej 
w laboratorium komputerowym, dodatkowo  24 godziny, 7 dni w tygodniu proponujemy e-learning na platformie 
LMS (ang. Learning Management System) Moodle2 (rys.1).  

1. http://www.upc.pl/o-upc/zaangazowanie-spoleczne/e-akademia-upc/akademia-e-seniora

2. http://utw.moodle.pl/

INICJATYWY MIĘDZYPOKOLENIOWE 

- UCZ SIĘ Z BABCIĄ

{
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Zdaniem organizatorów “spotkań z komputerem” należy dbać o budowanie więzi między uczestnikami. Organizujemy 
wspólne świętowanie Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocy, urodzin, etc. Seniorzy biorą udział w spotkaniach 
w otwartej przestrzeni takich jak Nordic Walking, Petanque, gry miejskie, wycieczki, etc. 
Udział w projektach krajowych i międzynarodowych wzmacnia zaangażowanie osób starszych oraz młodych, 
a międzypokoleniowa wymiana doświadczeń stała się dobrą codzienną praktyką. Coraz częściej uczestnicy „spotkań 
z komputerem” sami proponują tematykę kolejnych zajęć i przygotowują te zajęcia w formule pracy grupowej.

Rys.1: Platforma e-learningowa  Active Citizens 60+
Źródło: Opracowanie własne [utw.moodle.pl, 2014]

  Seniorzy Politechniki Gdańskiej brali udział w czternastu projektach międzynarodowych oraz krajowych o charakterze 
międzypokoleniowym:

1. Grundtvig Multilateral Project, MindWellness - Improving learning capacities and mental health
    of elder people, 2008-2010
2. Meetings with Computers for Seniors from Gdansk University of Technology, 2008-2014
3. Grundtvig Partnership, Connecting +55, 2008-2010
4. Grundtvig Partnership, EuBiA - EU Broadening people’s mind in ageing, 2008-2010
5. Grundtvig Partnership, IMPROGE - Improving Opportunities for Older People in Work and Community 
Activity    
    - Winning the Generation Game, 2008-2010
6. e-senior.eu w akcji, 2009-2010
7. Grundtvig Partnership, LLLab - Lifelong Learning for Active Citizenship and Capacity Building, 2009-2011
8. Active Citizens,  Learn with Grandma, 2010-2011
9. Grundtvig Partnership, LISTEN - Learning Innovative Styles and Active Citizens, 2011-2013
10. Grundtvig Partnership, LLLE - Learning in Later Life in Europe, 2011-2013
11. Grundtvig Network Project, ForAge –  Forage for later-life learning: Building on European experience,
      2012-2014
12. Grundtvig Multilateral Project, MATURE - Making Adult Teaching Useful, Relevant and Engaging,
      2013-2014
13. Grundtvig Senior Volunteering Project, SenAcT - Seniors Acting Together, 2013-2014
14. City Games - Active Citizens 60+, 2014

W roku 2008 założyliśmy „Magazine online e-senior.eu”3, w którym publikujemy krótkie artykuły opisujące nasze 
działania.

Na serwerze TASK dostępne jest repozytorium OER (ang. Open Educational Resources), które oferuje materiały 
edukacyjne z licencją otwartą (ang. Creative Commons).4

  

3.  http://magazinefactory.edu.fi/magazines/e_senior/
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_licenses)
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Skuteczne angażowanie osób 55+ w międzypokoleniowe działania edukacyjne oraz międzynarodową wymianę 
doświadczeń w dziedzinie nowoczesnych metod kształcenia seniorów jest możliwe dzięki udziałowi w e-warsztatach 
i spotkaniach międzynarodowych w kraju i za granicą. Korzystamy również z oprogramowania społecznościowego 
Facebook, na którym działamy w ramach dwóch grup „Learn with Grandma – Gdansk”, „Seniors Acting Together” 
(rys.2).

 

Rys.2: Active Citizens, Learn with Grandma
Źródło: film na YouTube [https://www.youtube.com/watch?v=oN1uOhl-IAI]

Projekt MATURE - otwarte zasoby szkoleniowe
Projekt Grundtvig MATURE (2012-2014) miał na celu promowanie najbardziej skutecznych sposobów osiągania 

korzyści z uczenia się osób starszych oraz popularyzację tych działań wśród szerszej liczby seniorów. Edukacja osób 
dorosłych powinna być użyteczna, ciekawa oraz odpowiadająca potrzebom. 

Główne zadania projektu były następujące:
• analiza barier angażowania w proces uczenia się w wieku późniejszym;
• szukanie przykładów dobrych praktyk w źródłach krajowych, europejskich i międzynarodowych
   w zachęcaniu osób starszych do uczenia się;
• poznanie roli agencji pośredniczących, instytucji i osób prywatnych we wspieraniu
   aktywnej postawy osób starszych;
• opracowanie szkoleń stacjonarnych oraz szkoleń  online dla instytucji kształcenia osób starszych
   (zarówno szkoleń płatnych jak i prowadzonych przez woluntariuszy);
• opracowanie porad i wskazówek dla agencji pośredniczących, wspierających działania
   na rzecz kształcenia osób starszych;
• podniesienie standardów praktyki w całej Europie, rozwój szkoleń pozwalających na przezwyciężenia barier    
   uczenia się osób starszych. 
Główne działania projektu obejmowały badania dotyczące kształcenia w późnym wieku; analizę wniosków jakie 

można wyciągnąć z różnych europejskich doświadczeń; wspólne spotkania w celu przedstawienia krytycznej oceny 
wyników, a następnie proponowanie najbardziej skutecznych sposobów opracowania, testowania i doskonalenia 
materiałów szkoleniowych; udostępnienia wyników pracy oraz promowania tych wyników poprzez publikacje, 
internet oraz konferencje.

W ramach projekt MATURE opracowano:
• elastyczne, niezależne szkolenia z zakresu ustawicznego kształcenia zawodowego
   do kształcenia samodzielnego lub w grupie, możliwość łączenia z innymi formami;
• szkolenia, które łączą wiedzę oraz praktyczne porady tworząc  kompleksowy pakiet skutecznie angażujący
   i motywujący  osoby starsze do uczenia się;
• broszurę dla instytucji edukacyjnych oraz agencji pośredniczących, która będzie pomagała lepiej
   zrozumieć  korzyści wynikające z uczenia się osób starszych.
We wrześniu 2014 roku partnerzy projektu MATURE zorganizowali międzynarodową konferencję mająca na celu 

debatę na temat większego zaangażowania się ludzi starszych w proces uczenia się przez całe życie.
Materiały szkoleniowe są dostępne na stronach projektów MATURE5 oraz Ja to bym…6

5. Projekt MATURE, http://matureproject.eu/
6. Projekt Ja to bym…, http://jatobym.moodle.pl/course/view.php?id=5
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Podsumowanie, czyli „Seniorzy działają wspólnie” 
Projekt „Seniorzy działają wspólnie” był realizowany w ramach akcji „Projekty Wolontariatu Seniorów” programu 

Grundtvig „Uczenie się przez całe życie”. Akcja ta dofinansowywała bilateralne partnerstwo i wymianę wolontariuszy 
seniorów reprezentujących lokalne organizacje z dwóch różnych krajów, wspierając  uczenie się, wymianę doświadczeń 
i wiedzy, tworzenie trwałej współpracy pomiędzy organizacją goszczącą i wysyłającą. Konkretne efekty projektu 
to rozwój umiejętności i kompetencji osobistych, językowych, społecznych oraz międzykulturowych uczestników 
projektu. Podczas trwania projektu w okresie czerwiec 2013 – lipiec 2014, organizacje z Turcji i Polski wysłały 
6 wolontariuszy i przyjęły 6 wolontariuszy. 
Programu pobytu wolontariuszy polskich w Bolu zaproponowany przez stronę turecką obejmował m.in. konwersacyjny 
kurs języka tureckiego, działalność wolontariacką w domu opieki dziennej seniora, poznawanie tradycji, kultury 
włączając takie aktywności jak taniec, czy gotowanie, udział w wydarzeniach lokalnych w celu rozpowszechnienia 
działań projektowych. 

Propozycja programu pobytu grupy tureckiej w Gdańsku jest dostępna pod adresem http://utw.moodle.pl/
mod/forum/view.php?id=1646.
Przykładową prezentację opracowaną przez wolontariuszy z Polski i Turcji7 pokazano na rys 3.

Więcej informacji o projekcie „Seniors acting together”, czyli „Seniorzy działają wspólnie” można znaleźć na 
stronach Active Citizens 60+ [7] oraz European Shared Treasure [9]. 

Rys.2: Seniors Acting Together
Źródło: Opracowanie własne  [http://utwpg.gda.pl/?dir=2014SenAcT]

Bibliografia:
1) Active Citizens, (2014),  https://www.youtube.com/watch?v=oN1uOhl-IAI 
2) Akademia Active Citizens, Instytut Kultury Miejskiej, (2014), http://www.ikm.gda.pl/dzialanie/szkolenia-warsztaty-dla-sektora-kultury/ 
    akademia-active-citizens/
3) ForAge –  Forage for later-life learning: Building on European experience, Grundtvig Network Project, (2012-2014), http://www.
foragenetwork.eu/pl/
4) Gry miejskie – Aktywni 60+, Ja to bym… czyli Twój pomysł na dom kultury, (2014), http://jatobym.moodle.pl/
5) Magazyn online e-senior, (2008), http://magazinefactory.edu.fi/magazines/e_senior/
6) MATURE - Making Adult Teaching Useful, Relevant and Engaging, Grundtvig Multilateral Project (2013-2014), http://matureproject.eu/ 
7) Platforma e-learningowa Active Citizens 60+, (2014), http://utw.moodle.pl/
8) Portal www.senior.pl, (2014)
9) European Shared Treasure, Seniors Acting Together, Grundtvig Senior Volunteering Project, (2013-2014),
    http://www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_base=2012-1-TR1-GRU14-39617

INTERGENERATIONAL INITIATIVES - LEARN WITH GRANDMA (Summary)
The paper presents a concept of meetings with the computer for seniors conducted at Gdansk University 

of Technology since 2008. Particular emphasis was placed on intergenerational activities and the creation of 
open educational resources collected during the implementation of European and national projects in the period 
2008-2014. Bibliography contains web addresses where  materials developed in the selected EU projects are located 
and available for downloading.

7. Prezentacja projektu  http://utwpg.gda.pl/?dir=2014SenAcT
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Streszczenie: Tożsamość regionalna jest postrzegana w pracach Zygmunta Baumana jako tożsamość ludzi, którzy 
przegrali walkę z gospodarką. Elita dąży do bardziej globalnej tożsamości. Niemniej jednak lokalne przestrzenie 
stanowią podwaliny naszej tożsamości. W tych lokalnych przestrzeniach spotykają się różne warstwy społeczne: 
elita, ludzie gorzej sytuowani ze względów gospodarczych i inni ludzie z gorszymi przywilejami, a także uchodźcy. 
Zintegrowana tożsamość regionalna jest niezbędna, aby żyć wspólnie. Trwająca całe życie nauka wartości 
obywatelskich i zdolność nabywania nowych umiejętności umocnią tożsamość regionalną.

1.  Znaczenie tożsamości regionalnej
Przyjmując prace Zygmunta Baumana [Identity, 2004; Liquid Life, 2005; Liquid Times, 2007] za punkt wyjścia, 

stwierdzamy, że tożsamości regionalne są tożsamościami ludzi, którzy przegrali walkę z gospodarką.  Podczas gdy 
ideał elity gospodarczej upatrujemy w byciu „globalnym, eksterytorialnym”, reszta została w tyle. Cytując Baumana 
(2007), elita jest „usytuowana lokalnie, ale zorientowana globalnie i tylko luźno związana ze swoim miejscem 
zamieszkania”. Ukrywa się w „dobrowolnych gettach” odseparowanych od lokalnej ludności.

Niemniej jednak według Baumana podział na elitę i resztę nie jest kompletny. Ci, którzy wiodą swoje życie 
w miejscach, które mogą w każdej chwili zostać porzucone i sprzedane, i ci, którzy są skazani na zawsze pozostać 
tam, gdzie nie formują się „dwie odrębne i hermetyczne przestrzenie, które zaledwie marginalnie i sporadycznie 
wchodzą ze sobą w kontakt”. Zainteresowanie elity lokalnymi sprawami może być „znacznie mniej wszechstronne 
i bezwarunkowe niż tych, którzy mają mniej wolności jednostronnie, aby zerwać lokalną więź”, ale „nie mogą poradzić 
nic na to, że są częścią krajobrazu miejskiego, a cele, do których dążą w swoim żuciu są związane, chcąc nie chcąc, 
z danym rejonem”.

Bauman (2007) poczynił następujące spostrzeżenia: „Ludzkie doświadczenia są zbierane i kształtują się zwykle 
wokół miejsc, gdzie podejmowane są próby zarządzania wymianą doświadczeń życiowych oraz gdzie sens życia 
jest nadawany, absorbowany i poddawany negocjacjom. W miejscach również rodzą się i kształtują ludzkie popędy 
i pragnienia, które żyją w nadziei, że zostaną zrealizowane i są narażone na ryzyko frustracji”. 
Zatem, mimo że istnieje wyraźny podział na grupę ludzi zorientowanych globalnie i tych zorientowanych lokalnie, 
ich miejsce zamieszkania stanowi fundament ich tożsamości. Aby uniknąć otwartego konfliktu między tymi dwoma 
grupami swego rodzaju wspólna tożsamość regionalna powinna być otwarta na obie grupy. Pytanie, które jest 
przedmiotem tego artykułu, brzmi: jakie warunki są niezbędne do pobudzenia regionalnej tożsamości, która nie tylko 
służy ludziom gorzej sytuowanym z ekonomicznego punktu widzenia, ale także jest wspólna dla wszystkich.

2.  Czym jest tożsamość?
Tożsamość jest często postrzegana jako odpowiedź na pytanie: Kim jestem? Istnieje kilka głównych nurtów, 

które odpowiadają na to pytanie. Istnieje podejście socjologiczne, które zostało zaprezentowane przez Ervinga 
Goffmana, podejście filozoficzne Paula Ricoeura, oraz podejście socjofilozoficzne opracowane przez Anthony’ego 
Giddensa. Powyższe trzy główne nurty nie wykluczają się wzajemnie.

Bauman (2004) mówi nam, że kiedyś staraliśmy się stworzyć jeden kompletną układankę, w której puzzle 
symbolizują elementy naszej tożsamości. Jego zdaniem ostatnio uległo to zmianie. Obecnie żyjemy w okresie płynnej 
nowoczesności. „Płynna nowoczesność odnosi się do społeczeństwa, w którym warunki, w jakich jej członkowie 
funkcjonuje, zmieniają się szybciej niż ich działania mogą przekształcić się w nawyki i rutyny” [Bauman, 2005]. 
Jednostki żyjące w płynnych czasach muszą być zawsze gotowe na przystosowanie się, aby nie przegapić kolejnej 
okazji, która wyłoniła się z dynamiki płynnego nowoczesnego życia. Tradycje, nawyki i rutyny są postrzegane jako 
czynniki utrudniające płynne przystosowywanie się do nowych warunków. Zamiast próbować zebrać w jedną całość 
naszą ostateczną tożsamość, nieustannie konfigurujemy na nowo elementy tożsamości, w celu odniesienia sukcesu.

3.  Zbliżenie na adaptacyjność
Douglas Stone i Sheila Heen [Thanks for the feedback, 2014] podążają nurtem tradycji wyznaczonym przez 

Anthony’ego Giddensa, stawiając znak równości pomiędzy tożsamością a narracją o sobie przez siebie. Giddens 
[Modernity and Self-Identity, 1991] definiuje tożsamość w następujący sposób: „Tożsamość jednostki nie znajdziemy 
ani w jej zachowaniu, ani, co ważniejsze, w jej reakcjach na innych, ale w jej zdolności do kontynuowania narracji”. 
Według Giddensa jesteśmy odzwierciedleniem tego, w jaki sposób pojmujemy siebie jako „ciągłą historię o sobie”, 
która jest „osobistym biologicznym opowiadaniem”.

NOWOCZESNE RAMY TOŻSAMOŚCI

REGIONALNEJ

{
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Stone i Heen (2014) posługują się podobną definicją: „Tożsamość jest opowieścią, którą opowiadamy sobie 
o sobie, tj. o tym, co lubimy, co sobą reprezentujemy, w czym jesteśmy dobrzy, do czego jesteśmy zdolni”. Według 
nich opowieści te składają się z etykiet. Staramy się, aby te etykiety były proste: „Jestem kompetentny; jestem dobry; 
zasługuję na miłość. Etykiety te pełnią istotną funkcję: Życie może być nieuporządkowane i pogmatwane, a etykiety 
prostej tożsamości przypominają nam o naszych wartościach i priorytetach”. 

Niemniej jednak etykiety prostej tożsamości wpędzają nas w kłopoty. Stone i Heen [2014]: „Są one proste, 
ponieważ są wszystkim albo niczym”. To działa świetnie, kiedy jesteśmy wszystkim. Kiedy jednak otrzymujemy 
informację zwrotną, że nie jesteśmy, wyciągamy z tej informacji wniosek, że jesteśmy niczym. Nie ma czegoś takiego 
jak „prawie wszytko”. Jeżeli nie jesteśmy dobrzy, jesteśmy źli. Mechanizm ten jest istotną przyczyną, dlaczego nie 
potrafimy łatwo przyjmować krytyki. Zdaję się ona być atakiem na naszą całą tożsamość.

Brak otwartości wynikający z posiadania prostych etykiet czyni nas niezdolnymi do płynnej adaptacji. To z kolei 
prowadzi do ekonomicznej porażki, ponieważ gdy jesteśmy skostniali, nie jesteśmy w stanie wykorzystywać szans, 
które się przed nami pojawiają. W związku z tym, aby rozwijać się gospodarczo, musimy poszerzyć nasze etykiety 
tożsamości. Jest to prawdziwe dla wszystkich etykiet, w tym dla etykiet tożsamości regionalnej. Elita poszerzyła 
swoje etykiety tożsamości do maksimum, wybierając tylko to, co jest przydatne, z każdej lokalnej tożsamości 
w dążeniu do bycia obywatelem świata.

4.  Granice adaptacji
Ale, jak pisze Bauman (2005), nie powinniśmy zbytnio przystosowywać się do płynnej współczesności. Według 

niego płynne życie jest ultrakonsumenckim życiem, w którym wszystko i wszyscy są traktowani przedmiotowo, 
a możliwości wyboru dokonywane przez jednostki zostały zredukowane do jednego typu wyboru – wyboru 
dokonywanego przez konsumenta.  W takim płynnym społeczeństwie wszyscy żyją w strachu i niepewności, ponieważ 
każdy jest stale zagrożony tym, że zostanie stałym ludzkim odpadem. Ludzie, którzy przegrali walkę z gospodarką, 
są „nie tylko nadmiarowi, ale wręcz zbędni. Zostali oni na stałe wykluczeni”.

Mimo że płynne społeczeństwo zmusza nas do przystosowywania się pod presją być wykluczonym, Bauman 
wzywa nas do stawiania oporu. Wykształcenie jest punktem wyjścia do stawiania oporu. Bauman (2005) pisze: 
„Istotą edukacji (...) jest kwestionowanie wpływu codziennych doświadczeń w celu przeciwstawienia się i wreszcie 
odparcia presji wynikającej z otoczenia społecznego, w którym osoba ucząca się funkcjonuje”. Ponadto dodaje: 
„Przeciwności losu mogą być przytłaczające, a jednocześnie demokratyczne (...) społeczeństwo (...) nie zna żadnego 
substytutu edukacji i samokształcenia, które stanowiłyby środek zaradczy pozwalający zmienić bieg wydarzeń”. 
Podczas gdy uczniowie mogą postrzegać edukację jako „drzwi do kariery”, musimy również nauczyć ich, jak mogą 
zostać obywatelami, czyli zapewnić im „edukację obywatelską”.

Według Baumana (2005), edukacja ta musi być ustawiczna: „aby edukacja i proces uczenia się miały jakikolwiek 
sens w nowoczesnym płynnym otoczeniu, muszą być ciągłe i w istocie trwać całe życie”. Program nauki tego, jak 
radzić sobie z płynnym życiem, nie jest rozwiązaniem: „Warunki działania i strategie reagowania (...) starzeją się 
szybko i stają się nieaktualne, zanim aktorzy mają szansę się ich porządnie nauczyć”. W związku z tym Bauman 
wyklucza standardowy model komunikacji (transmission model): „wiedza musi być ciągle odświeżana”. Wyklucza 
również identyfikowani umiejętności, które są potrzebne w płynnych czasach, a następnie uczenie się ich. „Przyszłe 
zawirowania popytu na rynku nie są łatwo przewidywalne, jakkolwiek kreatywni analitycy by nie byli i jakkolwiek 
metodologicznie udoskonalone ich prognozy by nie były”.

Bauman (2005) mówi nam, że musimy wyjąć część naszej tożsamości, która wciąż tkwi w płynnym życiu, jako punkt 
wyjściowy i udoskonalić ją. „Homo eligens, czyli «człowiek wybierający», (...) stale niestała osobowość, kompletnie 
niekompletny, zdecydowanie nieokreślony i autentycznie nieautentyczny, stanowi jedyny rdzeń tożsamości, który 
z pewnością wyłoni się z ciągłej zmiany nie tylko bez szwanku, ale być może nawet wzmocniony.  Nie jest to wiele, 
ale jest to jakiś początek.

W jaki sposób powinno to udoskonalenie wyglądać według Baumana? „Udoskonalenie wymaga budowania 
i przekształcania więzi międzyludzkich, woli i zdolności współpracowania z innymi w ciągłym dążeniu do przekształcenia 
wspólnych miejsc zamieszkania w gościnne i przyjazne otoczenie, gdzie kobiety walczące o poczucie własnej 
wartości i mężczyźni mogą ze sobą współpracować, wspólnie się wzbogacając i rozwijając swój potencjał, a także 
właściwie wykorzystując swoje umiejętności. W skrócie, przekształcanie przestrzeni publicznej, która obecnie coraz 
bardziej pustoszeje, gdzie mężczyźni i kobiety mogą angażować się w ciągłe przekształcenia od indywidualności do 
ogółu, od prywatności do wspólnego interesu, wspólnych praw i obowiązków, jest jednym z kluczowych czynników 
decydujących o ustawicznej edukacji ukierunkowanej na udoskonalenia” (Bauman, 2005). Zatem: „wzmacnianie 
spójności społecznej i rozwijanie świadomość społecznej, i poczucia odpowiedzialności stały się ważnymi celami 
politycznymi i społecznymi”.

W związku z czym konieczne jest zacieśnianie więzi międzyludzkich [Bauman, 2005]: „W płynnym, dynamicznym 
i nieprzewidywalnym otoczeniu potrzebujemy bardziej niż kiedykolwiek solidnych i niezawodnych więzi przyjaźni 
i wzajemnego zaufania”. Podczas gdy obecnie więzi międzyludzkie są zastępowane przez „cenzurowane kontakty” 
online i markową lojalność w codziennym życiu, są one istotne dla demokracji.

Bauman [2005] wyjaśnia, w jaki sposób moglibyśmy zacieśnić więzi międzyludzkie: „codziennie mieszamy się 
z innymi ludźmi, którzy (...) niekoniecznie mówią tym samym językiem (dosłownie i w przenośni) lub dzielą z nami 
te same wspomnienia i historię. W takich okolicznościach umiejętności wchodzenia w interakcje z innymi, czyli 
prowadzenia dialogu, negocjacji, osiągania wspólnego zrozumienia i zarządzania konfliktami, które są nieuniknione 
w każdej wspólnej życiowej sytuacji, lub rozwiązywania ich są umiejętnościami, które najbardziej potrzebujemy, aby 
zaoferować sferze publicznej rozsądną szansę resuscytacji”.
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Bauman (2005) stwierdza: „W istocie edukacja powinna wyglądać w ten sposób, że mężczyźni i kobiety z płynnej 
współczesności mają możliwość dążenia do realizacji swoich celów życiowych przynajmniej z odrobiną zaradności, 
pewności siebie i nadziei na sukces”. Drugim efektem jest „uczynienie szybko zmieniającego się świata bardziej 
gościnnym dla ludzkości”. Jest to droga wyjścia z obecnego „krajobrazu ignorancji”. „Ignorancja prowadzi do paraliżu 
woli. Nie wiemy, czym dysponujemy, ani nie mamy możliwości oszacowania ryzyka”. 
Bauman (2005) dodaje jedną umiejętność do listy umiejętności obywatelskich: „Zdolność do uczenia się jest jedyną 
naprawdę konkurencyjną umiejętnością. Nie jest to umiejętność podawania prawidłowej odpowiedzi na pytania o to, 
czego zostałeś nauczony w szkole, ale umiejętność prawidłowej reakcji na sytuacje, które wykraczają poza to, czego 
zostałeś nauczony w szkole. Musimy kształcić ludzi, którzy wiedzą, jak postępować w sytuacji, do której nie zostali 
specjalnie wyszkoleni”.

5.  Wracając do tożsamości regionalnej
Tożsamość regionalna powinna być wspólna, aby „przekształcać wspólne miejsca zamieszkania w gościnne 

i przyjazne otoczenie, gdzie kobiety walczące o poczucie własnej wartości i mężczyźni mogą ze sobą współpracować, 
wspólnie się wzbogacając”: różne warstwy gospodarcze, nie tylko te, które odniosły mniejszy sukces gospodarczy, 
powinny zostać włączone do współpracy. Sytuacja ta nie jest rezultatem daleko idących wniosków, ponieważ, jak już 
zaobserwowaliśmy, miejsca są ważne w procesie kształtowania naszych tożsamości i wszystkie warstwy żyją obok 
siebie w lokalnych miejscach. 

Nasze regionalne tożsamości powinny pozwalać się dopasowywać i rekonfigurować jak części tożsamościowej 
układanki. Nie powinny jednak nazbyt się dopasowywać, aby nie zredukować wszystkiego i wszystkich wokół nas 
do ich użyteczności. Ich postawą stanowią umiejętności obywatelskie, takie jak umiejętność prowadzenia dialogu, 
negocjacji, wzajemnego zrozumienia, zarządzania i rozwiązywania konfliktów. Wszystko to powinno iść w parze 
z umiejętnością uczenia się.

W przypadku ludzi gorzej sytuowanych pod względem gospodarczym integracja społeczna za pomocą szerszych 
etykiet tożsamości, które łatwo dają się dopasowywać, oznaczałaby, że mieliby oni większe szanse z ekonomicznego 
punktu widzenia. Podczas gdy zdefiniowanie regionalnych tożsamości za pomocą sztywnych, niepodlegających 
negocjacjom etykiet tożsamości doprowadzi do tego, że staną się oni niepotrzebni z ekonomicznego i socjalnego 
punktu widzenia, szersze etykiety tożsamości umacniają ich pozycję na tyle, aby odnieść sukces ekonomiczny 
w naszych płynnych czasach.

Uznanie zintegrowanych tożsamości regionalnych przez elity ekonomiczne oznaczałoby bycie bardziej przyziemmy 
i bardziej związanym z miejscem zamieszkania. Pozwoliłoby to zmniejszyć ich obawy przed innymi poprzez tworzenie 
więzi i otwarcie ich dotychczas zamkniętych społeczności.

Zatem zarówno elita gospodarcza, jak i pozostali powinni znaleźć miejsce w obrębie tożsamości regionalnej, 
gdzie mogliby się spotykać, zamiast współzawodniczyć lub nawet walczyć. 

6.  Problem z integracją społeczną
Niestety, nie jest łatwo wprowadzić w życie integrację społeczną. Według Baumana (2004) ludność miejscowa, 

„zakorzeniona” i „osiadła”, nie bierze udziału w negocjacjach w sprawie swoje tożsamości. Ludzie miejscowi 
automatycznie przynależą do danej społeczności, w której się urodzili i „żyją ze sobą w nierozerwalnej więzi”. 
Nie zadają sobie pytań na temat tożsamości i nie oczekują, że ich tożsamość zostanie zakwestionowana.

Presja płynnych czasów wywołuje dużo napięć wśród ludności miejscowej. Ludność ta została wykluczona 
przez elitę z regionalnych bezpiecznych przystani niczym strzeżone społeczności i skazana na osiedlenie się 
w niebezpiecznych miejscach publicznych, gdzie jej tożsamości są ciągle oblegane przez globalizację. Są oni zmuszeni 
do bronienia swojej tożsamości, ale nie mają zaplecza niezbędnego do tego celu.

Sytuacja ta wygląda nieco inaczej w oczach „innych”. Według Baumana (2004) inni są „w całości lub w części 
wszędzie, ale nie na miejscu”. Nie należą oni do żadnej określonej społeczności: „Zawsze znajdzie się coś, co wymaga 
wyjaśnień, za co można przeprosić, co można ukryć lub – wręcz przeciwnie – z czym można się śmiało afiszować, 
co może być przedmiotem negocjacji, o co można się zakładać lub targować”. Tożsamości „innych” nie należą 
w pełni do nich, ponieważ ludzie będący w ich pobliżu częściowo ich definiują. Nie oznacza to jednak, że są oni lepiej 
przygotowani do płynnego życia. Płynna presja do negocjowania w sprawie swoich tożsamości wciąż niszczy ich 
psychikę, nawet jeżeli są oni nieustannie zmuszani do zastanawiania się nad swoim losem przez ludność miejscową. 
Ich brak przynależności rozdrabnia ich na cząsteczki i sprawi, że stają się bardziej podatni na płynne niepokoje.

Ousiderzy dzierżący władzę gospodarczą mogą pozbyć się ich żądań za sprawą ludności miejscowej, aby 
przynajmniej częściowo się wytłumaczyć i przystosować. Mogą usunąć się do swoich zamkniętych społeczności 
i ograniczyć kontakty z ludnością miejscową do minimum.  Niemniej jednak całkowite usunięcie się nie wchodzi 
w rachubę, ponieważ ograbiłoby to ich z ważnego źródła, pozwalającego im kształtować swoje tożsamości 
i doprowadziłoby do skruszenia spójności społecznej, co z kolei doprowadziłoby do napięć społecznych, a nawet 
przemocy. Całkowite usunięcie się na bok zwiększyłoby lęk wśród wszystkich grup.

„Inni” posiadający mniejszą władzę gospodarczą nie mogę się ukrywać jak elita. Mogą rywalizować z ludnością 
miejską, której mniej się poszczęściło, jeśli idzie o ich status gospodarczy, o przestrzeń publiczną dostępną, 
a tym samym wywoływać dyskomfort wśród ludności miejscowej.  Dyskomfort stopniowo się potęguje, ponieważ 
reprezentują oni „wielkie niewiadome, które wszyscy obcy pośród nas ucieleśniają” [Bauman, 2007]. Inni, którzy 
znajdują się w gorszej sytuacji ekonomicznej, próbują swoich sił w walce z ludnością osiadłą, która widzi w nich 
ucieleśnienie negatywnych cech płynnego życia. Nigdy nie zostaną w pełni wchłonięci do obcej grupy, ponieważ 
zawsze będą inni. Jeżeli jednak doszłoby do ich radykalizacji, w następstwie moglibyśmy spodziewać się apartheidu 
lub drzemiącej wojny domowej. 
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Outsiderzy, którzy przybywają jako uchodźcy, „przynoszą domowe odległe odgłosy wojny (...), co nie może nie 
przywodzić na myśl ludności osiadłej o tym, jak łatwo można przebić i wyrwać ich z ich kokonów bezpiecznej i znajomej 
(bezpiecznej ponieważ znajomej) rutyny, a także jak zwodnicze jest bezpieczeństwo ich osady”. Wyolbrzymiają oni 
płynny niepokój do maksimum. Wyobrażają sobie najgorsze scenariusze płynnego życia, gdzie stali się zbędnymi 
stałymi ludzkimi odpadami, a tym samym są w stanie odstraszyć każdego.

Mimo że społeczna integracja jest daleka od ustalonej, w jakiś sposób wszystkie te grupy muszą być w stanie 
koegzystować. Częściowo współdzielona tożsamość regionalna jest jednym z niewielu lekarstw. Ten rodzaj regionalnej 
tożsamości mógłby służyć jako swoista tarcza tożsamości, która jest w stanie odeprzeć niektóre z płynnych obaw, 
które grupy te normalnie doświadczają, ponieważ są zmuszane do życia razem.

Kształcenie wartości obywatelskich, jak zostało opisane przez Bauman, jest jedynym instrumentem, który 
kwestionuje odporność na integrację społeczną wśród wszystkich tych grup. Wynika to z tego, że kształcenie każdej 
grupy ma inną misję. Edukacja powinna pomagać ludności miejscowej w pokonywaniu swojego braku refleksji 
i monopolizacji na chwilę obecną skostniałych etykiet tożsamości regionalnej. Edukacja powinna przekonywać elitę 
do tego, aby z chęcią dokładała starań, mających na celu zaangażowanie się w sprawy regionalne i zobowiązanie do 
współdefiniowania regionalnych tożsamości, a nie tylko upodobania sobie etykiety globalnej tożsamości. Dla osób, 
które znajdują się w gorszej sytuacji ekonomicznej, edukacja powinna być zaproszeniem do dołączenia do regionalnej 
społeczności, która bardziej ma charakter integrujący niż wykluczający, a także do porzucenia radykalizacji. Uchodźcy 
powinni niejako mieć prawo do tego, aby poczuć się jak w domu, nawet jeśli ich obecność prowadzi to odpływu 
zasobów emocjonalnych i monetarnych. 
Jest to niemałe zadanie, które przypadło edukacji.

7.  Nasze podejście do edukacji
Mając pełną świadomość ogromu zadań, które system edukacji przewiduje dla naszych tożsamości zarówno 

regionalnych, jak i innych, fundacja Ezzev wraz ze swoim partnerem z Polski – Fundacją Citizen Project – dąży do 
poszerzenia etykiet tożsamości i jednocześnie do rozwoju umiejętności obywatelskich poprzez realizację zarówno 
projektów w Polsce (takich jak Dynamiczna Tożsamość), jak i szeregu projektów europejskich (np. IDentifEYE). 
Edukacja rozumiana w ten sposób często – niestety nie zawsze – oznacza zajęcia ponadprogramowe.
W idealnej sytuacji tak zwani „edukatorzy-wychowawcy” (educator) znajdą miejsce obok tradycyjnych nauczycieli 
przekazujących wiedzę, aby propagować ideę kształcenia ustawicznego kształcenia. Według Bauman (2005) 
edukatorzy ci, zainspirowani filozofią Richarda Rorty’ego, „za pożądane i wykonalne cele (...) obiorą sobie podburzanie 
dzieci i zaszczepianie wątpliwości wśród uczniów co do ich własnego wizerunku, co do społeczności, do której 
należą”. W wyniku tego, miejmy nadzieję, wykształcimy obywateli, którzy „dążą do realizacji swoich celów życiowych 
przynajmniej z odrobiną zaradności i pewności siebie, i nadziei na sukces” (Bauman, 2005).
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A MODERN FRAMEWORK FOR REGIONAL IDENTITY (Summary)
Regional identity is seen in the writings of Zygmunt Bauman as an identity for economic losers. The elite strives 

for a more global identity. Nevertheless, local spaces are focal points in building our identities. At these local spaces 
different strata meet: the elite, the economically less privileged settled and less privileged others, and refugees. 
In order to live together an inclusive regional identity is essential. Lifelong education of civic values and of the ability 
to learn new skills will empower such a regional identity.
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Streszczenie: Różnorodność społeczna w miastach nie jest rezultatem przypadku, ale wynikiem długodystansowych 
polityk i systemów. Odgrywa ona ważną rolę w utrzymaniu społecznej harmonii oraz stabilności gospodarczej. Tekst 
przedstawia krótki zarys instrumentów politycznych i administracyjnych oraz strategii, które mają na celu zapewnienie 
różnorodności społecznej, przy czym głównie oparty jest on o doświadczenia zebrane w Niemczech. Najistotniejszy 
wynik różnych projektów badawczych mówi o tym, że różnorodność społeczna może być zagwarantowana wyłącznie 
dzięki opracowaniu strategii i instrumentów opartych na podejściu międzysektorowym na różną skalę. 

1.  Wstęp
Solidarność w życiu codziennym nie polega na byciu uprzejmym w stosunku do swojego sąsiada, czasami 

wymaga ona publicznej dyskusji na temat charakteru naszych miast, a zatem również wymaga zwrócenia uwagi 
opinii publicznej na aktualną sytuację w naszych miastach. Ponadto sprowadza się to do ciężkiej i długiej pracy, 
która jest do wykonania na szczeblu organów administracji i zarządzania, w tym ustanowieniu polityk. W tym sensie 
solidarność oznacza pokonywanie długich dystansów. Co więcej, pod każdym względem musi ona polegać na pracy 
zespołowej.

Poniższy tekst skupia się na rezultatach projektów badawczych, w których brałem udział, przy czym przede 
wszystkim skupiam się na projekcie „Różnorodność społeczna w mieście” (Social Diversity in the City) realizowanym 
na Uniwersytecie w Stuttgarcie w okresie od 2008 r. do 2012 r. pod kierownictwem prof. Tilmana Harlandera 
i dr. Gerda Kuhna [Harlander, Kuhn, 2012]. Projekt skupia się na Europie i Niemczech. Z uwagi na to, że moja 
praca badawcza w ramach projektu jest skoncentrowana na Niemczech, zastanowię się głównie nad sytuacją w tym 
właśnie państwie. Oprócz projektu badawczego „Różnorodność społeczna w mieście”, byłem zaangażowany w dwa 
inne projektu, których wyniki zostaną również uwzględnione: 

  – „Sąsiedztwo miasta dla młodych i starszych. Europejskie studium indywidualnego przypadku” (Urban 
neighbourhoods for young and old people. European case studies). Badanie to było częścią federalnego projektu 
badawczego pt. „Innowacje dla międzypokoleniowych sąsiednich obszarów” (Innovations for intergenerational 
neighbourhoods) również prowadzonego na Uniwersytecie w Stuttgarcie w 2009 przez prof. Jessena (Bundesinstitut, 
2009).

  – „Nowi partnerzy w rozwoju kwartałów miejskich. Studium przypadku KALKschmiede Cologne” (New partners 
for urban quarter development. Case study KALKschmiede Cologne), w tym niektóre badania poświęcone przyszłości 
zarządzania obszarami sąsiednimi w Niemczech [Montag Stiftung, 2013].

Po pierwsze chciałbym przedstawić kilka uwag na temat przedmiotu pracy, aby zaprezentować ogólny zarys 
projektu oraz sposób pojmowania tematu.
Jednym z kluczowych wniosków naszej pracy badawczej jest to, że segregacja powstaje przy braku uregulowań 
[Harlander, Kuhn, 2012, s. 12–13]. Bogatsze warstwy społeczne krzewią segregację, ponieważ po pierwsze mają 
wybór: kto może będzie osiedlał się wśród sąsiadów swojego pokroju. 

Po drugie, niezwykle trudnym zadaniem jest uregulowanie segregacji, ponieważ ewoluuje ona na poszczególnych 
poziomach sąsiedztwa oraz miasta, ale siły tworzące jej podwaliny mają zasięg globalny, a co najmniej krajowy. 
Rosnące różnice w dochodach, niestabilne rynki, systemy edukacji, kryzys finansowy i cięcia finansowe władz 
publicznych są czynnikami, których nie da się zmienić metodami planowania obowiązującymi dla obszarów sąsiednich 
i miast. Istnieje wyraźna luka między metodami opracowanymi przez planistów i skutkami, które starają się uleczyć. 
  Jeśli chodzi o obserwacje prowadzone na skalę europejską w ramach projektu „Różnorodność społeczna w mieście” 
[Harlander, Kuhn, 2012], możemy je streścić poprzez przytoczenie kilku ogólnych wzorców.

Źródłem segregacji społecznej mogą być rosnące różnice w dochodach, które po części są zakorzenione w migracji 
ludności. Temu wszystkiemu sprzyjają krajowe systemu polityczne zdominowane przez kształtowanie polityki 
w sposób neoliberalny w zależności od tego, jak dalece deregulacja i neoliberalne podeście wolnorynkowe mogą 
wpłynąć na sposób sprawowania zarządu nad politykami rozwoju mieszkalnictwa i miasta. Jest to szczególnie 
dostrzegalne w krajach, w których rozwój mieszkalnictwa jest mniej lub bardziej w rękach sektora prywatnego, 
w tym firm deweloperskich [Harlander, Kuhn, Bauwelt, 2012, s. 27].

ZAMKNIĘTE SPOŁECZEŃSTWO I RÓŻNORODNOŚĆ SPOŁECZNA 

NA TERENACH MIEJSKICH W NIEMCZECH | Studia indywidualnego

przypadku i analiza, w tym uwagi na temat rozwoju w Europie

{
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Na przykład w Wielkiej Brytanii zmiany w polityce, które dokonały się po odejściu od taczeryzmu, są tego 
wyraźnym dowodem. Wycofanie się rządu od zadań związanych szeroko pojętym zabezpieczaniem dobrobytu 
przeciwko ryzykom życiowym w połączeniu z nowymi działaniami politycznymi radykalnie zmieniły sytuację w ciągu 
kilku dekad. 

Prawo do wykupu wynajmowanego lokalu („Right to Buy”) wprowadzane krótko po zakończeniu po wybraniu 
Margaret Thatcher na szefa rządu, umożliwiło najemcy kupienie mieszkania, w którym mieszkał, po dużo korzystniejszej 
cenie niż cena rynkowa. Dwadzieścia lat po wprowadzeniu prawa wykupu wynajmowanego lokalu, dwa miliony 
wcześniej wynajmowanych mieszkań zostały sprzedane osobom prywatnym. W związku z tym, tylko część ludności 
zarabiająca lepiej mogła pozwolić sobie na kupno swojego mieszkania, a mieszkania były sprzedawane zwłaszcza 
wówczas, gdy były dobrze utrzymane i wyposażone oraz gdy znajdowały się w atrakcyjnych częściach miasta. Dzisiaj 
budownictwo społeczne obejmuje mniej atrakcyjne budynki znajdujące się w mniej atrakcyjnych lokalizacjach. 
W tych miejscach skupiska ludzi o niskich dochodach, bez pracy i z problemami społecznymi znacznie się powiększyły 
[Harnack, Schubert, 2012, s. 251]. 

Z drugiej strony niższe szczeble segregacji można znaleźć w krajach o silnej tradycjach „państwa opiekuńczego”, 
np. w krajach skandynawskich lub w Holandii. Niemniej jednak nawet tutaj wskaźniki segregacji podążają śladami 
światowych norm, co zostało udokumentowane w raporcie OECD pt. „Divided we stand” [OECD, 2012].
Dopiero w ostatnich kilku latach możemy obserwować niewielką zmianę trendu: Podobnie jak w wielu krajach 
problem segregacji się nasila, natomiast problemy związane z brakiem środków pozwalających na kupno mieszkania 
w prosperujących konurbacjach dosięgnęły klasy średniej, rządy podwyższają środki finansowe w celu rozwoju 
budownictwa socjalnego [Harlander, Kuhn, 2012, s. 422]. Być może zabrzmi to obiecująco, ale potrzebne będą 
spójne długoterminowe strategie w celu dokonania widocznych zmian.

W tym miejscu nasuwa się pytanie, czy i dlaczego władze publiczne powinny zapewniać różnorodność społeczną. 
Po pierwsze różnorodność jest postrzegana zarówno jako wypadkowa, jak i warunek równych możliwości 

w zakresie edukacji, pracy i warunków życia. Jeśli chcemy zapewnić ludziom szanse na godne życie, powinniśmy 
zapewnić im różnorodność.

Po drugie różnorodność jest postrzegana jako warunek stabilności politycznej i gospodarczej, który w końcu 
znajdzie odzwierciedlenie w stabilizacji rynków nieruchomości.  Celem różnorodności jest ogólnie rzecz biorąc m.in. 
zagwarantowanie korzyści takich jak prewencja kryminalna lub harmonia społeczna.

2.  Metody i strategie
Istnieje kilka instrumentów, metod i strategii, które mogą zapobiec pogłębianiu się luki pomiędzy posegregowanymi 

częściami miasta, jeśli nie w ogóle zlikwidować ją.
Te metody i strategie są opracowywane na wszystkich szczeblach administracji. Zanim przejdę do omawiania 

szczegółów tej kwestii, poczynając od szczebla lokalnego, a skończywszy na szczeblu krajowym, należy podkreślić, że 
jest niezbędne poruszenie tematu segregacji na wielu szczeblach i w kontekście wielu sektorów, które muszą zostać 
ze sobą zestawione i odzwierciedlone w formie jednej zintegrowanej strategii [Bundesinstitut, 2009, s. 19].
Jeśli idzie o poziom sąsiedztw miejskich, działania muszą być koordynowane, a przy tym potencjał endogenny 
powinien zostać aktywowany. Inni aktorzy lokalni będą odczuwać frustrację, ponieważ ich działalność nie będzie 
miała żadnego wpływu lub ich działania zostaną nieświadomie udaremnione, ponieważ nie współpracują oni z innymi.  

Ważne jest, aby stworzyć miejsca i przestrzenie, gdzie rozwój i zaangażowanie będą widoczne [Montag Stiftung, 
2013, s. 126]. Dobrze zaprojektowane i utrzymane budynki i miejsca są symbolem uznania i świadczą o tym, że świat 
polityki i administracja nie zapomniały o nich. Prosta konwersacja istniejącej tkanki miejskiej może pomóc przywrócić 
ludności poczucie własnej wartości i zachęcić do brania udziału w życiu całego sąsiedztwa. Aby to osiągnąć, lokalna 
administracja wspólnie z aktorami społecznymi i sektorem wolontariatu muszę podzielić się obowiązkami, które będą 
wykonywać na rzecz sąsiedztwa [Bundesinstitut, 2009, s. 21]. Innymi słowy, ważne jest, aby połączyć programy 
z projektami, gdyż same projekty nie przyniosą trwałych zmian.

Jest również bardzo istotne, aby umożliwić społeczności w obrębie sąsiedztwa wywieranie bezpośredniego 
wpływu na jej wydatki, np. poprzez fundusze awaryjne, co ma działać dwutorowo. Po pierwsze lokalna społeczność 
ma zagwarantowaną możliwość określania swoich wydatków, wprowadzania zmian w drodze własnych decyzji 
w najbardziej bezpośredni sposób. Po drugie, co jest równie ważne, do ustanowienia funduszu awaryjnego niezbędne 
są organizacja sąsiedztwa, regularne spotkania członków sąsiedztwa, dyskusje o aspiracjach i możliwościach, a także 
przedstawianie innych potrzeb sąsiedztwa organom administracji wyższego szczebla. W tym sensie fundusz awaryjny 
mógłby funkcjonować jako katalizator dla organizacji i dyskusji [Montag Stiftung, 2013, s. 82].

Ponadto aby to uczynić, ważna jest współpraca organów administracji i innych sektorów, które pełnią określone 
obowiązki w sąsiedztwie [Bundesinstitut, 2009, s. 18]. Często poszczególne obowiązki powierzane w zakresie 
poszczególnych dziedzin są wspólne dla całego miasta, bez przykładania szczególnej wagi do poziomu przestrzennego 
sąsiedztwa. Aby zmienić sytuację w sąsiedztwie, różne sektory muszę współpracować ze sobą w celu wypracowania 
zintegrowanych strategii, które naprawdę będą w stanie zaspokoić potrzeby sąsiedztwa, ale także uwzględnić wyższy 
poziom planowania miasta.

Wreszcie konieczne jest zgromadzenie głównych aktorów w obrębie sąsiedztwa zarówno odpowiedzialnych 
władz, instytucji, jak i firm, zwłaszcza różnych spółdzielni mieszkaniowych i ich opiekunów, a także przedstawicieli 
instytucji społecznych, przedsiębiorców, stowarzyszeń i instytucji edukacyjnych w celu nawiązania współpracy.

Działania te będą typowo nadzorowane przez zarząd sąsiedztwa lub, tak jak w Monachium, zleconej organizacji 
powiązanej z sąsiedztwem, przez stowarzyszenie lub instytucję społeczną [Holl, 2012, s. 374]. Wspólne podejście 
do zrzeszania ludzi i organizacji oraz poprawy ich współpracy ma na celu określenie zakresu ich obowiązków 



smart metropolia 43

wykonywanych na rzecz sąsiedztwa, które są nieco większe niż sama strefa problematyczna. Pozwoli to zaangażować 
ludzi z większymi możliwościami i kompetencjami w pracę na rzecz sąsiedztwa [Montag Stiftung, 2013’ s. 119].
Na poziomie gminy główne wyzwanie polega na stworzeniu systemu obejmującego sieć rurociągów, gdzie poprawa 
na jednym końcu prowadzi do pogorszenia na drugim, gdyż nie da się poświęcić takiej samej uwagi różnym miejscom. 
Zatem istotne jest prowadzenie monitoringu sąsiedztwa i rozwoju wydarzeń w całej gminie, a także nieustanne 
gromadzenie informacji na temat najbardziej istotny wskaźników rozwoju. Jak Hartmut Häußermann słusznie 
zauważa, że miasto może być społeczne jedynie jako jedna całość – w znaczeniu bycia uczciwym i sprawiedliwym 
[Häußermann, 2002, s. 58].

Gelsenkirchen w Zagłębiu Ruhry może posłużyć za przykład takiego podejścia. Administracja gminy uformowała 
„zespoły sąsiedztw” składające się z członków administracji z różnych sektorów, którzy nie tylko są odpowiedzialni 
za swoje sąsiedztwo, ale także wykonują powszednie obowiązki sektorowe, tym samym zagwarantowane zostaje 
powiązanie rozwoju sąsiedztwa z kluczowymi działaniami w obrębie sektora. Szczeble administracji zorientowane 
na przestrzeń społeczną są również powiązane z całym sektorem poprzez regularne sesje poświęcone prezentacji 
informacji zwrotnych [Montag Stiftung, 2013, s. 120-121].

Oprócz skutecznej administracji zorientowanej na sąsiedztwo i planowanie, rozwój sąsiedztwa wymaga 
nieustannego wsparcia i ciągłej uwagi ze strony polityków. Jest to szczególnie istotne w przypadku długoterminowych 
strategii, które często potrzebują wsparcia ze strony polityków, którzy poczują się osobiście odpowiedzialni za pewne 
istotne kwestie.

W Niemczech gminy mają również możliwość tworzenia swoich własnych instrumentów. Dobrze znanym 
przykładem tego jest polityka Monachium określająca „sprawiedliwe społecznie użytkowanie gruntów”, która 
pozwala na współfinansowanie planów i projektów miejskich. Zgodnie z tym prawem lokalnym właściciele ziemi 
są zobowiązani częściowo pokryć koszty społeczne, które muszą zostać poniesione w następstwie ich działalności 
budowlanej. Beneficjent praw to nowego budynku musi sfinansować część kosztów na rzecz społeczności i dobra 
publicznego. Daje to gminie szereg możliwości, np. do adaptowania ziemi na cele budownictwa socjalnego.

Inna możliwość to zarządzanie, czy nieruchomość lub ziemia jest zajęta, która wykorzystywana jest przede 
wszystkim w przypadkach budynków firm działających na rynku mieszkalnictwa gminnego. Zarządzanie użytkowaniem 
może również być powiązane z finansowaniem sektora prywatnych właścicieli, którzy w zamian przyjmują lokatorów 
wybieranych przez gminę.

Innym istotnym środkiem jest wsparcie dla inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego (takie jak fundacje, 
stowarzyszenia), wspólne przedsięwzięcia budowlane i spółdzielnie, poprzez doradztwo i pomoc w tworzeniu sieci 
kontaktów oraz przyznawanie ziemi do wydzierżawienia lub przedsprzedaży. Często instytucje te i inicjatywy mają 
możliwość obudzić endogenny potencjał, gdyż mają one swój udział w sąsiedztwie. Ważne jest połączenie ich ze sobą 
oraz zagwarantowanie wsparcia administracyjnego i politycznego, gdyż są oni znacznie bliżej związani z miejscową 
ludnością i bardziej świadomi potrzeb tych ludzi niż jakikolwiek organ administracji [Montag Stiftung, 2013 s. 82–83].
Jak już zostało wspomniane na wstępie, nie istniej żaden oczywisty związek pomiędzy widocznymi poziomami 
segregacji a systemem politycznym  nie tylko z tego względu, że system polityczny przenika poziomy regionów 
i gmin, ale także dlatego, że państwo z pewnością ma możliwość wspierania różnorodności w miastach.

Najbardziej oczywistą formą wsparcia jest poprawa środowiska politycznego i zwiększenie środków finansowych 
na mieszkalnictwo społeczne (oczywiście ma to również zastosowanie w przypadku innych poziomów). Państwo 
ma również możliwość powoływania do życia, wspierania i organizowania międzysektorowych programów 
i połączeń [Harlander, Kuhn, bauwelt, 2012, s. 27]. Najbardziej znanym programem tego typu w Niemczech jest 
program „Soziale Stadt” (Społecznie zintegrowane miasto), który odniósł niemały sukces. Program taki wymaga 
międzysektorowego wsparcia, skupia się na więcej niż jednym sektorze – mieszkalnictwo lub pomoc społeczna – 
oraz przestrzeni społecznej, łącząc przy tym finansowanie gospodarki, edukację, planowanie przestrzeni miejskiej 
i krajobrazu, politykę rynku pracy, itp.

Jest również istotne, aby państwo podejmowało działania oparte na monitoringu w celu zredukowania 
ponadregionalnych podziałów na różne części kraju, w tym działania mające na celu wyrównanie szans ludzi 
mieszkających na wsi i w mieście.  
Wreszcie państwo może pomagać poprzez wspieranie programów pilotażowych, organizację wymiany wiedzy oraz 
wprowadzanie i finansowanie projektów badawczych.

3.  Perspektywy na przyszłość
Na zakończenie tego krótkiego zarysu chcielibyśmy przyjrzeć się perspektywom na przyszłość, ponieważ 

natknęliśmy się na nie we wspomnianych wcześniej projektach badawczych. 
Przede wszystkim, aby podejść do problemu segregacji skutecznie, istotne są myślenie i działania integracyjne, 

a także połączenie międzysektorowych strategii. 
Lokalne organizacje, które świadczą pomoc społeczną, muszą być wspierane niezależnie od swoich celów 

i dziedzin takich jak edukacja, osoby starsze, młodzież i rodziny, mniejszości etniczne, imigracja, ludzie bezdomni, 
problem płci społeczno-kulturowej, zaangażowanie, itp.

Polityki zorientowane na przestrzeń, uwzględniające przestrzeń społeczną jako całość, są niezbędne, aby 
skutecznie zmierzyć się z problemem segregacji.

Z uwagi na to, że segregacja społeczna opiera się na długoterminowej sytuacji i nie ulega szybkim zmianom, 
jedynie polityki długoterminowe są w stanie rozwiązać problem pod warunkiem, że są stosowane konsekwentnie.

Podsumowując, segregacja zakorzeniona jest w sytuacji i uwarunkowaniach wykraczający poza sferę planowania, 
znajduje się poza wpływami polityk gminnych i po części nawet krajowych, w związku z czym musimy zaakceptować 
to, że będą istniały części miasta, które będą wymagały stałego wsparcia.
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CLOSED SOCIETY AND SOCIAL DIVERSITY IN URBAN AREAS IN GERMANY.
Case Studies and Analysis, including remarks on the development in Europe (Summary)

Social diversity in the cities is not accident‘s result but result of long distance policies  and systems. Social 
diversity is important for social harmony as well as for economic stability. The text gives a short summed-up overview 
on political and administrational instruments and strategies to provide social diversity, mainly based on experiences 
in Germany. The most important result of different research projects is that social diversity can only be provided with 
strategies and instruments of a cross-sectoral approach on different scales.
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Streszczenie: Poniższy artykuł porusza problematykę budowania postaw przedsiębiorczych wśród dzieci oraz 
młodzieży poprzez wskazanie działań kreowanych i wspieranych przez Gdański Inkubator Przedsiębiorczości 
STARTER – opartych na gamifikacji Lekcjach Przedsiębiorczości, projekcie rozpowszechniania nauki programowania 
Mistrzowie Kodowania, a także programie warsztatów przedsiębiorczości i kreatywności prowadzonych w języku 
angielskim przez amerykańską kadrę menedżerów Gdańsk Business Week.

1. Wstęp 
Dzisiejsi pracodawcy stawiają głównie na wysokie kompetencje, dobrą jakość pracy i kreatywność. Zazwyczaj 

oczekują więcej niż samego dyplomu ukończenia uczelni z wyróżnieniem. Wymagają działań, aktywności, czynności 
wskazujących o umiejętności pełnego zaangażowania się młodego człowieka i jego efektywności, które powinny iść 
w parze z dobrą komunikacją biznesową i znajomością języków. Szkoła nie zawsze jest w stanie przygotować młodzież 
do wymagań rynku pracy. Czy może to zrobić Metropolia? W jaki sposób może pomóc młodym w osiągnięciu tych 
celów i tym samym przygotować ich na wyzwania związane z wkroczeniem w przyszłe życie zawodowe? 

W 2005 roku Miasto Gdańsk ufundowało Gdańską Fundację Przedsiębiorczości, a kilka lat później, Gdański 
Inkubator Przedsiębiorczości STARTER, który oferuje przyszłym i obecnym przedsiębiorcom przestrzeń, wiedzę 
i networking. Inkubator zwiększa szanse na sukces startupów i młodych ludzi inspirując nieszablonowe myślenie 
i kreatywność. W STARTERZE pracuje obecnie 190 firm, z czego 61 ma w nim swoją fizyczną siedzibę, a pozostałe 
korzystają z przestrzeni wspólnych, wirtualnych biur, adresu oraz kompleksowego wsparcia. Od momentu powstania, 
Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER zrealizował ponad 20 projektów, w tym szereg cyklicznych, z których 
skorzystało ok. 10 tys. osób, między innymi: „Creative Business Cup”, „Creative Morning”, czy program akceleracyjny 
„Starter Rocket”. 

2. Lekcje Przedsiębiorczości – zgamifikowane zajęcia szkolne
Jedną z misji STARTERA jest kreowanie i wspieranie działań mających na celu budowanie postaw proprzedsiębiorczych 

poprzez realizację szeregu innowacyjnych projektów edukacyjnych, skierowanych zarówno do dzieci, jak i młodzieży 
oraz samych pedagogów, dzięki którym możliwa jest modyfikacja metod pracy z uczniem i wprowadzenie 
mechanizmów przystosowujących młode osoby do wymogów rynku pracy. Przykładem tych działań jest pilotażowy 
program realizowany wspólnie z Miastem Gdańsk – zgamifikowane Lekcje Przedsiębiorczości wykorzystujący 
innowacyjną metodę gamifikacji (inaczej grywalizacji) do budowania zaangażowania ucznia w proces nauki i chęć 
zdobywania wiedzy. Jak wykazują gdańskie gimnazja i licea zaangażowane w prowadzenie Lekcji Przedsiębiorczości, 
gamifikacja w edukacji sprawdza się doskonale. Dzięki opracowanej metodzie nauki poprzez zabawę możliwe jest 
nie tylko zafascynowanie uczniów nauką, ale i wzrost ich samoświadomości i wiedzy na temat swoich mocnych 
stron, co z kolei może się przełożyć na wybór przyszłej drogi życiowej. Dzięki temu kształtowane są kompetencje 
oraz wzmacniane postawy: otwartość, gotowość do podejmowania inicjatywy, wyzwań i ryzyka. Zgamifikowane 
zajęcia lekcyjne okazują się bardzo angażujące i pobudzające do systematycznej pracy. Pamięciowe przyswajanie 
wiedzy z zakresu przedsiębiorczości rozwija ją, ale często sprzyja także kształtowaniu postawy konformistycznej 
i podporządkowanej, podczas gdy przedmiot ten powinien być skupiony na rozwoju rzeczywistych kompetencji pro-
przedsiębiorczych. Zgamifikowane Lekcje Przedsiębiorczości mają szansę zmienić proces uczenia się i organizowania 
środowiska edukacji ekonomicznej dla młodzieży.

3. Mistrzowie Kodowania – programowanie dla najmłodszych
Języki programistyczne nie są już domeną informatyków, a narzędziem, które pozwala uczniom rozwijać myślenie 

kreatywne, doskonalić umiejętności analityczne, nadążać za postępem techniki i z owoców tego postępu świadomie 
korzystać. Programowanie stało się – obok języka ojczystego i jednego języka obcego – trzecim językiem, który 
każdy człowiek powinien znać choć na podstawowym poziomie, by rozumieć otaczający go świat i zachodzące 
w nim zmiany. Właśnie dlatego STARTER jest gdańskim partnerem Mistrzów Kodowania – ogólnopolskiego projektu 
edukacyjnego mającego na celu upowszechnienie nauki programowania w polskich szkołach. W ramach zajęć 
uczniowie wybranych szkół podstawowych uczą się programowania w intuicyjnym języku Scratch, w czym pomagają 
im odpowiednio przygotowani nauczyciele.

JAK WYCHOWAĆ PRZYSZŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW?

{
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4. Gdańsk Business Week - kształtowanie postaw i zachowań przedsiębiorczych
Od czterech lat Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER, Miasto Gdańsk oraz Washington Business 

Week realizują w Gdańsku przedsięwzięcie skierowane do uczniów w w wieku 15-19 lat – Gdańsk Business Week, 
którego współorganizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. W realizację projektu w 2014 
roku zaangażowały się również pomorskie firmy m.in.: Zarząd Komunikacji Miejskiej, InvestGDA, Energa, a także 
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Idea programu oparta jest na autorskiej licencji amerykańskiej fundacji Foundation for Private Enterprise 
Education, która już od 38 lat realizuje program „Business Week” w Stanach Zjednoczonych, a od 6 w Trójmieście. 
Gdańsk Business Week to 6 dni 45-godzinnych warsztatów przedsiębiorczości i kreatywności prowadzonych 
w języku angielskim przez amerykańską kadrę menedżerów z firm takich jak: Microsoft czy Boeing, przy współpracy 
z menedżerami z Polski. W 2014 roku w GBW wzięło udział niemal 90 uczniów z Metropolii Gdańskiej, 5 uczniów 
ze Stanów Zjednoczonych i kilkunastu wolontariuszy. Do tej edycji projektu STARTER zaangażował również dwoje 
dzieci z Domów Rodzinnych prowadzonych przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej budującą i wdrażającą 
rozwiązania dla dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, dzięki czemu także one 
miały możliwość udziału w międzynarodowym projekcie.

Gdańsk Business Week 2014 miał charakter innowacyjny na gruncie lokalnym. Podczas tej edycji STARTER 
zdecydował się stworzyć polsko-amerykańskie duety, gdzie amerykański CA (Doradca Firm, Company Advisor) 
w parze z polskim CA wspólnie wspierali pracę młodzieży, dając im tym samym wielką szansę na zainwestowanie 
w swoją przyszłość, a przedstawicielom biznesu na rozwój kompetencji menedżerskich i wymiany doświadczeń 
z kadrą największych korporacji na świecie. Doradcy Firm pracowali z grupami młodzieży podczas zajęć z symulacji 
biznesowej. Warsztaty rozbudzały i kształtowały postawy oraz zachowania przedsiębiorcze wśród młodzieży, 
a mentoring ludzi bardziej doświadczonych i posiadających wieloletnią praktykę zawodową pomógł postawić im 
pierwszy krok na ścieżce do własnego biznesu. 

Program odbywającej się w lipcu, czwartej edycji, zakładał, podobnie jak w poprzednich, utworzenie kilkuosobowych 
zespołów, które pracowały nad wypracowaniem produktów w ramach pracy warsztatowej w grupach. Drużyny 
stworzyły firmy i pracowały nad utworzeniem firmowych produktów oraz ich wdrożeniem na rynek. Dzięki temu 
młode osoby zapoznały się z mechanizmami konkurencyjnej gospodarki rynkowej, prowadzenia firmy na giełdzie, 
marketingu, pracy zespołowej i przywództwa. 

Zwieńczeniem projektu była prezentacja wyników obranych strategii prowadzenia firm i podejmowanych decyzji 
połączona z Targami Przedsiębiorczości, podczas których uczestnicy starali się udowodnić, że jako osoby zarządzające 
byłyby w stanie rozwinąć i utrzymać daną firmę na rynku. Wystąpienia odbyły się przed komisją sędziowską złożoną 
z polskich przedsiębiorców i amerykańskich menadżerów. Młodzież przedstawiała stworzone w trakcie warsztatów 
innowacyjne produkty i podejmowała próby przekonania komisji (która wcieliła się w rolę inwestorów) do inwestycji 
w ich pomysł na produkt m. in. na podstawie przedstawionego planu sprzedażowego. 
Gdańsk Business Week nie podsuwa gotowych rozwiązań, zamiast tego wskazuje ścieżki, które pomagają w osiągnięciu 
wy marzonego celu. Poprzez realizację programu STARTER inspiruje, motywuje  i uczy. Tylko jeden tydzień wakacji 
sprawia, że uczeń otrzymuje możliwość uczestnictwa w bloku zajęć pro wadzonych przez topowych menedżerów 
z USA, podczas których doskonali techniki komunikacyjne i negocjacyjne, tworzy własną firmę i walczy o jej 
przetrwanie, pla nuje, tworzy strategie marketingowe, uczy się pracy w zespole. 
Dlaczego warto stawiać na innowacyjne projekty w obszarze budowania oferty dla młodego pokolenia? Zdolna 
i ambitna młodzież, mimo swoich licznych atutów, wciąż potrzebuje mentoringu ludzi bardziej doświadczonych od 
siebie, którzy dzięki swojej wieloletniej praktyce pomagają jej postawić pierwszy krok na ścieżce do własnego biznesu. 
Gdańsk Business Week to wielka szansa dla młodych osób, które chcą zainwestować w swoją przyszłość, a także 
dla przedstawicieli biznesu na rozwój kompetencji menedżerskich i wymiany doświadczeń z kadrą największych 
korporacji na świecie oraz wsparcie przyszłych kadr. To też przygoda, integracja, rozwój kompetencji miękkich 
i języka angielskiego, ogromna dawka wiedzy biznesowej, szansa na poznanie ciekawych ludzi ze świata lokalnego 
oraz amerykańskiego biznesu, rozwój osobisty, atmosfera wspierania każdego młodego człowieka i budowania jego 
poczucia unikalności oraz sprawczości w drodze do własnego sukcesu, a także amerykański duch niekończących 
się możliwości, które są na wyciągnięcie ręki. Wystarczy skorzystać z szans, jakie daje młodym Gdański Obszar 
Metropolitalny w ramach tworzenia atrakcyjnego dla młodych ludzi rynku pracy. 
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Zdjęcie 1: Uczestnicy Gdańsk Business Week 2014 
Źródło: [foto. M. Skotarczak, 2014]

HOW TO EDUCATE FUTURE ENTREPRENEURS? (Summary)
This article raises the issue of building the entrepreneurial attitudes among children and youth by programs 

and activities created and supported by the Gdansk Business Incubator STARTER - based on gamification Lekcje 
Przedsiębiorczości, programming lessons Mistrzowie Kodowania, and a program of enterprise and creativity 
workshops conducted in English by an American staff managers Gdańsk Business Week.
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Streszczenie: W stosunku do postulowanych w dokumentach strategicznych i dyskusjach naukowych kierunków 
kształtowania się relacji w układzie miasto-region w regionie metropolitalnym Warszawy, a także tych wytyczanych 
przez obecne tendencje społeczno-gospodarcze istnieje kierunek alternatywny. Oparty jest on na wykorzystaniu 
walorów tzw. szerokiego zaplecza wiejskiego w zakresie świadczeń ekosystemów oraz potencjału endogenicznego 
małych i średniej wielkości ośrodków miejskich. Regiony miejsko-wiejskie to koncepcja oparta na zasadach 
partnerstwa obszarów miejskich i wiejskich, do której nawiązano w wielu teoriach z zakresu gospodarki przestrzennej 
oraz dokumentach UE. Opracowanie wykorzystuje wyniki projektu własnego NCN, analizujące potencjał 16 ośrodków 
regionu metropolitalnego Warszawy w zakresie sektora kulturalno-kognitywnego. 

1. Wstęp
Mimo, iż w ciągu ostatnich dziesięciu lat pozycja Warszawy wzrasta w międzynarodowych rankingach miast 

[por. np. Korcelli-Olejniczak 2012a], jest ona nadal nieodpowiednio niska w stosunku do roli jaką odgrywać powinna 
stolica szóstego pod względem liczby ludności państwa i siódmej gospodarki Unii Europejskiej. Wśród czynników 
znacząco hamujących przyszły rozwój Warszawy wymienia się przede wszystkim wzrastającą hipertrofię oraz położenie 
geograficzne – w otoczeniu słabo zurbanizowanego, ekonomicznie zacofanego regionu północno-wschodniej Polski. 
Owe uwarunkowania znajdują wyraz w strategicznych dokumentach planistycznych, w których wskazuje się na 
istniejące dysproporcje wewnątrz-regionalne jako główny hamulec rozwoju społeczno-gospodarczego [Strategia, 
2014]. Jednocześnie należy się spodziewać, że odnotowywana depopulacja na obszarach poza-metropolitalnych 
(poza rdzeniem – metropolią i obszarem metropolitalnym Warszawy), przyczyni się do nasilania się powyższego 
zjawiska. Autorzy Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego proponują kilka równoległych działań mających 
na celu wzrost konkurencyjności regionu przy jednoczesnym wzmacnianiu spójności społecznej i terytorialnej. 
Proponowane kierunki to:

• ożywienie gospodarcze obszarów wiejskiego zaplecza, poprzez wzmacnianie ich potencjału rozwojowego
   i absorpcyjnego;
• rozwój ośrodków regionalnych i subregionalnych, zwłaszcza poprzez ich restrukturyzację i wzmocnienie funkcji;
• inwestycje wspierające przestrzenny zasięg rynku pracy Warszawy – obszar dziennej cyrkulacji ludności, poprzez 
• inwestycje w infrastrukturę, głównie techniczną, transportową itp. 

Pierwsze dwa działania mają na celu wzmocnienie policentryczności funkcjonalnej na poziomie regionalnym poprzez 
wspieranie średniej wielkości miast usytuowanych w odległości ok 100-120 km od Warszawy, celem wzmocnienia 
wzajemnych powiązań między tymi ośrodkami oraz ich relacji z Warszawą. Trzeci kierunek oparty jest na założeniu, 
że rozszerzenie zasięgu dojazdów do pracy pozwoli na zjawisko rozprzestrzeniania się funkcji i rozwój gospodarczy 
w strefie pery-miejskiej regionu. Kierunki te implikowane jednocześnie, choć zasadniczo wyczerpują zakres możliwych 
działań obejmując wszystkie strefy regionu, mogą okazać się mało realistyczne, wzajemnie wykluczające się lub 
niekorzystne z punktu widzenia rozwoju regionu Warszawy jako całości. 

W niniejszym artykule poszukuje się alternatywnej ścieżki rozwoju relacji miasto – region oraz jej odniesienia do 
i implikacji dla rozwoju regionu metropolitalnego Warszawy. Koncepcja regionu miejsko-wiejskiego podkreśla 
znaczenie walorów środowiskowych jako czynnika przyciągającego migrantów oraz zaawansowane działalności 
gospodarcze, w tym te z sektora kulturalno-kognitywnego [Scott 2012] do obszarów peryferyjnych – mniejszych 
miast i wsi. Postawione hipotezy zilustrowane są przykładami badań prowadzonych w ramach projektu badawczego 
NCN1, w którym analizowany jest potencjał w zakresie sektora kulturalno-kognitywnego w 16 miastach powiatowych 
regionu Warszawy. Kanwę teoretyczną dla koncepcji projektu stanowi opracowanie własne [Korcelli-Olejniczak 
2012b] oraz badania w ramach projektu ramowego UE PLUREL, dotyczące m.in. lokalnej, regionalnej i europejskiej 
skali rozwoju regionów miejsko-wiejskich. 
 
2.  Region metropolitalny Warszawy – poszukiwanie spójności i konkurencyjności 

Dyskusję dotyczącą relacji miasto-region w odniesieniu do Warszawy można przedstawić w formie trzech kierunków 
rozwoju wynikających z przyjętych założeń i oczekiwań. Kierunek uznany za alternatywny stanowi autorski wkład do 
tej dyskusji, przedstawiany do tej pory w kilku opracowaniach [Korcelli-Olejniczak 2013a; 2013b]. Przy prezentacji 
kierunków posłużono się uproszczoną typologią regionów metropolitalnych (Rys. 1). W typologii przedstawiono dwa 
‘wyjściowe’ typy regionu metropolitalnego – klasyczny monocentryczny region, cechujący się dominacją metropolii 

1. Grant badawczy NCN nr N N306 057340, realizowany w okresie 2011-06-13 – 2015-06-12 pt. 
‘Kształtowanie się systemu miast regionu metropolitalnego Warszawy w świetle zmian struktury ludności i funkcji’.

REGION WARSZAWY JAKO REGION

MIEJSKO-WIEJSKI 

{
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[Gras 1922; McKenzie, 1933; Dickinson 1934] oraz region zurbanizowany [Boudeville 1978], charakteryzujący się 
wewnętrzną specjalizacją funkcjonalną, niehierarchicznym układem wewnętrznych powiązań oraz przestrzennej 
dyfuzji zjawisk społecznych i gospodarczych. Wśród ‘pochodnych’ typów regionu metropolitalnego – teoretycznych 
wyrazów istniejących w rzeczywistości regionów metropolitalnych, wyróżniono pięć: region spolaryzowany, 
charakteryzujący się silną przewagą metropolii; region policentryczny, dwu- lub wieloośrodkowy, w którym dominację 
jednej metropolii zastępują relacje funkcjonalne między kilkoma miastami; region mono-poly będący formą pośrednią 
między regionem spolaryzowanym i policentrycznym; region zwarty, stanowiący poszerzony obszar metropolitalny 
oraz region miejsko-wiejski, w którym istotne stają się relacje między trzema strefami: rdzeniem, strefą pośrednią 
i miejsko-wiejskim zapleczem. 

Rys. 1 Typologia regionów metropolitalnych
Źródło: opracowanie własne w: Korcelli-Olejniczak, 2013

Na podstawie przyjętej typologii wyróżnić można następujące kierunki rozwoju regionu Warszawy, omówione poniżej.

Kierunek 1: region typu mono-poly
Kierunek ten odzwierciedla ogólny scenariusz przyjęty w Strategiach Rozwoju Województwa Mazowieckiego, 

który zakłada wspieranie wzrostu funkcjonalnej specjalizacji ośrodków regionalnych (subdominujących) w regionie, 
przy jednoczesnym wzmacnianiu obszaru rdzenia. Choć ośrodki subdominujące mają pełnić na ogół podrzędne funkcje 
w stosunku do funkcji obszaru centralnego, pozycja tych miast ma wyrażać się poprzez innowacyjność i kreatywność 
oraz związki z obszarem rdzenia oraz ich bezpośrednim zapleczem. Zakłada się również istnienie wzajemnych 
powiązań między tymi ośrodkami. Kierunek ten należy uznać za pożądany lecz mało prawdopodobny ze względu na 
słabą pozycję ośrodków regionalnych regionu Warszawy oraz nieznaczące wzajemne powiązania tych miast. 

Kierunek 2: zwarty region metropolitalny
Ten często spotykany w dyskusjach naukowych dotyczących relacji między Warszawą a regionem kierunek, 

dotyczy rozwoju regionu Warszawy poprzez rozszerzanie się zasięgu obszaru metropolitalnego. Spodziewane jest, 
że nowe inwestycje, przede wszystkim w zakresie infrastruktury technicznej wzmacniającej mobilność przestrzenną 
w strefie pośredniej regionu przyczynią się do rozszerzenia zasięgu codziennych dojazdów do pracy i innych funkcji, 
w tym edukacji, zaopatrzenia i rekreacji. Podczas, gdy kierunek przyniósłby wiele wymiernych korzyści dla rozwoju 
obszaru centralnego, dla zewnętrznych części obszaru metropolitalnego i strefy pośredniej regionu oznaczałby 
nasilenie się występujących już obecnie efektów wypłukiwania funkcji. Dla przykładu, badania prowadzone w ramach 
studium przypadku w Mińsku Mazowieckim uwidaczniają te procesy, w szczególności w zakresie usług finansowych 
i rekreacji. Odległość od Warszawy jest także, poza wielkością miasta jednym z czynników decydujących o udziale 
osób zatrudnionych w tzw. sektorze kulturalno-kognitywnym. W zbiorze 16 miast powiatowych regionu Warszawy 
dla miast położonych poniżej 100 km (odległość drogowa) od Warszawy udział zatrudnionych w sekcjach J, K, M, 
R nieznacznie wzrasta wraz z odległością, powyżej 100 km maleje (Rys. 2). 

 

Rys. 2 Współczynnik korelacji rang Spearmana dla 16 ośrodków regionu Warszawy (odległość/udział zatrudnionych
w sekcjach J, K, M i R w latach 2005, 2008, 2009 i 2011)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS.
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Kierunek 3: region spolaryzowany
Obserwacja współczesnych trendów rozwoju sterowanych mechanizmami rynkowymi wskazuje w przypadku 

regionu Warszawy na wzrastającą polaryzację w układzie metropolia-region. Region spolaryzowany to taki typ 
regionu, który charakteryzuje się koncentracją funkcji metropolitalnych w rdzeniu regionu, czyli metropolii i obszarze 
metropolitalnym, osłabianiem się powiązań wewnątrzregionalnych – pomiędzy rdzeniem, strefą pośrednią i dalszym 
zapleczem – strefą wiejską lub miejsko-wiejską oraz słabym rozwojem ośrodków subdominujących. W tak rozrysowanym 
regionie tzw. efekty rozprzestrzeniania (rozwój nowych funkcji, intensyfikacja zagospodarowania przestrzeni, przyrost 
dochodów ludności i obrotu firm) ograniczają się do strefy zawartej w promieniu 40-50 km od Warszawy, czyli do ścisłego 
obszaru metropolitalnego. Region spolaryzowany należy uznać za zagrożenie dla spójnego rozwoju, ze względu na 
pogłębiające się dysparytety między obszarami metropolitalnymi i poza-metropolitalnymi, nieobjętymi pozytywnymi 
impulsami rozwoju i funkcjami metropolitalnymi. W przypadku takiego modelu, który uznać należy za stosunkowo 
prawdopodobny przy utrzymaniu obecnych trendów społeczno-ekonomicznych, metropolia Warszawa nie jest 
w stanie korzystać z zasobów szerokiego zaplecza i jego endogenicznego potencjału. 
Przedstawione trzy kierunki kształtowania się relacji miasto-region w regionie metropolitalnym Warszawy należy 
uznać za nieoptymalne dla rozwoju tego regionu. Stąd pytanie o kierunek stanowiący możliwą alternatywę – 
ścieżkę rozwoju, w której potrzeby i potencjał rdzenia i wielostrefowego zaplecza, różnorodność metropolii, 
potencjał ośrodków subregionalnych i obszarów wiejskich wykorzystane zostaną dla podnoszenia konkurencyjności 
i wzmacniania spójności społecznej i terytorialnej regionu, wydaje się stosowne i pożądane. 

3.  Region miejsko-wiejski jako wspólnota odpowiedzialności 
Koncepcja regionu miejsko-wiejskiego (lub wiejsko-miejskiego) została opracowana na kanwie dyskusji 

stanowiącej podłoże Europejskiej Perspektywy Rozwoju Przestrzennego [1999], dotyczącej partnerstwa miejsko-
wiejskiego jako formy wspierającej współpracę między strefami tego regionu oraz ich wzajemną komplementarność 
funkcjonalną. Przyjęty kierunek rozwoju takich regionów zakłada pogodzenie dwóch pozornie sprzecznych celów 
polityki przestrzennej – konkurencyjności i spójności (społecznej i terytorialnej). Polityka partnerstwa miejsko-
wiejskiego realizowana jest np. w wielu regionach metropolitalnych Niemiec, w których tzw. szerokie zaplecze wraz 
z metropolią i jej obszarem funkcjonalnym stanowi przestrzeń wzajemnej odpowiedzialności [Blotevogel, 2010].
Jedną z kwestii często poruszanych w dyskusjach na temat relacji miasto-wiejskie jest zagadnienie konfliktu celów 
rozwoju, odmienności potencjału oraz różnic w poziomie rozwoju między obszarami miejskimi i wiejskimi. Przy 
założeniu jednak, że cele mogą opierać się na komplementarności funkcjonalnej i zastosowaniu odpowiedniej polityki 
regionalnej, dysparytety nie będą stanowiły bariery dla współpracy a potencjał poszczególnych stref regionów 
miejsko-wiejskich może być źródłem wartości dodanej w rozwoju tych jednostek jako całości. Przejawem bowiem 
wzajemnego ‘zbliżania’ się w układzie miasto-region jest skracanie się dystansu cywilizacyjnego i ekonomicznego 
między strefami w kontinuum miejsko-wiejskim, rozwój stref pery-miejskich, ‘zdecentralizowana koncentracja’ 
osadnictwa i funkcji, powstawanie zjawiska ‘między-miasta’ [Sieverts, 1997]. Powyższym zjawiskom sprzyjają m.in. 
takie trendy jak: wzrost znaczenia migracji do obszarów peryferyjnych motywowanych walorami środowiskowymi; 
rozwój wysokich technologii zwiększający udział takich sektorów gospodarki i działalności, dla których opór przestrzeni 
nie stanowi silnej bariery; wzrost znaczenia działalności kreatywnych, które są szczególnie ‘wrażliwe’ na jakość 
środowiska; powstawanie małych firm sektora kulturalno-kognitywnego zatrudniających lokalnych pracowników, 
o ponadlokalnym zasięgu usług (Rys. 3); wzrost znaczenia funkcji ekosystemów. W konsekwencji tendencje te 
prowadzą do wzmacniania się lokalnych elit, powstawania nowych przestrzeni konsumpcji, i do wyspowej gentryfikacji 
obszarów wiejskich [por. Leber, Kunzmann 2006]. 

Rys. 3 Zasięg działalności małych firm w 16 ośrodkach regionu miejsko-wiejskiego Warszawy
Źródło: opracowanie własne (badanie ankietowe)2 

2. Badanie ankietowe przeprowadzone w 2012 roku na próbie 340 firm – działalności z zakresu 8 działów PKD
w 16 ośrodkach powiatowych 
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4.  Hipotetyczny region miejsko-wiejski Warszawy – uwarunkowania, potencjał, 
     struktura przestrzenno-funkcjonalna

Koncepcja regionu miejsko-wiejskiego [Nilsson, Nielsen, 2011] akcentuje rolę strefy pery-miejskiej regionu, jako 
wielofunkcjonalnego obszaru o wysokiej dynamice zmian użytkowania ziemi, zagrożonego fragmentacją osadnictwa 
i degradacją krajobrazu. Uwypukla ona wzrastające znaczenie walorów ekologicznych jako czynnika determinującego 
lokalizację miejsc zamieszkania i działalności gospodarczej. Zastosowanie tej koncepcji w badaniach potencjału 
endogenicznego miast regionu Warszawy pozwalają na uwzględnienie szerszego zaplecza i analizowanie jego 
potencjału niezależnie od podziałów administracyjnych. Określony jako hipotetyczny region miejsko-wiejski Warszawy 
obejmuje zatem obszar rdzeniowy składający się z miasta centralnego i obszaru metropolitalnego (z podstrefami 
podmiejską i pery-miejską), strefę pośrednią w której zlokalizowane są ośrodki regionalne – subdominujące, oraz 
strefę zewnętrzną – tzw. wiejskie zaplecza. W strefie zewnętrznej zlokalizowane są także małe ośrodki miejskie 
i nieliczne ośrodki regionalne – Łomża i Ełk (Rys. 4). 

Rys. 5. Zasięg hipotetycznego regionu Warszawy
Źródło: opracowanie własne.

W dyskusjach nad relacjami miasto-region dotyczącymi Warszawy i jej zaplecza pytanie o formę kształtującego się 
regionu metropolitalnego jest bardzo zasadne. Spośród identyfikowanych typów tego regionu (por. Rys. 1), właśnie 
region miejsko-wiejski wydaje się odpowiadać rozwojowi regionu Warszawy pod względem cech współczesnych, 
potencjału w zakresie kwalifikacji ludności i funkcji oraz środowiska, a także struktury przestrzennej i funkcjonalnej. 

a) cechy współczesne
Region ten cechują ograniczony potencjał rozwojowy ośrodków subregionalnych, niepełna struktura funkcjonalna, 

zapóźnienie w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w większości przypadków peryferyjne położenie w skali 
kraju, zubożenie kapitału ludzkiego w wyniku długotrwałych, intensywnych procesów migracyjnych. W przypadku 
wybranych ośrodków, w miejsce zanikających funkcji pojawiają się jednak nowe działalności, spośród których te 
reprezentujące sektor kulturalno-kreatywny stanowią podstawę potencjału endogenicznego tych miast. W wielu 
przypadkach działalności te wykraczają swoim zasięgiem poza bezpośrednie zaplecze ośrodków.

b) potencjał
Przy założeniu, że zasięg regionu obejmuje znaczną część Warmii i Mazur, dysponuje on unikalnymi walorami 

środowiska przyrodniczego. Jest to podstawa wykształcania się wielu funkcji bezpośrednio i pośrednio związanych 
z tym kapitałem. Wiele funkcji sektora kulturalno-kognitywnego jest wrażliwa środowiskowo, nie wymaga natomiast 
centralnych, wielkomiejskich lokalizacji. Z badań prowadzonych w wybranych ośrodkach regionu wynika, że liczne 
spośród mniejszych miast tego obszaru upatrują swoich szans rozwojowych nie tyle w związkach z najbliższym dużym 
ośrodkiem miejskim takim jak Olsztyn i Białystok, co ze swoim zapleczem wiejskim, powiązaniach z Warszawą, jak 
również wzrastającym udziałem w globalnym obrocie gospodarczym, w tym zwłaszcza w zakresie rekreacji i kultury.
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c) struktura funkcjonalno-przestrzenna
Wyniki badań potwierdzają w zasadzie występowanie trójdzielnego podziału zarysowanego już wcześniej przez 

G. Gorzelaka i M. Smętkowskiego [2005] oraz M. Tarkowskiego [2008], w którym występuje rdzeń – ośrodek 
i obszar metropolitalny, strefa pośrednia jako strefa cienia dostarczająca intensywnych zjawisk wymywania funkcji 
i potencjału ludnościowego oraz strefy dalszego zaplecza. W koncepcji regionu miejsko-wiejskiego strefa ta nazywana 
jest strefą wiejskiego zaplecza regionu, w której zjawiska wymywania funkcji i potencjału ludnościowego przybierają 
słabsze nasilenie przy jednoczesnych, mniej intensywnych powiązaniach z trzonem regionu. Badania kształtującego 
się systemu miast regionu Warszawy [Korcelli-Olejniczak, 2013a] wskazują jednocześnie na przesuwanie się cienia 
metropolii w kierunku zewnętrznej strefy regionu metropolitalnego. 

5. Podsumowanie i wnioski
Rozwój regionu Warszawy jako układu opartego na subsydiarności i komplementarności funkcji wydaje się 

być korzystny dla wszystkich stref tego regionu. W zarysowującej się przyszłości demograficznej strefa peryferyjna 
proponowanego regionu miejsko-wiejskiego może stanowić obszar ożywienia gospodarczego, oparty w pewnym 
stopniu na funkcjach kulturalno-kognitywnych. Taki obszar dzięki pełnionym funkcjom ekosystemów odpowiada 
z jednej strony pojęciu gentrified rural periphery i przyciąga selektywny napływ migrantów, w tym również z trzonu 
regionu jako efekt m.in. intensywnych inwestycji w infrastrukturę techniczną i rekreacyjną. Z drugiej strony, staje się 
obszarem generującym nowe funkcje endogeniczne związane w dużej mierze z rekreacją i kulturą, lecz opierające się 
na tradycyjnych kwalifikacjach, zdolnościach i specjalnościach mieszkańców. 
Sugerowany układ kształtujący się w przyszłości w strukturze regionu Warszawy, oparty nie na pełnej dominacji 
ośrodka i obszaru metropolitalnego, lecz na komplementarności funkcjonalnej między trzonem regionu a jego rural 
hinterland umożliwia również objęcie impulsami rozwoju selektywnych miejsc strefy pośredniej. Takie założenie jest 
zgodne z nadrzędnym celem polityki spójności terytorialnej i powinno być zatem traktowane jako istotny cel polityki 
regionalnej. 
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WARSAW METROPOLITAN REGION AS AN URBAN-RURAL REGION (Summary)
The paper presents a development perspective for the metropolitan region of Warsaw which is alternative to 

those directions most frequently proposed in regional strategic documents and focused upon in scientific discussions. 
The option recommended is based on the use of assets of the wide hinterland – ecosystem services in rural areas 
and the endogenous potential of small and medium-sized urban centers. The concept of the urban-rural region 
refers to the idea of partnership between urban and rural areas, and was accounted for by spatial economic theory 
and reflected upon in EU strategic documents. The paper presents results of the Author’s own project financed by 
the National Science Center. The project analyses the cultural-cognitive potential of 16 urban centers within the 
hypothetical urban-rural region of Warsaw. 
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Współodpowiedzialność i szybki transfer dobrych praktyk i innowacji z biznesu do edukacji niższej to przykład innowacji 
społecznej wykorzystanej w projektach z zakresu edukacji przedsiębiorczej w Gdańsku, a także idea przyświecająca 
dwóm modelom nauczania przedsiębiorczości zaproponowanym przez Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER 
a stworzonym przy udziale świata biznesu. Przedsiębiorczości rozumianej nie wąsko: jako wiedza ekonomiczna, ale 
szeroko, jako zestaw kompetencji, w które umocowana młodzież może zmierzać się z wyzwaniami, czekającymi na 
rynku pracy.

Wioska współodpowiedzialności
Afrykańskie porzekadło mówi, że trzeba całej wioski żeby wychować jedno dziecko. Choć wydawałoby się, że 

współczesna cywilizacja wypracowała mechanizmy i instytucje odpowiedzialne za „wychowywanie” dzieci w „naszych 
wioskach”, pytania o skuteczność tego systemu i jego niezbędne reformy to temat wciąż żywo dyskutowany. Kwestie 
tego na ile system ten sprawdzał się wcześniej pozostawmy historii, a zajmijmy się tym, czy odpowiada on na 
aktualne potrzeby. Czy jedna instytucja, jaką jest szkoła, na której barkach pokładamy tak wiele, może sobie poradzić 
z tym zadaniem w pojedynkę? Odpowiedź w moim odczuciu odpowiedź brzmi: nie! Sprawna szkoła to taka, która 
działa jak ekosystem: w powiązaniu z innymi aktorami życia publicznego naszej „globalnej wioski” i jest przez nich 
aktywnie wspierana. Ważnym elementem tego ekosystemu jest świat biznesu. 

Wiek kompetencji
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat kultura i dynamika rynku pracy zmieniła się w błyskawicznym tempie między 

innymi przez migracje czy zjawiska globalizacyjne, a obecnie zmienia się nawet szybciej – na naszych oczach – na co 
wpływ miały: rozwój startupów i ich etosu oraz kultury pracy, zmiany naszych nawyków jako konsumentów czy rozwój 
technologii, żeby wymienić tylko kilka motorów tych przemian. Szkolnictwo ma niewielkie szanse, aby za dynamiką 
tych zmian nadążyć. Doprowadza to do sytuacji, w której pracodawcy kierowani wzrastającą frustracją wynikającą 
z deficytu odpowiednio wykwalifikowanych pracowników zaczynają czuć coraz większą współodpowiedzialność za 
kształt edukacji już nie tylko wyższej, ale również na niższym poziomie. Na łatanie niedoborów kompetencyjnych 
w czasie studiów często jest już za późno lub wymaga to większych wysiłków. Jasne staje się, że to właśnie właściwa 
edukacja szkolna może uchronić rynek przed brakami, z którymi się zmaga. Wielką bolączką zatrudniających nie jest 
bowiem brak kadr wyspecjalizowanych w określonych zawodach – z tym zaczęli już sobie oni radzić na różne sposoby 
kilka lat temu – ale ogromny problem uposażenia młodych, wkraczających na rynek pracy osób w kompetencje 
miękkie. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu potrzeby rynku pracy były inne. XXI wiek nazywany jest często wiekiem 
KOMPETENCJI [Zalewska-Bujak, 2010, str.10], co oznacza wzrost zapotrzebowania na fachowców o wysokich 
i różnorakich kompetencjach, jednak umiejętności takie jak: sprawna komunikacja, motywowanie, praca w grupie, 
umiejętność rozwiązywania problemów czy krytycznego myślenia, są potrzebne bez względu na zawód i specjalizację.

Wiedza vs. kompetencje?
Jak ma się to do nauczania szkolnego nastawionego na wiedzę, nie praktykę? Z przeprowadzonego na zlecenie 

Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER badania po tytułem „Źródła pozyskiwania wiedzy z zakresu 
technologii i ICT oraz autocharakterystyka postaw przedsiębiorczych uczniów gdańskich gimnazjów i liceów” wynika, 
że ponad połowa badanych ma na koncie doświadczenia sytuacji wymagających zachowań przedsiębiorczych, 
które definiują właśnie jako kompetencje miękkie takie jak umiejętności interpersonalne czy liderskie, zarządzanie 
codziennością, zarządzanie finansami, samodyscyplina, organizacja czasu. Cytując raport: „Osoba przedsiębiorcza to 
według uczniów taka, która jest asertywna, radzi sobie w życiu i jest elastyczna. Cierpliwie dąży do celu, umie stawiać 
na swoim, szuka alternatywnych rozwiązań problemów, które napotyka i godzi się na ponoszenie porażek oraz 
wyciąga z nich wnioski” [Raport: Źródła pozyskiwania wiedzy z zakresu technologii i ICT oraz autocharakterystyka 
postaw przedsiębiorczych uczniów gdańskich gimnazjów i liceów, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości 2014]. 
Jednocześnie badane wykazało znamienny paradoks: w prawdzie szkoła uczy wiedzy o tym, czym wspomniane 
postawy i kompetencje są, ale jednocześnie uczniowie mają silne przekonanie o tym, że ich wykazywanie stoi 
w sprzeczności z celami wyznaczanymi im przez system, a wręcz może być szkodliwe na klasycznej ścieżce szkolnych 
osiągnięć: „Wielu z nas hakuje ten szkolny system, ale to się odbija na wynikach na maturze. Jak postaramy się 
namówić nauczycieli na zmianę, na przykład żebyśmy robili coś bardziej innowacyjnego, to będziemy fajnie rozwinięci, 
ale może się okazać, że wynik z matury nie pozwoli nam na dostanie się na dobre studia. 

Z BIZNESU DO EDUKACJI.

GAMIFIKACJA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

A KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI I POSTAW
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Dopiero po zakończeniu szkoły możemy się tak stricte rozwijać. I wtedy uczyć rzeczy potrzebnych” [Raport: Źródła 
pozyskiwania wiedzy z zakresu technologii i ICT oraz autocharakterystyka postaw przedsiębiorczych uczniów 
gdańskich gimnazjów i liceów, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości 2014] – opowiada jeden z badanych. Na styku 
współpracy z biznesem udało nam sie wypracować dwa modele odpowiadające na ten problem – jeden opierający się 
na intensywnym kursie pozaszkolnym, prowadzonym przez liderów i liderki biznesu, zatem edukacji poza formalnej, 
drugi: wchodzący w tkankę systemu szkolnego przy zachowaniu jego wszystkich wymogów, przemycający jednak 
w proces nabywania wiedzy okazję do rozwijania postaw i kompetencji przy wykorzystaniu metody, jaką jest 
gamifikacja.

Business Week, czyli doświadczenie + motywacja w pigułce
Pierwszy wspomniany to projekt, który umożliwia bezpośrednie kształcenie młodzieży przez kadry biznesowe: 

Gdańsk Business Week, organizowany według formuły amerykańskich Business Week, czyli pozaszkolnych 
intensywnych kursów przedsiębiorczości dla młodzieży, który od 35 lat uzupełnia braki w edukacji formalnej w Stanach 
Zjednoczonych odpowiadając na te same bolączki, z którymi boryka się nasz system jakimi są: brak praktyki, zamknięcie 
uczniów w szkolnych ławach, podporządkowanie nauczania systemowi, który nie zakłada natychmiastowego 
feedbacku, nagradzania za podejmowanie działania i próby, w którym brakuje kontaktu z przyszłymi pracodawcami 
i światem biznesu. Podczas Gdańsk Business Week przez sześć dni około setka młodzieży intensywnie pracuje 
w zespołach nad rozwojem wirtualnej firmy. Każdy zespół otrzymuje wsparcie w postaci „Doradców Firm” – mentorów: 
menadżerów bądź menadżerek ze Stanów Zjednoczonych, z firm takich jak Microsoft, Apple czy Boeing. Gdański 
Business Week wprowadził dodatkowo polskich managerów z lokalnych firm, tworząc ścieżkę rozwoju dla rodzimych 
kadr biznesowych. O benefitach udziału w programie w roli „Doradcy Firm” mówi Marcin Kowalski, współzałożyciel 
firmy UXPin: Udział w Gdańsk Business Week to nie tylko doskonała możliwość dla doświadczonych menagerów do 
dzielenia się swoją wiedzą, ale także okazja do lepszego poznania samego siebie i doskonalenia swoich umiejętności 
coachingowych. Jako mentor, sam skorzystałem z programu nie mniej, niż jego uczestnicy, a pasja, entuzjazm, 
ogromny potencjał drzemiący w młodzieży i mądrość, z jaką mówią o biznesie, są wprost niesamowite.

Wyzwania, współpraca i wiara w działanie
Program wykorzystuje proste elementy – zdrową, opartą na wyzwaniach, współpracy i zasadzie fair play 

rywalizację z elementami zabawy. O jego sukcesie decyduje formuła połączenia tych elementów z symulacją 
realnych sytuacji biznesowych prowadzonych przez doświadczonych managerów i managerki przy stosowaniu jednej 
nadrzędnej zasady: wszystkie podejmowane z młodzieżą działania mają na celu budowanie ich wiary w siebie, wiary 
w wartość jakimi są podejmowania aktywności i prób oraz ryzyka, jak również budowanie swojego wewnętrznego 
kapitału emocjonalnego i profesjonalnego. Co dodatkowo wpływa na powodzenie programu i to, że zaledwie 6 dni 
może mieć tak ogromny wpływ na postawy młodzieży to:

• zetknięcie z inną kulturą pracy i komunikacji – ładunek pozytywnego feedbacku, który otrzymują
   od przedstawicieli amerykańskiego biznesu
• oderwanie od życia codziennego przez zastosowanie formuły letnich kolonii
• jasne określenie celów i szybka informacja zwrotna
• zakontraktowanie zasad współpracy i funkcjonowania w grupie
• niewielka liczność grup: około 10 osób, w których każdy może liczyć na wsparcie, konkretne zadania,  
   przestrzeń do ekspresji. 

Już teraz z programów polskich Business Weeków wychodzą liderki i liderzy – młodzi ludzie powołujący do życia 
różnego rodzaju inicjatywy: przedsięwzięcia, firmy, podejmujący praktyki w firmach na całym świecie czy studia 
zagraniczne. Ale są wśród nich i tacy, którzy osiągają prywatne zwycięstwa: przełamanie się w używaniu języka 
angielskiego, pokonanie strachu przed wystąpieniami publicznymi, nawiązanie przyjaźni, odnalezienie swoich 
mocnych strony.

Lekcje Przedsiębiorczości inaczej – gamifikacja w praktyce edukacyjnej
Biznes szuka skutecznych sposobów doprowadzania do tego, by ludziom się chciało: kupować, pracować bardziej 

wydajnie, myśleć innowacyjnie. Spece od marketingu, a także osoby zarządzające przedsiębiorstwami, nieustannie 
szukają sposobów nakłaniania nas do wykonywania określonych działań i ciągłego podtrzymywania naszej motywacji 
na jak najwyższym poziomie. Obszarem, w którym czasami problemem może być nadmiar motywacji a nie jej brak jest 
świat gier. Mechanizmy, które działają na naszą motywację i wywołują uczucie przyjemności podczas grania, zaczęto 
wykorzystywać w sytuacjach biznesowych, a następnie innych sytuacjach, w których kluczowe jest nakłonienie ludzi 
do wykonywania działań, których w normalnych warunkach nie wykonują chętnie, zatem w czynnościach, które grą nie 
są. W taki sposób powstała gamifikacja (czy tez grywalizacja). Nawet do 45 godzin tygodniowo – tyle czasu nastolatki 
potrafią spędzić na graniu w gry. Skoro zatem tajemnicą gamifikacji jest motywacja oraz robienie czegoś, ponieważ 
sprawia nam to przyjemność, dlaczego nie wykorzystać tego narzędzia do zachęcenia dzieci i młodzieży do nauki i do 
wykształcania kompetencji?1 Na tym bazuje projekt zgamifikowanych LEKCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, którego pilotaż 
prowadzimy od początku roku na zlecenie Miasta Gdańsk we współpracy z sześcioma gdańskimi szkołami: dwoma 
gimnazjami i czterema liceami. U podstaw projektu leżała rosnąca niezgoda na to jak lekcje przedsiębiorczości 

1. Więcej na temat tego jak grywalizacja działa i może być znaleźć można w prezentacji z konferencji TEDx 
Gdańsk autorstwa Anny Rogali – ekspertki w tej dziedzinie, projektu zgamifikowanych Lekcji Przedsiębiorczości.
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wyglądają w szkołach: często jest to nudna teoria, wykładowy sposób prowadzenia lekcji, zmuszanie młodzież do 
zapamiętywania regułek ekonomicznych bez zrozumienia, co w efekcie nie tylko nie przynosi żadnych korzyści, ale 
co gorsza zniechęca młodzież do przedsiębiorczości i podejmowania inicjatyw. W jaki sposób ma się to zmienić przy 
zastosowaniu gamifikacji? Po pierwsze, cały proces pomyślany jest tak, aby działać przede wszystkim na motywację 
uczniów i uczennic. Projekt w całości opiera się na podstawie programowej nauczania, ale realizuje ją w taki sposób, 
że ponad wiedzę, która ma zostać w głowach nastolatków, daje im możliwość uczenia się przez działanie, a przez te 
działania pracować nad ich kompetencjami: rozwinąć te, które mają, nabyć nowe, odkryć swoje mocne strony.

Elementy mechaniki edukacyjnej gamifikacji
Podobnie jak każda gra, nasza szkolna gamifikacja posiada FABUŁĘ. Nauczyciele mogą wybrać spośród dwóch 

fabuł: pierwszej, w której klasa trafia na kurs przedsiębiorczości do inkubatora przedsiębiorczości i drugiej: bardziej 
„fantastycznej”, w której klasa jest grupą Tajnych Agentów w Tajnej Agencji Jeszcze Tajniejszego Wywiadu. 
Na lekcjach w szkole uczniowie wykonują zadania, niemal zawsze są to zadania w grupach, oparte na wspólnej 
pracy, burzach mózgu, na kolektywnym dochodzeniu do najlepszych rozwiązań i prezentacji ich przed resztą klasy. 
W trakcie wykonywania zadań uczniowie i uczennice mogą uzyskać ODZNAKI, które oznaczają określone kompetencje, 
jakimi wykazali się podczas zadnia, np. Magda poddaje nieszablonowe rozwiązania – otrzyma odznakę „Mega Mózg”, 
Tomek świetnie dba o atmosferę w grupie, za co otrzyma odznakę „Agent, który mnie lubił”. Odznak jest na tyle 
dużo, że każdy z uczniów i każda z uczennic ma szansę odkryć swoje mocne strony. Co więcej, odznaki przyznają 
nauczycielki i nauczyciele, ale również koleżanki i koledzy. To jest pierwsza płaszczyzna gamifikacji i to, co jest 
podstawą realizacji lekcji. 

Motywacja = autonomia
Wszystko, co dzieję się dalej zależy już od motywacji młodzieży uruchomionej poprzez uczucie przyjemności 

z uczenia się. Po lekcjach mają oni do dyspozycji platformę www, na której kursami zarządzają nauczyciele, ale 
co ważne: to uczniowie i uczennice sami decydują o tym, jak wygląda ich proces uczenia się. Wybierając z bardzo 
wielu różnorodnych zadań, o różnym poziomie trudności, podejmują autonomiczne decyzje: co robią? z kim? czy 
samodzielnie czy w zespole? kiedy? Ułatwia im to system tokenów, które zyskują wykonując zadania na lekcjach oraz 
wykonując kolejne nadprogramowe zadania. TOKEN jest swego rodzaju walutą, która uruchamia dodatkowe funkcje: 
odblokowuje zadania, przenosi je w czasie itd. Na portalu uczennice i uczniowie mają swoje profile, na których 
gromadzą punkty, odznaki i tokeny, cały czas obserwując swoje postępy. Mijają pierwsze miesiące stosowania tej 
metody w pierwszych czterech klasach pilotażu i już widać różnice w podejściu uczniów i uczennic do lekcji: pracują 
więcej, mając z tego więcej przyjemności. Niebawem zgamifikowany kurs przedsiębiorczości wprowadzony zostanie 
pilotażowo do gimnazjów. Po etapie pilotażu udoskonalony program będzie wprowadzany do kolejnych kilkunastu 
klas, a docelowo realizowany we wszystkich chętnych szkołach w Gdańsku.
Sama gamifikacja jest coraz bardziej popularna w edukacji, coraz więcej nauczycieli i nauczycielek sięga po te 
metody nie tylko za pośrednictwem takich projektów jak nasz, ale na własną rękę wprowadzając elementy gier 
i gamifikacji, aby uczyć młodzież, jak się uczyć, i dawać im przyjemność z nauki. O różnych sposobach gamifikowania 
można było usłyszeć na spotkaniach edukacyjno-networkingowych z cyklu Edu Inspiracje, które odbywają się 
w gdańskim STARTERZE. Cykl to okazja do spotkania różnych środowisk: edukacji formalnej i poza formalnej, biznesu 
i administracji publicznej, czyli wszystkich tych, którym zależy na wychowaniu dzieci naszej „wioski”…
Po więcej informacji zapraszam na następujące strony internetowe:

• www.lekcjeprzedsiębiorczości.pl
• www.gdanskbusinessweek.pl
• www.inkubatorstarter.pl

Bibliografia:
1) Zalewska-Bujak M., Udział nauczycieli w przemianach edukacyjnych przełomu XX i XXI stulecia w Polsce,
    Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.
2) Raport: Źródła pozyskiwania wiedzy z zakresu technologii i ICT oraz autocharakterystyka postaw przedsiębiorczych
    uczniów gdańskich gimnazjów i liceów, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości 2014, http://sobato.eu/blog-2.
3) Games. How they can still surprise us: Anna Rogala at TEDx Gdańsk, https://www.youtube.com/watch?v=yZcbqdX4n6k

FROM BUSINESS TO EDUCATION. GAMIFICATION AND ENTREPRENEURSHIP
VS COMPETENCE AND ATTITUDE DEVELOPMENT- BASED LEARNING (Summary)

Responsibility and rapid transfer of good practice and innovation from business to education is an example 
of a social innovation used in projects in the field of lower entrepreneurial education in Gdansk. In two models 
pervading idea of entrepreneurship education proposed by Gdansk Business Incubator STARTER and created with 
the participation of the business world, entrepreneurship is not understood by a narrow point of view, as limited 
economic sciences; but broadly: as a set of competences which empower young people to take challenges waiting 
in the labor market.
“Gdańsk Business Week” and gamified “Entrepreneurship Classes” are two proposals based how to teach 
entrepreneurship efficiently and focused on the development of skills and competencies.



smart metropolia56

LIZ MAGUIRE | e-mail: liz.maguire@drs.glasgow.gov.uk
Rada Miasta Glasgow   

Streszczenie:  Niniejsza praca omawia rolę, jaką pełnią władze lokalne i gmin oraz ich ogromny wkład w proces 
wprowadzania i wdrażania innowacji społecznych. Opierając się na konkretnych przykładach zaczerpniętych 
z działalności Rady Miasta Glasgow, jesteśmy w stanie określić czynniki, bodźce oraz rolę, jaką muszę pełnić urzędnicy 
państwowi, aby innowacje społeczne mogły zostać skutecznie wdrożone, a także jesteśmy w stanie wyjaśnić, 
dlaczego innowacje społeczne powinny być przedmiotem zainteresowania władz lokalnych i gmin.

1. Kontekst
Rada Miasta Glasgow jest największym urzędem lokalnym w Szkocji, któremu podlega  łącznie 600 000 obywateli, 

z budżetem £2,4 mld. Ma ona kluczowe znaczenie dla gospodarki Szkocji i generuje £17 mld wartości dodanej brutto 
każdego roku.     

Podobnie jak miasto jej działalność skupiała się na przemyśle ciężkim i produkcji, w związku z czym kryzys
w tych branżach rzucił szereg wyzwań całemu miastu, w wyniku których stało się ono synonimem ubóstwa, bezrobocia 

i słabych warunków mieszkaniowych w latach 70. 
Od tego czasu Glasgow przeszło transformację, a zatrudnienie obecnie jest skoncentrowane w sektorach finansowym, 
handlowym i usługowym.

Przed ostatnią recesją gospodarczą odnotowano wzrost zatrudnienia we wszystkich tych sektorach, jednak w jej 
wyniku wzrost utknął w martwym punkcie, mimo to wciąż zauważalne są oznaki ożywienia gospodarczego.

Jak wszystkie większe miasta również Glasgow, nawet w czasach wzrostu gospodarczego, borykało się 
z szeregiem utrzymujących się problemów, a mianowicie ubóstwem, długoterminowym bezrobociem i złym stanem 
zdrowia mieszkańców. Oprócz tego w dalszym ciągu miasto zmagało się z problemami wynikającymi z ograniczania 
środków finansowych.
Podczas gdy niektórzy ludzie są zdania, że innowacje społeczne są szczególnie istotne w kontekście większych cięć 
budżetowych, ja uważam, że innowacje społeczne mają zawsze olbrzymie znaczenie, zwłaszcza dla władz lokalnych 
i gmin, niezależnie od skali cieć budżetowych czy innych. Jestem tego zdania z kilku względów: 

• władze lokalne i gmin mają obowiązek zaspokoić potrzeby wszystkich mieszkańców,
• w związku z tym nie dysponują one wszystkimi odpowiedziami i rozwiązaniami lub mechanizmami,
   aby zaspokoić te potrzeby.
• innowacje społeczne dają możliwość stworzenia nowych mechanizmów oraz kreatywnych
   i efektywnych rozwiązań.
W poniższym przykładzie zaczerpniętym z działalności Rady Miasta Glasgow zaprezentuję rolę, jaką władze 

lokalne i gmin mogą odgrywać w procesie dopuszczenia, wprowadzenia i wdrażania innowacji społecznych. 
W tym celu zdefiniuję problemy i kwestie, które muszą zostać poruszone, a także konkretną rolę, jaką władze lokalne 
odgrywają w celu zagwarantowania pomyślnego wdrożenia innowacji społecznej.

2. Procedura dopuszczania i wprowadzania innowacji społecznej
Na wstępie chciałabym przytoczyć przykład, który bazuje na moim doświadczeniu sprzed 30 lat, gdy podjęłam 

pracę w samorządzie lokalnym.  Miasto Glasgow borykało się wówczas z trzema powiązanymi ze sobą problemami: 
długoterminowym bezrobociem, wilgocią w mieszkaniach i rządowymi programami szkoleń, które w ogóle nie 
skupiały się na rozwoju przydatnych umiejętności.

Podczas gdy większość po prostu postrzegała te kwestie jako problem, jedna osoba widziała w nich możliwość 
rozwiązania wszystkich trzech problemów; zapewnij ludziom możliwość zdobycia przydatnych umiejętności, 
a jednocześnie zaoferuj im za to adekwatne wynagrodzenie, a  przy tym to wszystko powinno skupiać się na 
rozwiązywaniu prawdziwych problemów, tj. na poprawieniu mieszkalnictwa i efektywności paliwowej, a także na 
zapewnieniu tych wszystkich możliwości osobom długotrwale bezrobotnym.
W tym duchu została powołana do życia organizacja Heatwise, która koncentruje swoją działalność na dawaniu 
ludziom długotrwale bezrobotnym możliwości znalezienia zatrudnienia na rynkach średnio zaawansowanych.  
Początkowo Rada Miasta Glasgow finansowała podstawowe koszty pracowników oraz materiały niezbędne, aby 
poprawić zasoby mieszkaniowe miasta.  Wsparcie to odgrywało podstawową rolę w udowodnieniu całkowitej 
rentowności tego projektu. Rząd centralny zapewniał włączenie kosztów szkoleń jak element bieżących programów 
szkoleniowych. Co ważniejsze, nowo utworzona organizacja była w stanie skorzystać z funduszy europejskich, do 
których sama Rada Miasta nie miała dostępu. Finansowanie było niezbędne do zapewnienia uczestnikom szkolenia 
odpowiedniej stawki wynagrodzenia za wykonywaną pracę.

WŁADZE LOKALNE JAKO PODMIOTY

WPROWADZAJĄCE

{
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Ten innowacyjny model okazał się sukcesem i szybko został wdrożony w innych branżach, np. Landwise, Treewise. 
Obecnie, 30 lat później, po konsolidacji, wyłoniło się przedsiębiorstwo pod nazwą The WISE Group.  Przedsiębiorstw 
generuj wielomilionowe obroty. Początkowy 3-osobowy zespół tworzy dziś przedsiębiorstwo zatrudniające 360 
pracowników.
Drugi przykład odnosi się do nowo utworzonej organizacji działające pod nazwą Scotcash od 2007 r. Została ona 
powołana do życia, by sprostać potrzebie znalezienia rozwiązania sytuacji mieszkańców Glasgow, którzy nie mają konta 
bankowego, co oznacza, że ludzi ci nie mieli dostępu do żadnych korzystnych kredytów czy niskooprocentowanych 
pożyczek, a droższe formy kredytów były jedyną opcją, do której ta najuboższa warstwa społeczeństwa miała dostęp.
Zespół starszych urzędników w Radzie Miasta Glasgow popchnął tę inicjatywę naprzód we współpracy z największą 
spółdzielnią mieszkaniową w mieście i głównym partnerem bankowym – Royal Bank of Scotland.  Szereg opcji 
został zbadany, zanim ostatecznie podjęto decyzję o wdrożeniu Inicjatywy Finansowej na rzecz Rozwoju Wspólnoty 
(Community Development Finance Initiative) i spółka Scotcash została utworzona jako przedsiębiorstwo działające 
w interesie społeczności (Community Interest Company), którego główną kompetencją było zapewnienie przystępnych 
niskooprocentowanych pożyczek i pomocy osobom nie posiadającym rachunku bankowego przy zakładaniu 
podstawowego konta bankowego.
Wsparcie Rady i zaangażowanie poprzez sprawowanie zarządu nad procesem realizacji inicjatyw było podstawą 
zabezpieczenia głównego partnera bankowego, którego rola ma kluczowe znaczenie dla realizacji całościowych celów 
projektu. Oprócz roli lidera Rada Miasta dostarczyła początkową kwotę £570 000, aby umożliwić spółce Scotcash 
udzielanie pożyczek. Od założenia spółki w 2007 r. Scotcash udzieliła pożyczek w wysokości około £1 mln każdego 
roku i otworzył ponad 5 500 podstawowych rachunków bankowych w imieniu osób fizycznych. Jest to niezwykłe 
osiągnięcie zważywszy, że kwoty pożyczane of Scotcash są stosunkowo niewielkie, na przykład poniżej £200.

3.  Wdrażanie innowacji społecznej
Jedną z usług bezpośrednich, które Rada Miasta Glasgow świadczy na rzecz większości swoich mieszkańców, jest 

mieszkalnictwo społeczne. Niemniej jednak ustawodawstwo Rządu Centralnego z 1989 r. wprowadzone na mocy 
The Local Government and Housing Act (Ustawy o samorządzie lokalnym i mieszkalnictwie) zasadniczo ograniczyło 
kompetencje Rady Miasta do utrzymywania i świadczenia usług w sektorze mieszkalnictwa wysokiej jakości. Ustawa 
wprowadziła wymóg, zgodnie z którym świadczenie usług z sektora mieszkalnictwa, w tym wszelkie wierzytelności, 
naprawa, konserwacja i wszystkie koszty związanie z zarządzaniem i inne powiązane, muszą być pokrywane wyłącznie 
z czynszów, które są pobierane podczas świadczenia tych usług.  

Przed wprowadzeniem ustawy władze lokalne miały prawo uzupełniać koszty mieszkaniowe i korygować je 
z ogólnych dochodów i podatków. Wpływ powyższej ustawy miał katastrofalne skutki dla Glasgow. Dług w sektorze 
mieszkalnictwa sięgną £900 mln, co oznaczało, że za każdy £1 pobranego czynszu 57 pensów było wykorzystywane 
do obsługi kosztów zadłużenia, pozostałe 47 pensów było wykorzystywane na pokrycie kosztów związanych 
utrzymaniem mieszkania, w tym kosztów napraw i konserwacji. Liczby się nie sumowały 2+2 = 7, co prowadziło 
do powstania błędnego koła z pogłębiającym się spadkiem zasobów mieszkaniowych w połączeniu z rosnącymi 
czynszami.

Radykalne kroki zaradcze były niezbędne. Rada Miasta Glasgow zgodziła się na hurtowe przekazanie zasobów 
mieszkaniowych nowo utworzonej Wspólnocie kontrolowanej przez spółdzielnię mieszkaniową, przy czym decyzja 
o tym była podjęta w drodze głosowania, w którym uczestniczyli wszyscy lokatorzy. Poprzez przeniesienie zasobów 
mieszkaniowych Rada zabezpieczyła umowę i wsparcie przy udziale Rządu Szkocji i Zjednoczonego Królestwa, że dług 
zostanie umorzony i zostaną zapewnione środki finansowe w celu zapewnienia znacznego finansowania inwestycji 
w poprawę zasobów mieszkaniowych.

Zatem w 2003 powstała największa spółdzielnia mieszkaniowa w Szkocji – Glasgow Housing Association. 
Od tamtego czasu spółdzielnia ta wydała ponad £1,2 mld na modernizację i remonty ponad 70 000 domów. 
Spółdzielnia mieszkaniowa również powiększyła swój zakres działalności, czego rezultatem było utworzenie spółki 
Wheatley Group zrzeszającej 3 inne wspólnoty mieszkaniowe i współpracującej z Radą Miasta jako kluczowy 
interesariusz na obszarze Glasgow.

Choć skala tego projektu zaprezentowanego jako przykład działalności Rady Miasta była duża i sam projekt 
radykalny, władze lokalne i gminy mogą korzystać ze swojej pozycji, aby wdrażać mniejsze projekty innowacyjne, 
które mogą odmienić życie obywateli.

W ubiegłym roku Rada Miasta Glasgow zareagowała na obawy, że najbiedniejsi mieszkańcy Glasgow są 
uzależnieni od pożyczek, które muszę spłacić w momencie otrzymania pieniędzy. Rada Miasta ustanowiła radę 
Pay Day Lending Board zajmującą się tego typu pożyczkami, aby zbadać powszechność tego zjawiska w  Glasgow 
i określić działania, które mogą zostać podjęte, aby wyeliminować te formy zadłużania się. Nowo utworzona Rada ds. 
pożyczek ustaliła, że mieszkańcy Glasgow pożyczyli £57 mln w ciągu jednego roku od kredytodawców oczekujących 
spłaty w dniu otrzymania wynagrodzenia, w lombardach, od domowych agencji kredytowych i innych podmiotów.

Uznanie potrzeby podjęcia działań zapobiegawczych znalazło się wśród rekomendacji Rady ds. pożyczek. 
W związku z powyższym Rada Miasta skupiła się na zachęcaniu do oszczędzania już od najmłodszych lat. Uczyniła 
to poprzez wprowadzenie inicjatywy pod nazwą Your starter for 10.  Inicjatywa miała bardzo prosty cel, który 
polegał na zachęceniu wszystkich pierwszoklasistów szkół ponadpodstawowych w Glasgow to założenia rachunku 
oszczędnościowego, a następnie Rada przelewała na ten rachunek £10. Wdrażając tę inicjatywę Rada była w stanie 
wykorzystać sieć spółdzielczych kas oszczędnościowo-pożyczkowych działającą w Glasgow, aby móc zarządzać 
i prowadzić rachunki, które zostały otworzone.
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Ta innowacja społeczna Rady Miasta opiera się na bardzo prostej koncepcji. Niemniej jednak ma ona ogromny 
potencjał, aby postępować bardziej zapobiegawczo, dążąc do zmiany nawyków zaciągania pożyczek i kredytów 
wśród przyszłych pokoleń. Maksymalne roczne koszty tego projektu Rady wynoszą zaledwie £60 000.

4. Wnioski 
Wszystkie przykłady podane w niniejszej pracy dotyczące Rady Miasta Glasgow, w tym wprowadzania i realizacji 
innowacji społecznych, mają wiele wspólnych czynników. Są to:

• projekty skupiają się na rozwiązaniu, a nie na samym problemie;
• silne przywództwo urzędników Rady Miasta;
• współpraca z kluczowymi interesariuszami w Glasgow, uznanie ich decydującego wkładu
• uznanie, że istnieje potrzeba, aby podjąć te działania, aby sprostać potrzebom miasta i jego mieszkańców. 
• przekonanie, że nic nie robienie nigdy nie wchodzi w rachubę.
Wszystkie lokalne władze i gminy mają możliwości i odpowiednią pozycję, aby wspierać innowacyjność 

społeczną i zachęcać do wdrażania innowacji. Podstawowym motorem innowacji społecznych jest konieczność 
sprostania potrzebom mieszkańców, którym służymy, a także przekonanie, że jako władze lokalne i gmin nie mamy 
prawa boskiego do podejmowania starań, aby rozwiązać wszystkie problemu, a także to, że kluczowi partnerzy 
i interesariusze mogą przyczynić się do sukcesu.

LOCAL AUTHORITIES AS DOER’S AND ENABLERS OF SOCIAL INNOVATION (Summary)
This paper discusses the role of Local Authorities/Municipalities and the important role that they can play 

in enabling and implementing social innovation.  Drawing on concrete examples from Glasgow City Council, it 
highlights the factors/drivers and role which public officials have to play to enable social innovation to take place 
and explains why social innovation should be of concern to Local Authorities and Municipalities.
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Adwokat, przedstawiciel wnioskodawcy w sprawie rozpatrzenia obywatelskiego projektu o „powrocie do 
Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych przez władze Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich”

Streszczenie: Repatriacja stanowi powrót do kraju ojczystego osób, które z różnych przyczyn znalazły się poza 
granicami swego Państwa. Pomimo obowiązywania ustawy o repatriacji z 2000 r., Polsce nie udało się przeprowadzić 
sprawnej akcji repatriacyjnej osób polskiego pochodzenia. Co roku z obowiązujących rozwiązań korzysta jedynie 
kilkadziesiąt osób. Chcąc zmienić istniejący stan rzeczy do Sejmu został złożony obywatelski projekt ustawy mający 
na celu ułatwienie repatriacji, a także uznanie repatriacji za obowiązek spoczywający na Państwie Polskim. Pomimo 
upływającego czasu i przekonania co do konieczności zmian legislacyjnych, wciąż nie udało się przegłosować 
w Sejmie zmian ułatwiających akcję repatriacyjną.

1. Podłoże historyczne
Pod pojęciem repatriacji kryje się termin powrotu do ojczyzny osób, które wskutek różnych przyczyn niezależnych 

od siebie, znalazły się poza jej granicami. Jednakże pojęcie to w omawianym kontekście należy odnieść do powrotu osób 
pochodzenia polskiego do swej macierzy. Aktualnie mówimy o powrotach osób pochodzenia polskiego do ojczyzny 
swych przodków, ze względu na to, że akcją repatriacyjną objęci są potomkowie zesłańców lub przesiedleńców 
z polskich kresów. Osoby te, po zawarciu Traktatu pokoju pomiędzy Polską, a Rosją i Ukrainą podpisanego w Rydze 
dnia 18 marca 1921 r. [Dz.U. 1921 nr 49 poz. 300], pozostały poza granicami II Rzeczpospolitej. 

Zgodnie z Artykułem VI Traktatu ust. 1 „wszystkie osoby, które ukończyły lat 18 i w chwili ratyfikacji Traktatu 
niniejszego znajdują się na obszarze Polski, a w dniu 1 sierpnia 1914 roku posiadały obywatelstwo byłego Imperium 
Rosyjskiego i są zapisane, lub mają prawo być zapisanymi do ksiąg ludności stałej, byłego Królestwa Polskiego, 
lub były zapisane do gminy miejskiej lub wiejskiej, albo do jednej z organizacji stanowych na ziemiach byłego 
Imperium Rosyjskiego, jakie wchodzą w skład Polski, mają prawo zgłosić życzenie w przedmiocie opcji obywatelstwa 
rosyjskiego lub ukraińskiego. Od byłych obywateli byłego Imperium Rosyjskiego innych kategorii, znajdujących się 
w chwili ratyfikacji Traktatu niniejszego na terytorium Polski, takie zgłoszenie nie jest wymagane” [Traktat pokoju, 
18 marca 1921]. Jednakże pomimo możliwości powrotu na ziemie polskie, jakie dawał Traktat ryski, duża część 
Polaków pozostała na ziemiach swej Ojcowizny, czego przyczyny można również upatrywać w blokowaniu przez władze 
rosyjskie rozpatrywania stosownych wniosków o zezwolenie na przeniesienie się w granice ziem Rzeczpospolitej.

W latach 30-tych oraz w takcie II wojny światowej władze ZSRR dokonały masowych deportacji Polaków ze 
wschodnich ziem polskich, uznając Polaków za element obcy, wrogi władzy ZSRR.

2. Ustawa o repatriacji z 9 listopada 2000 r.
Prace nad unormowaniem prawnym repatriacji rozpoczęto pod koniec lat 90 XX w. w skutek czego uchwalono 

ustawę o repatriacji z 9 listopada 2000 r. Zgodnie z preambułą ustawy o repatriacji, powinnością Państwa Polskiego 
jest umożliwienie repatriacji Polakom, którzy pozostali na Wschodzie, a zwłaszcza w azjatyckiej części byłego Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich i na skutek deportacji, zesłań i innych prześladowań narodowościowych lub 
politycznych nie mogli w Polsce nigdy się osiedlić.

Jednakże w rzeczywistości wykonanie akcji repatriacyjnej spoczęło na samorządzie terytorialnym, który w myśl 
zasady „jedna gmina jedno zaproszenie” miał przyjąć repatriantów, zapewniając im warunki do osiedlenia się na 
terenie gminy. 

3. Główne założenia ustawy o repatriacji
Repatriacja w wydaniu ustawy z 2000 r. [Ustawa o repatriacji z dnia 9 listopada 2000 r] skierowana została do 

osób polskiego pochodzenie, które wykażą związek z polskością, w szczególności poprzez pielęgnowanie polskiej 
mowy, polskich tradycji i zwyczajów (art. 5 ust. 1) oraz zamieszkują azjatycką część byłego Związku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich. Ponadto, kluczowym elementem okazały się być lokale mieszkalne, bowiem wiza wjazdowa 
może być wydana zainteresowanemu, który wykaże się odpowiednimi warunkami do osiedlenia się w Polsce: 
tj. przedstawi odpowiednie dowody na okoliczność posiadania lub zapewnienia lokalu mieszkalnego i źródeł 
utrzymania w Rzeczpospolitej Polskiej” (art. 12 ust. 1).

Dla tych repatriantów, którzy nie mogą wykazać się warunkami do osiedlenia się w Polsce zaproponowano 
instytucję zaproszeń udzielanych m.in. przez gminy.
Natomiast, reszta powrotów realizowana była na własną rękę, które powroty to zostały objęte pomocą z budżetu 
centralnego – rezerwy celowej. Łączna liczba repatriantów, którzy osiedlili się w Polsce w latach 2001 – 2012 to 
niespełna 5 000 osób [Hut, Żołądek, 2013, s. 14]

REALIZACJA PROGRAMU REPATRIACJI

I INTEGRACJI POLAKÓW Z DAWNEGO ZSRR

{
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4. Krytyka obwiązujących rozwiązań
Niestety, biorąc pod uwagę doświadczenia ostatnich 10 lat, należy dojść do wniosku, że rozwiązania wprowadzone 

ustawą o repatriacji nie sprawdziły się, a sama akcja repatriacyjna nie powiodła się. Porażkę akcji repatriacyjnej należy 
upatrywać w złożeniu odpowiedzialności za repatriację na barki samorządu terytorialnego, podczas gdy winien być to 
obowiązek ogólnonarodowy. W praktyce okazało się, że w latach 2001 – 2012 poszczególne samorządy wystosowały 
jedynie 200 zaproszeń do repatriantów niewskazanych imiennie. 

Spowodowało to tworzenie się kolejki osób polskiego pochodzenia, czekających na wydanie wizy wjazdowej 
w celu repatriacji, która na koniec 2012 r. liczyła 2800 osób. Wobec tego krytycznie należy odnieść do instytucji 
promesy wydania wizy krajowej w celu repatriacji. Instytucja ta miała być rozwiązaniem tymczasowym, jednak 
brak wystarczającej ilości lokali spowodował utworzenie się kolejki osób ubiegających się o wydanie wizy. Okres 
oczekiwania na wizę wynosi nawet do 8 lat. Podkreślenia wymaga charakter promesy wydania wizy, która potwierdza 
powstanie zobowiązania Państwa Polskiego względem każdego z repatriantów.

Odnotowana ilość powrotów, oznacza realizację repatriacji w skali kilka razy mniejszej, aniżeli była przez 
ustawodawcę zakładana. Większość osób, które powróciły do Polski, przyjechały na własną rękę z pominięciem pomocy 
Polski, bowiem jedynie zaproszenia wysyłane bez wskazania adresata (tzw. bezimienne) podlegają dofinansowaniu 
ze środków budżetowych.

Kolejnym problemem obowiązujących przepisów jest coroczny brak pełnego wykorzystania środków 
przeznaczonych na repatriację. Repatriacja finansowana jest z rezerwy celowej corocznie określonej na poziomie ok. 
10 milionów złotych. 

Ponadto, w Polsce nie został stworzony ogólnonarodowy program repatriacji wspomagający akcję repatriacyjną. 
W tym kontekście należy wskazać, że nie ma spójnej polityki informacyjnej skłaniającej gminy do włączenia się do 
akcji repatriacyjnej, jak i z drugiej strony odpowiedniego przygotowania repatriantów na przyjazd do Polski. 

5. Szansa na przyśpieszenie repatriacji – projekt obywatelski
We wrześniu 2010 r. Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Powrót do Ojczyzny” złożył projekt 

ustawy o powrocie do Rzeczpospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego, deportowanych i zesłanych przez władze 
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Celem projektu obywatelskiego jest zrealizowanie akcji repatriacyjnej 
osób polskiego pochodzenia. Zważywszy na bardzo małą efektywność obowiązujących przepisów i znikomą liczbę 
repatriantów, niezbędne jest podjęcie działań zmierzających do intensyfikacji powrotów.

W projekcie ustawy proponuje się, aby odpowiedzialność za repatriację, łącznie z  obowiązkiem zapewnienia 
lokalu mieszkalnego dla rodziny repatriantów, została przejęta przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Wskazanie tego 
organu jest podyktowane faktem, iż obecnie sprawy związane z repatriantami prowadzi podległy mu Departament 
Obywatelstwa i Repatriacji, nadto ma to na celu zwiększenie pewności co do realizacji zobowiązań leżących po stronie 
Państwa Polskiego. Jakżeby inaczej określić złożenie przyrzeczenia wydania wizy krajowej, a następnie ustawienie 
ludzi w kolejce po powrót. Dlatego też wiza wjazdowa miałaby być wydana w terminie 24 miesięcy od wydania 
promesy wydania wizy wjazdowej.

Duży nacisk należy położyć na adaptację repatriantów w nowy środowisku, w związku z  tym postuluje się 
przeprowadzenie intensywnych kursów języka polskiego oraz kursów doskonalenia zawodowego, a także
zintensyfikowanie zaangażowania samorządu terytorialnego w akcję repatriacyjną. 
  Mając na uwadze, powyższe, według wnioskodawcy społecznego, niezbędnym jest podjęcie kroków zmierzających 
do realizacji akcji repatriacyjnej. Ponadto, obecnie postuluje się:

• zwiększenie rezerwy celowej przeznaczonej na repatriację do 25 mln złotych rocznie
   (w stosunku do 9 mln złotych w roku 2012);
• uproszczenie zasad rozliczania dotacji przeznaczonej na dofinasowanie kosztów poniesionych przez gminę
   w związku z osiedleniem się repatriantów;
• przygotowanie indywidualnych programów adaptacyjnych dla repatriantów, włączenie w repatriację    
   organizacji pozarządowych;
• efektywniejszą aktywizację zawodową repatriantów.

6. Podsumowanie
Niezbędne jest pilne podjęcie prac nad zmianą ustawy o repatriacji. Szacuje się, że faktycznie zainteresowanych 

repatriacją może być ok. 10 000 osób pochodzenia polskiego, a duża część z tych osób od dłuższego czasu czeka na 
powrót do Polski (2 800 osób polskiego pochodzenia uzyskało promesy wydania wizy wjazdowej, zewidencjonowanych 
w Bazie Rodak)

Znacząca część osób o polskim pochodzeniu decyduje się na „repatriację” do innych państw uciekając 
z Kazachstanu, ponieważ nie może doczekać się przyjazdu do Polski. Starając się wypełnić nie tylko moralne 
zobowiązania względem osób, które utraciły szansę powrotu do Polski, ale i myśląc o tożsamości społeczeństwa, 
należy jak najszybciej zrealizować akcję repatriacyjną. Tym bardziej, w obliczu dziury demograficznej, niezbędne jest 
szersze otwarcie się polskiego społeczeństwa na cudzoziemców, a zacząć powinniśmy od naszych Rodaków. 

Aby najbliższym czasie zrealizować repatriację, niezbędne są zmiany legislacyjne oraz zwiększenie finansowania 
wraz ze zmianą zasad tegoż finansowania, repatriacji. Ponadto, koordynacja działań i szersze włączenie samorządu 
terytorialnego oraz organizacji do akcji repatriacyjnej umożliwi płynniejszą adaptację repatriantów w nowym 
środowisku. Czas ucieka….. najwyższy czas zrealizować zakładaną przez ustawodawcę akcję repatriacyjną. 
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IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME OF REPATRIATION AND INTEGRATION OF POLES 
FROM THE FORMER USSR (Summary)

Repatriation constitutes return to mother country for people, that found themselves outside their country due 
to various reasons. Despite prevailing Repatriation Act of 2000, Poland did not succeed in execution of effective 
repatriation action aimed at people of polish origin. Each year, only several dozen people can enjoy from current 
regulations. In order to change the existing state of affairs a citizen legislation draft was introduced to Sejm with an 
aim to facilitate the repatriation as well as recognition that repatriation is the Polish State obligation. Despite passed 
time and acknowledgment of necessity for a change in legislation, still such amendments were not made through 
the Polish Parliament.
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Streszczenie: Istnieje dysproporcja między anachroniczną instytucją szkolną i jej nieaktualną ofertą edukacyjną 
a wymaganiami współczesnego świata. Szkoła musi się zmienić, dostosować do potrzeb i możliwości młodego 
człowieka. Zmiana systemowa jest niemożliwa, więc należy podjąć działania oddolne. Realizowany w Urzędzie 
Miejskim w Gdańsku projekt we współpracy z nauczycielami ma prowadzić do „kopernikańskiego przewrotu” 
w edukacji poprzez stworzenie nowoczesnej formy doskonalenia nauczycieli. Zmiana nauczycielskich postaw jest 
niezbędna do tego, by edukację zaczęto traktować jako inwestycję decydującą o przyszłości społeczeństwa. Kolejnym 
krokiem jest reorganizacja pracy szkół. Przykładem dobrej praktyki w tym zakresie jest Zespół Szkół Łączności – 
gdańska szkoła zawodowa, która otwiera się na potrzeby młodzieży i ściśle współpracuje z lokalnymi pracodawcami 
oraz instytucjami, by przygotować uczniów do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie i na współczesnym 
rynku pracy.

Gdyby zapytać uczniów, czy szkoła może być innowacyjna, z pewnością odpowiedzą, że to niemożliwe. Dlaczego 
tak sądzą? Nikt, jak uczniowie nie zna szkoły tak dobrze. Nikt, jak oni, nie dostrzega tak wielkiej dysproporcji 
między ofertą edukacją szkół a wymaganiami dzisiejszego świata. Jaka jest ich zdaniem polska szkoła? Z pewnością 
anachroniczna i niedostosowana do potrzeb młodego człowieka wychowanego w dobie komputerów, Internetu 
i technologii ICT. Ken Robinson proponuje zmianę paradygmatu edukacji. Jego zdaniem szkoła nie powinna dawać 
wiedzy na tacy, ale powinna rozwijać umiejętność dostrzegania różnorodnych rozwiązań, dróg, możliwości [Robinson, 
2010]. Tymczasem szkoła zabija naturalną dzieciom zdolność kreatywności i myślenia dywergencyjnego. Czy musi 
tak być? 

To pytanie postawiła grupa gdańskich nauczycieli wraz z koordynatorami My Generation@Work, projektu 
realizowanego przez Urząd Miejski w Gdańsku [Skiba i inni, 2015]. Początkowo rozmowy o zmianie w edukacji 
skupiały się na narzekaniach, na wytykaniu absurdów systemu, koncentrowały na barierach urzędowych czy 
ograniczeniach szkolnych. Udało się jednak stworzyć innowacyjny projekt, którego celem jest stworzenie 
nowoczesnej formy doskonalenia zawodowego nauczycieli m.in. na drodze sieciowania. Grupie potencjalnych 
liderów z gdańskich szkół zaoferowano szkolenia urozmaicone zajęciami prowadzonymi przez ekspertów takich, 
jak: znany z metody Lego-Logos Jarosław Spychała, specjalista od tutoringu Marek Budzyński czy ekspert nauczania 
wyprzedzającego Stanisław Dylak. Liderzy poznali szereg innowacyjnych metod (np. wspomnianą już Lego-Logos), 
zdobyli najnowszą wiedzę w dziedzinie dydaktyki (zwłaszcza z zakresu neurodydaktyki), nauczyli się wykorzystywać 
najnowsze narzędzia technologiczne (np. popularne wśród młodzieży aplikacje mobilne). Nauczyciele stykają się 
w ramach projektu z tą wiedzą, której nie otrzymali na uczelniach czy w ośrodkach doskonalących. Ponadto dzielą 
się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami oraz dobrymi praktykami w ramach nauczycielskich formacji – grup 
wsparcia, których spotkania pod opieką lidera odbywają się raz w miesiącu. Celem tych działań jest odczarowanie 
znienawidzonej przez uczniów szkoły poprzez stworzenie przestrzeni, w której mogą twórczo wyrażać siebie, poznać 
siebie i rozwijać w stopniu pozwalającym swobodnie funkcjonować we współczesnym, wyjątkowo dynamicznym, 
świecie. Skoro nie mogą liczyć na zmianę systemu, nauczyciele dokonują oddolnie przewrotu kopernikańskiego – 
jak mówi Marzena Żylińska, autorka rozprawy o neurodydaktyce [Żylińska, 2014]. Planują zmienić swoje postawy 
i sposób myślenia o edukacji. 

Nie jest to jedyne działanie zmierzające do unowocześnienia gdańskiej szkoły. Nie wszyscy to zauważają, 
ale w Gdańsku są nauczyciele, którzy działają od lat nieszablonowo. Niestety, marketing nie jest mocną stroną 
polskich szkół i dlatego aktywna współpraca z rozmaitymi instytucjami czy organizacjami, np. z Inkubatorem 
Przedsiębiorczości „Starter” czy z Pracodawcami Pomorza, innowacyjne pomysły oraz niestandardowe rozwiązania 
pozostają niezauważone. Nie mówi się o szkołach, w których nauczyciele w twórczy sposób wykorzystują energię 
dzieci i wyzwalają je ze szkolnych schematów. Przykłady wielu dobrych praktyk znikają w cieniu surowej krytyki 
polskiej oświaty. Dlatego dyrekcja Zespołu Szkół Łączności stara się promować wszelkie działania, by pokazywać, że 
właściwe zarządzanie firmą owocuje szeregiem pozytywnych zmian.

Technikum Łączności odpowiada na wymagania młodego człowieka na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim 
dostosowuje się do oczekiwań rynku pracy poprzez zacieśnienie współpracy z lokalnymi pracodawcami. W tej 
dziedzinie szkoła bez wątpienia idzie z duchem czasu. Dzięki staraniom dyrektora szkoły nawiązywane są kontakty 
z przedstawicielami branż elektronicznej i ICT. Efektem tych działań jest wzbogacenie bazy szkoły na niespotykaną skalę. 
Sale laboratoryjne wyposażyły firmy takie, jak: Sprint, Simex, PIKE, Telkom-Telmor, Radmor. Ponadto przedsiębiorstwa 
przekazują niezwykle kosztowny sprzęt, szkolą pracowników ZSŁ w zakresie najnowszych technologii, wspólnie 
z nauczycielami układają programy nauczania dla zawodów tak, by absolwenci byli odpowiednio przygotowani 
do rynku pracy. Dzięki firmom branżowym szkoła uczestniczy również w projektach unijnych: Szerokopasmowi są 
przyszłościowi, Szkoła+biznes, Zawodowa Akademia Rynku Pracy, Pomorskie – dobry kurs na edukację. Umożliwiają 
one (poza zdobywaniem nowoczesnego wyposażenia) organizowanie dodatkowych atrakcyjnych kursów dla 
młodzieży (np. SEP, AutoCad, lutowanie) i zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.

CZY SZKOŁA MOŻE BYĆ INNOWACYJNA?

{
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W odpowiedzi na potrzeby młodych ludzi, którzy wkrótce wkroczą na dynamicznie zmieniający się rynek pracy, 
Technikum Łączności zaczyna rozszerzać współpracę z pracodawcami. Na organizowanym przez szkołę Areopagu 
Młodych młodzi przedsiębiorcy zaoferowali nową formę wspólnego działania. Przygotowany wspólnie projekt 
„Przedsiębiorcza szkoła” polega na zbieraniu od uczniów informacji na temat tego, jakie umiejętności posiadają, 
i przekazywaniu ich pracodawcom. Gdy firmy przygotują zlecenie i dokonają rekrutacji, wybrana grupa uczniów 
pod kierunkiem opiekuna merytorycznego z firmy oraz koordynatora ze szkoły przygotowuje zadanie, zdobywając 
doświadczenie i praktyczne umiejętności. Powstająca w ten sposób baza zadań i projektów, umożliwi każdemu 
niemal uczniowi pozyskać potrzebną mu praktykę. 

Pamiętając, że innowacyjność w szkole to przede wszystkim otwieranie się na młodzież i na jej potrzeby, Zespół 
Szkół Łączności starają się zmienić sposób postrzegania edukacji. Innowacyjna szkoła słucha młodych, dlatego 
głównym celem jest próba odpowiedzi na ich głos. Nie od razu wszystko się udaje – proces zmian (zwłaszcza w zakresie 
postaw) jest niezwykle złożony i wymaga czasu, jednak z uporem małymi krokami udaje się dokonać reorganizacji 
szkolnej rzeczywistości. Ważną rolę odgrywa w tym procesie angażowanie młodzieży w kolejne przedsięwzięcia 
i pozostawanie otwartym się na jej pomysły. Budowanie przyjaznej atmosfery sprawia, że uczniowie często sami 
wychodzą z inicjatywą, czego przykładem jest działająca w ZSŁ Akademia Przedsiębiorczości Enterprising Today. 
Koło to coraz prężniej się rozwija i usamodzielnia, dzięki rozważnej i przemyślanej polityce ich opiekuna. Uczniowie 
co roku przygotowują cykl spotkań z ludźmi biznesu, którzy przedstawiają w formie wykładu różne zagadnienia, 
np. przeszkody młodego przedsiębiorcy, funkcjonowanie w mediach społecznościowych itp. Projekt cieszy się coraz 
większym powodzeniem, zaś organizatorzy zdobywają nieocenione umiejętności praktyczne w przygotowaniu takich 
imprez. 

To tylko część działalności jednej z najbardziej cenionych szkół zawodowych w Gdańsku. Wszystkie przedsięwzięcia 
zmierzają w jednym kierunku – ich celem jest stworzenie uczniom warunków do odpowiedniego rozwoju osobowości 
i kompetencji. Są one dowodem na to, że szkoła może być innowacyjna, ale wymaga to zaangażowania i właściwej 
polityki dyrekcji oraz nauczycieli. Pierwszym krokiem jest świadomość, że edukacja w Polsce znajduje się w wyjątkowo 
trudnej sytuacji i przekonanie, że obecny stan rzeczy można zmienić. Przykład Zespołu Szkół Łączności, a także 
działania Urzędu Miasta Gdańska zmierzające do unowocześnienia polityki edukacyjnej, m.in. poprzez restrukturyzację 
procesu doskonalenia zawodowego nauczycieli, dają nadzieję na gruntowną autentyczną oddolną zmianę szkoły – 
miejsca, które z całą pewnością może być innowacyjne, może pobudzać wyobraźnię, rozwijać kreatywność i uczyć 
zaradności życiowej. 

Bibliografia:
1) Robinson K., Changing education paradigms, http://www.ted.com [dostęp on-line: 12.12.2014 r.]
2) Przedsiębiorcza młodzież w Gdańsku. Lokalny Plan Działania, Gdańsk 2015.
3) Żylińska M., Neurony w szkolnej ławce, „Głos Uczelni” 2014, nr 7, s. 18-19.

DOES THE SCHOOL MAY BE INNOVATIVE? (Summary)
There is a disparity between the school and the requirements of the modern world. The school needs to be

changed to adapt to the needs and abilities of the young generation. The project in cooperation with teachers, 
implemented in the City Hall in Gdansk has led to a „Copernican revolution” in education through the creation of the 
modern form of teacher training. Changing their attitudes is essential to ensure that education began to be treated 
as an investment for the future society. Another factor is the reorganization of schools. An example of good practice 
in this regard is the School of Communications - Gdansk vocational school, which opens to the needs of young 
people and works closely with local employers and institutions.
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Peter Ramsden rozpoczął swoje wystąpienie, prosząc publiczność, aby zamknęła oczy i wyobraziła sobie Gdańsk 
w 2039 roku. Następnie przedstawił niektóre z myśli, które przyszły mu do głowy i które wyobraził sobie, że 
publiczności również podziela. 

Jest rok 2039, minęło 25 lat od konferencji poświęconej kreatywnej metropolii, która miała miejsce w 2014 
roku. Wiele się zmieniło, a niektóre z tych zmian sięgają tej konferencji, niemniej jednak większość z nich została 
zapoczątkowana przez miasto poprzez szereg pomysłowych działań. 

Spośród nich najważniejszy jest projekt Club of Gdańsk. Była to nowa koncepcja w Gdańsku. Spotkania klubu 
zgromadziły kluczowe osoby zaangażowana w życie miasta, przy czym większość z nich była spoza organów 
administracji publicznej. Klub zaczął odrywać rolę swoistego think tanku działającego niezależnie od innych organizacji, 
a wiele pomysłów klubu było katalizatorem istotnych zmian. Po raz pierwszy urzędnicy miejscy mogli współpracować 
z ludźmi reprezentującymi kluczowe grupy interesu w mieście. 

Konferencja pod hasłem Kreatywna metropolia umocniła determinację wszystkich graczy na szczeblu regionalnym 
i lokalnym, aby przedsięwziąć coś, co usprawni współpracę między metropolią lub miastem a regionem. Relacje 
z Gdynią uległy poprawie po wyborach samorządowych. Nowa administracja zauważyła, że Gdynia mogłaby odgrywać 
ważną rolę jako drugie co do wielkości miasto ulokowane na tętniącym życiem obszarze metropolitalnym. Miasto 
zaczęto postrzegać poprzez pryzmat jego mocnych stron, które ma do zaoferowania, a które różnią się od tych, 
które ma Gdańsk będący historyczną stolicą regionu. Jako miasto o krótszej historii i zamieszkałe przez bardziej 
współczesną i dynamiczną populację Gdynia ma coś specjalnego do zaoferowania swojemu większemu i starszemu 
bratu.

Aktywne polis
Możliwość ścisłej współpracy z Gdynią również przyczyniła się do transformacji Gdańska. Okazało się, że istnieją 

nieoczekiwane aktywne talenty w drugim mieście, a w szczególności innowacje społeczne, które zostały opracowane 
w celu rozwiązania problemów przede wszystkim ubogich obszarów sąsiednich (jak ulica Zamenhofa na terenie 
dzielnicy Chylonia) i które stanowiły doskonałe uzupełnienie działań, jakie Gdańsk podejmował na rzecz Oruni. Gdyni 
udało się również zebrać koalicję interesariuszy współpracujących z osobami starszymi. Istotne znaczenie miała rola 
Gdyni jako miasta innowacyjnego wyposażonego w dobrze prosperujący park naukowy. Trudno przy tym przecenić 
wagę innowacji społecznych. Ta silna tradycja dialogu ze społeczeństwem obywatelskim na tematy związane 
z problemem starzenia się społeczeństwa i pomocą społeczną dała początek nowej metodzie, która wyewoluowała 
w Trójmieście. Niektóre z tych podejście mogły być upowszechniane i rozpowszechniane w innych częściach tego 
ośrodka miejskiego, a także położyły podwaliny pod nowy kompleksowy sposób myślenia o tym, jak dostarczać 
poszczególnym grupom usługi. Co więcej, kwestia usług dotyczących dzieci oraz bezdomnych również nie została 
pominięta. Region Trójmiasta zaczął być znany ze swoich udanych eksperymentów i projektów pilotażowych, a także 
opartych na dowodach podejść do rozwiązywania problemów społecznych. 
 
Odwracanie tendencji migracyjnych

Kreatywna metropolia również zaczęła wypłacać dywidendy, jeśli weźmiemy pod uwagę saldo migracji. Przez 
lata Gdańsk tracił najlepsze i najzdolniejsze umysły na rzecz innych części Europy. Teraz jednak, gdy rozniosła 
się wieść, że wiele się zmienia w mieście, niektórzy zaczęli powracać, a jeszcze inni przybywać z innych miejsc, 
aby po prostu dowiedzieć się, co się dzieje. Napływ emigrantów był w dalszym ciągu stymulowany po tym, jak 
w 2017 roku, kiedy za sprawą katastrofalnej decyzji o przeprowadzeniu referendum Zjednoczone Królestwo opuściło 
Unię Europejską i ograniczyło swobodny przepływ pracowników. Dominacja partii populistycznych i rasistowskich 
skłoniła wiele młodych polskich rodzin do powrotu, a Gdańsk stał się magnatem talentów. 

Gdańsk zyskał sławę jako miasto bardziej tolerancyjne poprzez rozszerzenie praw homoseksualistów. Pomimo 
braku wpływu na przepisy krajowe fakt, że promowane są alternatywne style życia, zmienił sposób postrzegania 
miasta. Różnorodność stała się pozytywną siłą napędową miasta, która zaczęła przyciągać kreatywne umysły. 

Kreatywność w kształceniu
Edukacja stanowiła poważny problem. Mimo że stary system w Polsce plasował się wysoko w rankingach PISA na 

tle krajów OECD, był on zbyt sztywny i tłumił kreatywność. Uruchomiono nowe szkoły dające praktyczne umiejętności, 
aby ponownie zaangażować młodzież, która przerwała naukę, a także aby podnieść standardy kształcenia. 

Program nauczania przewiduje większą aktywność z naciskiem na pracę zespołową, aktywne uczenie się 
i rozwiązywanie problemów. Kreatywność została umiejscowiona w centrum programów kształcenia. 

GDAŃSK W 2039 R.
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Podobne zmiany były wprowadzane na uniwersytetach i w szkołach wyższych. Internet zdezaktualizował uczenie 
się na pamięć. Know-how w zakresie poszczególnych dyscyplin miał nadal pierwszorzędne znaczenie, ale równie 
ważne było zarządzanie relacjami w złożonych środowiskach zorientowanych na pracę zespołową. Było to tak samo 
ważne na bloku operacyjnym co podczas tworzenia oprogramowania. Integracja była również motywem przewodnim 
podejścia praktykowanego w różnych dziedzinach polityki w całym regionie Trójmiasta.

Rozwój lokalny w sposób oddolny
W społeczności odżył duch reaktywujący niektóre ze starych wartości, które przetrwały od czasów komunizmu. 

Odporność, dbanie o siebie nawzajem, wspólna zabawa, budowanie kapitału społecznego, kultura lokalna, 
rewitalizacja otwartych przestrzeni publicznych pod kontrolą obywateli. Wszyscy czerpali korzyści z uczestnictwa 
obywateli między innymi w ustalanie budżetu. Dzięki temu otwarte przetargi zaczęły przyciągać projekty na rzecz 
poprawy życia dzielnic. Mimo że podejście zakładające rozwój kierowany przez społeczność, tym samym dokonujący 
się w sposób oddolny, nie zostało przyjęte w programie operacyjnym na lata 2014–2020, poczyniono wystarczający 
postęp dzięki lokalnym inicjatywom, które nie zostały sfinansowane ze środków unijnych, ale zostały uwzględnione po 
przeglądzie śródokresowym w 2017 roku oraz w późniejszych programach. Zaobserwowano, że spójność społeczna 
zwiększała się w wielu społecznościach oraz że problemy społeczne, zwłaszcza te związane z alkoholizmem i rodzinami 
patologicznymi, albo się ustabilizowały, albo zaczęły znikać. Wydawało się, że koło sukcesu zostało wprawione 
w ruch. 

Silne, stabilne i opiekuńcze społeczności zaczęły przyciągać ludzi, którzy chcieli żyć inaczej. Prowadzono nowe 
eksperymenty nad wspólnotami mieszkaniowymi dla osób starszych. Takie domy kolektywne były umiejscowione 
w obrębie społeczności wielopokoleniowych, nie zaś wyizolowane w innych częściach miasta. Rzecz jasna, największa 
zmiana w mentalności dokonała się wśród młodych rodzin z dziećmi i wśród osób starszych. Gdańsk stał się znany 
ze swojego podejścia międzypokoleniowego, które umocniło więzi i wzajemne wsparcie między różnymi pokoleniami. 
Opłaciło się to ze względu na korzyści płynące ze starzejącego się społeczeństwa, a poprawa zdrowia społeczeństwa 
oznaczała, że ludzie nie tylko żyli już dłużej, ale także większość mogła cieszyć się zdrową i aktywną starością. 

Wyzwania
25 lat to szmat czasu w ekonomii i okres ten nie upłynął bez trudności. Recesja, w którą weszła gospodarka 

brytyjska po wyjściu z Unii Europejskiej, wpłynęła na unijnych partnerów handlowych Zjednoczonego Królestwa. 
Nastały ciężkie czasy, podczas których protekcjonizm ponownie znalazł się w leksykonach politycznych. Brak 
stabilności w Rosji i na Ukrainie po drastycznym spadku cen ropy i niemalże wojnie domowej na Ukrainie skłoniły 
tysiące uchodźców do emigracji z powodów ekonomicznych do Polski. Gdańsk dostał swój udział. Niemniej 
jednak napływ nowych imigrantów również pobudził rozwój różnych gałęzi przemysłu w nieoczekiwany sposób, 
zwłaszcza inżynierii i oprogramowania, które otrzymały dodatkowy zastrzyk energii. Trójmiasto stało się klastrem 
zaawansowanych technologii obejmującym pół tuzina promujących innowacyjność ośrodków rozproszonych w całym 
regionie. Uniwersytety korzystały ze środków z EFRR mądrze, aby tworzyć instytucje na warunkach rynkowych, 
które byłyby w stanie lepiej współpracować z małymi i średnimi przedsiębiorstwami działającymi w regionie. Sektor 
publiczny objął funkcję dyrygenta orkiestry i kontroluje sytuację, w razie konieczności pomagając utrzymać wszystko 
w ruchu, a przy tym pozwalając zabłysnąć solistom. Dokładna analiza trendów przemysłowych i gospodarczych, 
a także dalekowzroczne inwestycje umożliwiły rozpoznanie nowego potencjału. Nacisk na technologie wspomagające 
zamiast na branże przemysłowe okazał się strzałem w dziesiątkę. 

Młodzi ludzie
Młodzi ludzie nie starają się już uciec z miasta, ale zamiast tego studia za granicą postrzegają jako przerwę przed 

powrotem do korzeni. Rozszerzony program Erasmus umożliwiał każdemu studentowi zdobywanie doświadczeń 
za granicą przez 12 miesięcy. Kiedy program ten został wprowadzony w 2020 roku propozycja wydawała się 
ekstrawagancka, ale w ciągu minionych dwóch dekad sprawiło to, że miasto stało się międzynarodowe w pewnym 
sensie, co było niewyobrażalne wcześniej. Trójmiasto stało się europejską metropolią, która jako pierwsza zapewniła 
wszystkim studentom dostęp do rozszerzonego programu Erasmus. Na przestrzeni lat program wymiany studentów 
nie tylko przemienił studentów z polskich uczelni, którzy wyjechali za granicę, ale także spowodował napływ 50 tys. 
studentów z innych części Europy, którzy pokochali to miasto i których więzi z innymi absolwentami odegrały ważną 
rolę w tworzeniu nowych partnerstw biznesowych. 

Wiele nowych pomysłów skierowanych do młodych ludzi zrodziło się w dyskusjach, którym początek dał udział 
w projekcie Moje pokolenie w ramach programu URBACT tworzącego sieć zrzeszającą europejskie miasta. Zbiór 
dobrych praktyk poddano ocenie w innych krajach, w tym w Rotterdamie będącym wiodącym partnerem programu. 
Wiele z nich przyjęto, zbadano i wdrożono w Gdańsku poprzez lokalne plany działania. Jedynym z najważniejszych 
rezultatów było połączenie dwóch kluczowych departamentów – edukacji i pracy socjalnej. W szkołach podejście 
bazujące na powtarzalności i nieproduktywnym systemie oceniania zostało zastąpione bardziej interesującymi 
programami nauczania, które otwierały przestrzeń dla indywidualnej kreatywności, pracy grupowej i projektów 
mających zastosowanie w sytuacjach życiowych. 

Zarządzanie rynkiem pracy stało się czynnością wymagającą precyzji wspomaganą przez dane pozyskiwane 
w czasie rzeczywistym w ramach projektu olbrzymich zbiorów otwartych danych, który został opracowany we 
współpracy z Duńskim Urzędem Statystycznym.
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Obywatele zostali bezpośrednio zaangażowani w prowadzenie ewidencji dotyczącej ich samych, a także byli 
w stanie kontrolować publiczną/prywatną barierę poufności. Bardziej efektywny rynek pracy pozwolił wykryć braki 
w umiejętnościach, a także ograniczyć liczbę wakatów do minimum. 
Przyjęcie niemieckiego rozwiązania przewidującego praktyki zawodowe dokonało transformacji szkolenia zawodowego 
i zostało powszechnie uznane za główną atrakcję dla inwestorów wewnętrznych. W ramach swojego wkładu w ten 
projekt sektor prywatny płaci za te inicjatywy, a ponadto czerpie korzyści z bardziej zdolnych pracowników. Wkład 
w zbiorowe inicjatywy służy wszystkim i ma pozytywne efekty w porównaniu z żebraczą polityką rekrutacji sąsiadów 
z przeszłości, kiedy najlepszy członek załogi był zawsze werbowany z sąsiednich firm.

Obraz miasta
Trzymanie żurawi w stoczni Lenina było walką, ale ich znaczenie dla tożsamości miasta zostało, koniec końców, 

uznane za coś wartego więcej niż pieniądze. W owym czasie trudno było przekonać właścicieli sektora prywatnego, 
niemniej jednak uznanie stoczni za pomnik historii przypieczętowało porozumienie, a ogólnoświatowa kampania 
finansowana społecznościowo umożliwiła zgromadzenie środków wystarczających na spłatę odszkodowania 
właścicielom. Żurawie były postrzegane zarówno jako symbol, jak i istotna siła napędowa miasta, a przy tym wyraz 
uznania dla początków miasta. 

Patrząc 25 lat wstecz na spotkanie z 2014 roku, wielu ludzi było zdumionych tym, jak wiele się zmieniło w drugim 
ćwierćwieczu w porównaniu z pierwszym 25 latami od czasów komunizmu. Okazało się, że te 25 lat to dobry czas, 
aby przekształcić miasto. 

Sama mowa
Może wydawać się to mrzonką, ale miasta, które wiedzą, co mogą osiągnąć, i które wyglądają poza swoje 

granice, aby zobaczyć, jak zmiany mogą zostać zorganizowane, mają największe szanse, aby dokonać takich zmian. 
Rozwój miast polega na społecznej, gospodarczej i fizycznej transformacji miast. Połączenie tych procesów zostało 

uwzględnione w podejściu unijnym i programu URBACT do zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich. Oznacza 
to, że wszystkie kwestie, począwszy od stymulowania aktywności gospodarczej, innowacji, kształcenia i kultury, 
a skończywszy na podejmowaniu wyzwań związanych z utratą pracy, niekontrolowanym rozrostem miast, ubóstwem, 
migracją i zatłoczeniem miast, są rozstrzygane poprzez wspólne i skoordynowane podejście. Złożone problemy 
wymagają zintegrowanych rozwiązań. Rozwiązania te muszą być zrównoważone, aby wszelki rozwój miasta spełniał 
teraźniejsze potrzeby bez uszczerbku dla zdolności przyszłych pokoleń do zaspokojenia własnych potrzeb. 
Polskie miasta, podobnie jak inne części Europy, cierpią z powodu posiadania dwudziestopierwszowiecznej 
gospodarki i dwudziestopierwszowiecznego społeczeństwa, dwudziestowiecznej administracji i granic, które zostały 
wytyczone w dwudziestym wieku w Polsce (w czasach komunizmu), a także w dziewiętnastym wieku w większej 
części starej Europy. Metropolia przyszłości musi być bardziej sprawna w radzeniu sobie z barierami. Geometria 
fraktalna Mandelbrota (rys. 1) dobrze przedstawia to, jak te same relacje mogą zostać zastosowane na inną skalę, ale 
w naszym przypadku algebra tej geometrii będzie musiała opierać się na zaufaniu, wzajemności, minimalizacji efektów 
zewnętrznych i wierze w postęp. W przypadku Gdańska i okolicznych gmin w Trójmieście i poza nim kluczowe będą 
lepsze działania na szczeblu metropolitalnym, gdzie szeroki obszar miejski ma ponad milion mieszkańców, a nie zaś na 
szczeblu miasta liczącego zaledwie 450 tys. mieszkańców. Zostanie to zrekompensowane tym, że metropolia będzie 
coraz lepiej łączyć obywateli na ulicy poprzez bardziej dopracowane podejście oparte na integrowaniu społeczności. 

 

Rys.1: Geometria fraktalna Mandelbrota
Legenda: Metropolia XXI-wieku będzie bardziej fraktalna ze swoimi granicami i bardziej sprawna dzięki swojej polityce
Źródło: Zrzut z prezentacji autora.
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Nowe zintegrowane inwestycje terytorialne, które weszły do gry w okresie od 2014 do 2020 roku, będą funkcjonować 
na poziomie metropolii. Ułatwią one podejmowanie bardziej optymalnych decyzji inwestycyjnych, zwłaszcza 
w sprawie dużych projektów na szeroką skalę, oraz pozwolą uniknąć nieekonomicznego powielania projektów przez 
konkurujące gminy. Rys. 2 przedstawia złożoność nowego krajobrazu terytorialnego.

Rys.2: Wykorzystanie nowych narzędzi terytorialnych w latach 2014–20?
Źródło: Zrzut z prezentacji autora.

Programy europejskie
Począwszy od 2015 roku wprowadzony został nowy sposób wydatkowania środków europejskich w ramach 

zintegrowanych inwestycji terytorialnych, aby umożliwić miastu lepszą alokację środków na zintegrowane projekty. 
Sposób ten zostanie wdrożony na poziome regionu miasta, a zatem powinien ograniczyć irracjonalne wydatki 
(na przykład na powielanie infrastruktury). Miasto mogło rozważyć współpracę z Rotterdamem, które jest pionierem 
w zarządzaniu funduszami na rzecz zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich. 

Płaska hierarchia na miarę nowego przywództwa zamiast wertykalnej
Nowa tożsamości geograficzne będą wymagały nowego przywództwa. Wypiera to stary model dowodzenia 

i kontroli wpływowego burmistrza, narzucającego swoją władze poprzez wertykalną hierarchię władzy. Miasto to nie 
armia. Zamiast tego potrzebne jest przywództwo dające większe możliwości oraz wzmacniające rolę pracowników 
najniższego szczebla i obywateli. Wiąże się ono z bardziej płaską hierarchią oraz wykorzystaniem nowego stylu 
angażowania ludzi. Nie istnieje jeden właściwy model tej hierarchii, ale pośród obiecujących przykładów znajdziemy 
burmistrza Seulu.

Park Wonsoon niedawno został wybrany na drugą kadencję. Jest on bezpartyjny. Wonsoon wyłonił się za sprawą 
organizacji pozarządowej prowadzącej kampanię na rzecz walki z korupcją oraz wypracowywania innowacyjnych 
rozwiązań w sposób oddolny. Gigantyczne ucho (zdjęcie 1) ustawione przed ratuszem symbolizuje chęć do słuchania 
obywateli (którzy mogą również nagrywać wiadomości). Kamera internetowa w biurze burmistrza Wonsoona 
i jego zaangażowanie w publikowanie okólników Rady Miasta wiążą się ściśle z budowaniem zaufania i otwartego 
rządu. Jego park innowacji społecznych ma na celu wdrożenie metody rozwiązywania złożonych kwestii poprzez 
nowe poparte dowodami podejścia wypracowywane na szczeblu lokalnym czy też dostosowywane w inny sposób. 
Wczesna inicjatywa skupia się na gospodarce opartej na zasadzie współdzielenia z ponad 20 różnymi inicjatywami. 
Ponadto burmistrz Wonsoon kładzie nacisk na wyrównywanie nierówności społecznych w mieście, poczynając od 
kwestii opłat za studnia i przejazdy metrem, a także od uczynienia kosztów związanych z zarządzaniem prywatnymi 
mieszkaniami bardziej przejrzystymi. 
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Zdjęcie 1: Ucho przed ratuszem.
Źródło: Zrzut ze slajdów autora.

Mike Bloomberg, były burmistrz Nowego Jorku przez trzy kadencje i założyciel filantropijnej instytucji Bloomberg 
Philanthropies, zrezygnował z typowego gabinetu burmistrza. Zamiast tego można go zobaczyć, jak współdzieli 
swoje miejsce pracy ze swoimi pracownikami i doradcami (zdjęcie 2). Takie horyzontalne podejście również wiąże się 
z burzeniem ścian między poszczególnymi działami oraz zachęca do pracy w zespole i w zintegrowanym środowisku. 
Bloomberg tak samo zaaranżował swoje nowe biuro fundacji Bloomberg Philanthropies. Jak ujęła to Andrea Coleman 
podczas unijnego forum poświęconemu rozwojowi obszarów miejskich: „płaska hierarchia wypiera wertykalną”.

Zdjęcie 2: Gabinet burmistrza.
Źródło: Zrzut ze slajdów autora.

Antonus Mockus pełnił funkcję burmistrza Bogoty przez dwie odrębne kadencje, a w przerwie pomiędzy nimi 
wystartował w wyborach prezydenckich. Pomimo poważnych problemów, z jakimi borykało się miasto, zwykł używać 
humoru jako sposobu na zmianę mentalności. Zwolnił skorumpowanych policjantów z wydziału ruchu drogowego 
i zatrudnił mimów (zdjęcie 3), aby wyśmiewać agresywnych kierowców pasujących do stereotypów macho, którzy 
stwarzali zagrożenie dla pieszych. Aby przypomnieć innym o tym, co się zdarzyło, miejsca wypadków były oznaczane 
jak ciała w miejscu zbrodni.
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Był inicjatorem wieczoru dla kobiet, podczas którego mężczyźni mieli opiekować się dziećmi. Gdy doszło do 
wprowadzenia amnestii dla nielegalnych posiadaczy broni, wiedział, że ludzie sądzili, że broń znów weszła do obiegu 
i nie zdawali jej. Mockus miażdżył broń przed ludźmi, żeby rozwiać ich wątpliwości. 

Zdjęcie 3: Mim przy pracy na ulicach Bogoty.
Źródło: Zrzut ze slajdów autora.

Nowe przywództwo nie pochodzi po prostu z góry. Wymaga ono również, aby każde szczeble hierarchii miały swoje 
prawa, a przede wszystkim, aby obywatele czuli, że mogą przyłączyć się i coś zmienić. Musimy uczyć się na dobrych 
przykładach, jak można tego dokonać na skalę miasta. Berlin ze swoją trzymilionową populacją wypracował model 
ustalania budżetu przez dzielnice, który stał się znany w całej Europie i został nagrodzony w konkursie RegioStars 
w 2013 roku. Niemiecki model kształtowany oddolnie przez społeczności pozwala obywatelom wyznaczać priorytety 
za pośrednictwem nieformalnej rady dzielnicy. Został on wdrożony na skalę przemysłową i jest stosowany w 34 
dzielnicach (liczących od 5 tys. do 25 tys. mieszkańców). W ciągu minionych 15 lat 234 miliony euro zostały wydane 
w ramach tej inicjatywy, co stanowiło około 1% wydatków miasta ogółem. Podejście to ustabilizowało sytuację osób 
zamieszkujących dzielnice szczególnego ryzyka, rozwiązano problemy społeczne i podjęto działania mające na celu 
integrację społeczną imigrantów. 

Kreatywne miasto wymaga, aby sektor publiczny zaczął dokonywać stopniowych zmian w sposobie myślenia 
i funkcjonowania. Kilka przykładów takiej aktywności już się pojawiło dzięki spotkaniom organizowanym w ramach 
„Club of Gdańsk” (rys. 3). Zmiany powinny również uwzględniać sposób korzystania z sieci wymiany i nauki URBACT 
na szczeblu unijnym oraz obejmować wdrażanie tego stylu nauki w lokalnych grupach interesariuszy. Teraz już 
jesteście gotowi, aby przekuć tę wizję modelu innowacji Gdańska w rzeczywistą przyszłość, a przy tym, aby włożyć 
swój własny wkład w rozwój prosperującej metropolii.
 

Rys. 3: Uczestnicy Uniwersytetu Letniego URBACT w Dublinie w 2013 r.
Źródło: Zrzut ze slajdów autora.
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Część rozwiązań dla sektora publicznego musi zostać lepiej zorganizowana i uzgodniona w sposób umożliwiający 
urzeczywistnianie innowacyjnych pomysłów. Bardzo mało departamentów posiada budżet na innowacyjność, nie 
mówiąc już o planie, jak korzystać z innowacji społecznych, aby sprostać dużym wyzwaniom.

Christian Bason definiuje innowacje w sektorze publicznym jako nowe pomysły, które przyczyniają się do 
tworzenia wartości publicznej. Bason rozpoznaje cztery typy innowacji [Bason, 2010]:

• losowe innowacje w świadomym i systematycznym podejściu do odnowy sektora publicznego,
• zarządzanie zasobami ludzkimi w celu budowania potencjału innowacyjnego, 
• bieżące zadania i projekty w celu lepszego skoordynowania procesów współtworzenia,
• administracja wiodącymi innowacjami. 

Cztery mantry Basona zmieniają rolę jednostek lokalnych i przekształcają je w instytucje dające możliwości. 
Geoff Mulgan podkreślił, że innowacje społeczne często biorą swój początek od drobnych sugestii, aż w końcu 
przybierają formę propozycji i prototypów (rys. 4). Niektóre wytrzymają próbę czasu i zostaną przetestowane na 
pełną skalę. Jeszcze inne zostaną nawet przeskalowane lub pozostaną małe, ale rozprzestrzenią się w poziomie. 
Niektóre dotrą do rangi zmian systemowych sposobu, w jaki dostarczamy usługi i budujemy społeczeństwo. 

Legenda do rys.4:
1) Sugestie
2) Propozycje
3) Prototypy
4) Próba czasu
5) Skalowanie
6) Zmiana systemowa

Rys. 4: Etapy rozwoju innowacji społecznych
Źródło: Zrzut ze slajdów autora.

Innowacje społeczne obejmują pomysły potrzebne dla miasta, aby uczynić je zrównoważonym w kontekście 
środowiska. W tym miejscu istotna jest kwestia bardziej obiegowej gospodarki. Do kluczowych kwestii, z jakimi 
musi się zmierzyć metropolia, będzie należało znalezienie sposobu na to, aby uwolnić kreatywność na wszystkich 
szczeblach, aby ograniczyć obecnie niezrównoważony ciężar wynikający ze złej produktywności zasobów, dużych 
ilości odpadów, wysokiej emisji dwutlenku węgla, a także konieczne będzie ustalenie tego, na jakim poziomie 
zarządzania najlepiej będzie wdrożyć powyższe usprawnienia. Bardziej symbiotyczna i obiegowa gospodarka ma 
swoje korzenie w miastach jak Linkoping, gdzie miejska sieć komunikacji autobusowej porusza się dzięki metanowi 
generowanymi ze strumieni odpadów. 

Życzę Państwu powodzenia w przekształcaniu Gdańska w kreatywną metropolię, jaką chcieliby Państwo, aby Gdańsk 
się stał. Mam nadzieję, że będę mógł odwiedzać Gdańsk regularnie, a w szczególności, że będę mógł powrócić tutaj 
w 2039 roku, aby dowiedzieć się o waszych postępach. 

Bibliografia:
1) Christian Bason Ch. (2010), Public Sector Innovation.
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Streszczenie: Interaktywna dydaktyka jest głównym instrumentem, który ma na celu pomóc uczniom odejść od 
ustalonego sposobu myślenia i prostych autodefinicji, a także pomóc im otworzyć się na uczucie odpowiedzialności 
za wyniki w nauce. Interaktywna dydaktyka mówi o nauczycielach będących pedagogami, którzy odkrywają, gdzie 
uczniowie znajdują się w interaktywnej komunikacji i którzy ułatwiają sięganie po niestandardowe formy uczenia 
się. Interaktywna dydaktyka umożliwia obywatelom odejście od utartych, skostniałych definicji swojej tożsamości 
regionalnej w kierunku integracyjnego boiska, na którym wszyscy ponoszą odpowiedzialność za sukces danej 
tożsamości regionalnej. 

1. Wstęp
Poniższy tekst jest rezultatem pięciu lat obserwacji, doświadczeń i eksperymentów. Jest wynikiem połączenia 

różnych punktów widzenia i różnych umiejętności – moich i Onno Hansena. To, że jesteśmy sobą i że wspólnie 
podjęliśmy się tego przedsięwzięcia, jest istotne. Wspólne poszukiwanie nadało barw zarówno drodze, jak 
i spostrzeżeniom pojawiającym się w trakcie badań.

2. Edukacja i tożsamość
Istnieje silny związek pomiędzy kształceniem a tożsamością. Rodzaje tożsamości obecne w klasie odgrywają dużą 

rolę w komunikacji szkolnej oraz mają duży wpływ na skuteczność kształcenia w dwojaki sposób.
Po pierwsze, według Stone’a i Heen (2014) ludzie reagują na wyzwania i błędy zasadniczo na dwa sposoby 

w oparciu o to jakimi kategoriami myślą. Dysponują albo „mentalnością stałą” albo „mentalnością wzrostu”. Mniej 
więcej połowa z nas posługuje się stałą mentalnością, druga połowa ma mentalność wzrostu. Według Stone’a i Heen 
(2014) „Jeśli masz stałą mentalność, każda sytuacja, jaką napotykasz, jest swoistego rodzaju referendum w sprawie 
tego, czy jesteś tak zdolny jak ci się wydawało (lub jak miałeś nadzieję, że jesteś)”. Z kolei ludzie z mentalnością 
wzrostu są zdania, że nic nie jest stałe. Jeśli ponoszą porażkę „zakładają, że chodzi o umiejętność, którą trzeba 
rozwinąć, a co więcej, postrzegają zmaganie się z trudnymi układankami po prostu jako wyzwanie, któremu muszą 
sprostać, aby poprawić swoje umiejętności”. Podczas gdy osoby z mentalnością wzrostu są „niezwykle dokładne” 
w dokonywaniu oceny swoich zdolności, ludzie ze stałą mentalnością zupełnie nie radzą sobie z tym.
Stała mentalność w dużej mierze jest negacją rzeczywistości, a zatem uniemożliwia osobom charakteryzującym się 
tym sposobem myślenia efektywne uczenie się. Dylan Wiliam (2011) zajmujący się badaniami w zakresie edukacji 
zgadza się z tą tezą: „Wszyscy najlepsi uczniowie niezmiennie podają wewnętrzne i niestabilne powody jako przyczynę 
zarówno swoich sukcesów, jak i porażek”. Według Wiliama niestabilne powody są przemijające („przepracowanie”) 
w przeciwieństwie do trwałych powodów („bystrość”).

Stała mentalność stanowi coś niepożądanego. Aby wzmocnić odporność naszych uczniów, powinniśmy im pomóc 
zmienić mentalność stałą na mentalność wzrostu. Ponadto William (2011) zauważa, że „nauka w klasie była by na 
znacznie bardziej zaawansowanym poziomie, jeśli uczniowie przyjęli by ideę, że „to zależy ode mnie i mogę coś z tym 
zrobić”. Tylko wówczas informacje zwrotne przekazywane uczniom mają szansę popchnąć metodologię uczenia się 
naprzód. „Upowszechniaj przekonanie, że zdolności nie są stałe, ale mogą być rozwijane stopniowo”.

Po drugie, według Stone’a i Heen (2014), złożoność lub prostota tożsamości ludzi, określające ich cech 
charakterystyczne, które ludzie stosują wobec siebie, aby zdefiniować samych siebie, są odpowiedzialne za to, jak 
bardzo ludzie są otwarci na krytykę i porażki, a co za tym idzie, na naukę. 

3. Tradycyjna dydaktyka
Zmiana mentalności stałej na mentalność wzrostu oraz zmiana etykiety prostej tożsamości na tożsamość złożoną 

nie są łatwym zadaniem. W naszym obecnym systemie edukacji rzadko mówi się o tych dwóch procesach. Tradycyjna 
dydaktyka w klasie zwykle nie służy umacnianiu mentalności wzrostu lub etykiety tożsamości złożonej. Tradycyjna 
dydaktyka jest raczej o przekazywaniu wiedzy zgodnie z zasadą od ogółu do szczegółu w najbardziej efektywny 
sposób. Z uwagi na instytucjonalne obowiązki treść programów nauczania musi zostać ustalona tak szybko jak to 
możliwe. W tym procesie nie ma zbyt wiele miejsca na to, aby uczniowie przejęli odpowiedzialność za to, w jaki 
sposób się uczą lub za to, jak określają samych siebie, w skomplikowany sposób.

4. Znaczenie dydaktyki
Badacz Dylan Wiliam (1998, 2009, 2011) w swoich niezliczonych pracach naukowych poszukuje odpowiedzi na 

pytanie, co jest najważniejszym czynnikiem decydującym o wyższej jakości kształcenia w placówkach edukacyjnych. 
Jego prosta odpowiedź brzmi: nauczyciel. Następnie autor poszukuje odpowiedzi na pytanie, jaki aspekt ma decydujące 
znaczenie. Jego odpowiedź: dydaktyka.

EDUKACJA, INTERAKTYWNA DYDAKTYKA

I TOŻSAMOŚCI REGIONALNE

{
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Odkrycie to jest zgodne z moimi osobistymi doświadczeniami zgromadzonymi w salach lekcyjnych. Nowa 
rewolucyjna gra została przetestowana w ramach projektu finansowanego z funduszy europejskich (CDEI), w którym 
brałam udział. Gra oparta jest na technologii rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality – AR), z którą do tej 
pory ani nauczyciele ani uczniowie nie mieli styczności. Gdy gra została zaprezentowana za pomocą interaktywnej 
dydaktyki pozbawionej hierarchicznych zależności, uczniowie nie przestawali gorąco dyskutować na jej temat. Zaczęli 
dzielić się swoimi wrażeniami i angażować się w szerszy dialog. Natomiast, gdy gra została zaprezentowana przez 
nauczyciela posługującego się tradycyjną dydaktyką zgodnie z zasadę od ogółu do szczegółu do przekazywania 
wiedzy kognitywnej, uczniowie zareagowali w zupełnie innych sposób. Zamiast angażować się w dialog, pilnie 
i dokładnie powtarzali słowa nauczyciela, a także wyrazili swoje poparcie dla treści lekcji przygotowanej przez niego. 
Od tamtego czasu jest dla mniej jasne, że nie technologia, a dydaktyka stanowi podstawę kontaktów nauczyciela 
z klasą.

5.  Interaktywna dydaktyka
Dydaktyka, którą proponuje moja Fundacja Citizen Project oraz nasz holenderski partner – fundacja Ezzev, jest 

interaktywna. Black & Wiliam (1998) wysuwają podobne wnioski ze swoich badań: „Jeżeli (...) nauczyciel akceptuje 
bogaty zbiór dowodów na to, że model przekazywania informacji nie działa, nawet według własnych kryteriów, musi 
zadbać o to, aby angażować się w nauczanie poprzez interakcje, aby rozwijać zdolności uczniów do uwzględniania 
nowych faktów i pomysłów w procesy rozumowania”. 

Interaktywna dydaktyka proponowana przez nas jest również podobna do tej proponowanej przez Wiliama: 
Formative Assessment. Wiliam (2011) opisuje Formative Assessment w następujący sposób: „Ocena pełni funkcję 
rozwojowe do tego stopnia, że dowody świadczące o postępach uczniów wydobywane są przez nauczycieli, uczniów 
i ich rówieśników, a także interpretowane i wykorzystywane przez nich w celu podjęcia decyzji o tym, jakie powinny 
być następne kroki z uwzględnieniem tego, że jest bardziej prawdopodobne, że decyzje te będą lepsze i lepiej 
uzasadnione niż w przypadku braku takich dowodów”.

Interaktywna dydaktyka wykracza daleko poza prosty proces oceniania. Ocenianie nie stanowi interakcji. Osąd 
nauczyciela ma decydujący wpływ na to, kiedy poszerzanie wiedzy na dany temat zostaje zakończone. Interakcja jest 
stałą wrażliwością na proces uczenia się uczniów i na to, czy treść opracowana przez nauczyciela wychodzi naprzeciw 
ich oczekiwaniom. Istotą jest to, aby nauczyciel akceptował fakt, że nie wie, czego uczniowie się uczą dopóki nie 
zweryfikuje tego. W przypadku sprawdzania wiedzy uczniów nauczyciel powinien przygotować informację zwrotną 
dla uczniów, która pomoże im uczyć się efektywniej.

Nie jest łatwo wdrożyć interaktywną dydaktykę. Jest to proces czasochłonny i wymaga podejścia „krok po 
kroku”. Wiliam (2011) wyjaśnia, że: „Kiedy nauczyciele starają się zmienić naraz więcej niż dwie czy trzy rzeczy w ich 
sposobie uczenia, typowo prowadzi to do pogorszenia ich sposobu uczenia, a tym samym wracają oni do tego, co 
robili wcześniej. Moja rada jest taka, aby każdy nauczyciel wybrał jedną lub dwie techniki... i spróbował je zastosować 
w klasie. Jeśli okażą się skuteczne, nauczyciel powinien postawić sobie za cel praktykowanie ich do czasu, aż te 
techniki staną się jego drugą naturą”.

6. Przykłady dydaktyki FA
Poniższe przykłady praktycznych technik zgodnych z dydaktyką FA zaczerpnięte są z prac Williama (2011). 

Zostały one dokładnie zbadane w ramach projektu IDentifEYE finansowanego z funduszy europejskich, którego moja 
fundacja jest partnerem. Techniki pomagają (William, 2011) „uaktywnić uczniów jako posiadaczy wiedzy nabytej 
w drodze samodzielnego procesu uczenia się”:

- czerwone/ zielone krążki. Uczeń pokazuje czerwony krążek, gdy nauczyciel ma za szybkie tempo.
- kolorowe kubki. Uczniowie otrzymują trzy kubki w kolorze zielonym, żółtym i czerwonym. Kolor żółty oznacza,     
  że nauczyciel powinien zwolnić. Czerwony oznacza, że uczeń ma pytanie. Losowo wybrany uczeń pokazujący   
  kubek zielony lub żółty ma za zadanie udzielić odpowiedzi na to pytanie. „Technika ta należycie oddaje dwa   
  kluczowe elementy efektywnej oceny mającej wpływ na ocenę rozwojową (FA), a mianowicie zaangażowanie 
  i ewentualność. Jeśli uczeń pokazuje żółty lub zielony kubek, może zostać wywołany, aby wyjaśnić dane  
  zadanie komuś innemu. W tym celu uczniowie muszą monitorować swój własny proces uczenia oraz   
  wykazywać zaangażowanie. Napływ informacji od uczniów na temat tempa wydawanych poleceń pomaga  
  nauczycielowi lepiej dostosować je do potrzeb edukacyjnych uczniów”.
- ponadto wyróżnia się pytania diagnostyczne, które zadawane są „w miejscach łączących poszczególne części  
  lekcji”. Opracowanie pytań diagnostycznych jest trudnym zadaniem, ponieważ mają one na celu ocenić,  
  czy uczniowie rozumieją metody potrzebne w celu uzyskania wyniku końcowego: „W idealnej sytuacji byłoby  
  niemożliwe uzyskanie właściwej odpowiedzi, przyjmując fałszywą przesłankę za punkt wyjścia”. Pytania 
  diagnostyczne mają za zadanie ustalić najpowszechniejsze „błędne przesłanki” stosowane przez uczniów jako  
  punkt wyjścia do wnioskowania. Pytania diagnostyczne mogą być pytaniami wielokrotnego wyboru, aby móc  
  szybko zweryfikować rezultaty.

7.  Szkolenie nauczycieli
Nauczycielom są zdania, że wdrożenie interaktywnej dydaktyki do swoich planów lekcji nie jest łatwe. Po pierwsze, 

wydaje się, że dydaktyka ta pochłania dużo więcej czasu niż dydaktyka zgodna z zasadą od ogółu do szczegółu, a przy 
tym czasu, którego nie mają. Na przykład, gdy zadajemy pytanie uczniom w klasie, łatwiej jest wybrać po prostu tych, 
co podnoszą ręce, aby udzielili odpowiedzi. Postępując w ten sposób, formalnie wchodzimy w interakcje z uczniami 
i możemy pomyślnie przejść do następnego tematu. 
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Niestety, jednocześnie prawdopodobnie nie dbamy o to, aby wszyscy uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach. 
Decydujemy się na ignorowanie uczniów, którzy nie podnoszą rąk, w związku z czym nie oferują swojego 
zaangażowania, w celu pomyślnego prowadzenia lekcji. 
Prawdziwa interaktywność spowolniłaby nas. Jeśli kazalibyśmy odpowiedzieć na pytanie losowo wybranemu uczniowi, 
a nie temu, który podniósł rękę, pobudzilibyśmy wszystkich uczniów do aktywności. Każdy mógłby zostać poproszony 
o odpowiedź, nawet ci, którzy nie angażują się w lekcję. Uczniowie, którzy znają odpowiedź, mogliby nie zostać 
wybrani, a tym samym niemożność zabłyśnięcia mogłaby doprowadzić ich do frustracji. Co gorsza, mogliby zostać 
wybrani wówczas, kiedy nie znają odpowiedzi, a tym samym musieliby przyznać się do porażki. 
Odpowiedzi, które uzyskamy na prawdziwie interaktywne pytania, prawdopodobnie pokażą nam, że większość 
uczniów nie zrozumiała, co mówiliśmy. Zatem będziemy potrzebować więcej czasu, aby uczynić ten rodzaj dydaktyki 
zrozumiałym.

Drugim problemem, który przeplata się z pierwszym, jest to, że interaktywność wywołuje frustrację wśród 
uczniów, ponieważ muszę się przyznać do tego, że czegoś nie zrozumieli lub ponieważ nie mogą zabłysnąć, a także 
wśród nauczycieli, ponieważ muszą oni nieustannie dostosowywać swoje scenariusze zajęć.

Trzeci problem polega na tym, że nauczyciele obawiają się, że utracą autorytet i kontrolę, jeśli porzucą tradycyjną 
dydaktykę. Uważają, że poprzez otwarcie nowych dróg komunikacji z uczniami oraz poprzez porzucenie formalniej 
hierarchii będą mieć trudności z utrzymaniem dyscypliny.

Na szczęście problemy te występują przed wdrożeniem interaktywnej dydaktyki. Oczywiście na początku 
potrzeba będzie więcej czasu na przeprowadzenie lekcji niż przewidziano z powodu dodatkowych form komunikacji. 
Uczniowie i nauczyciele mogą odczuwać frustrację i dodatkowe wyjaśnienia mogą okazać się niezbędne. Niemniej 
jednak z czasem zaangażowanie wszystkich uczniów wzrośnie i również oni będą mogli rozwikłać wiele kwestii 
bez wyraźnej pomocy nauczyciela. Następnie w istocie uczniowie będą korzystać z nowych dróg komunikacji, które 
otwiera przed nimi nauczyciel. Nie będą jednak wykorzystywać ich przeciwko nauczycielowi, ponieważ będą oni 
współodpowiedzialni za lekcje. Będę raczej używać tego, aby umocnić rolę nauczyciela. Wiliam (2011) przedstawia 
doskonały przykład takiej sytuacji, opisując nauczyciela, który całkowicie pogubił się pewnego dnia w trakcie swojej 
lekcji. W tym czasie jeden z uczniów podniósł rękę, by stwierdzić, że nauczyciel nie ma najmniejszego pojęcia, 
o czym mówi. Zamiast rozzłościć się, nauczyciel przyznał, że się pogubił, po czym wielu uczniów z klasy pomogło 
mu w prowadzeniu lekcji. Wreszcie nauczyciele raczej zyskają większy autorytet dzięki wykorzystaniu interaktywnej 
dydaktyki, niemniej jednak będzie to autorytet innego rodzaju. Nowy autorytet będzie bazował na zaufaniu zamiast 
na strachu i surowej dyscyplinie.

Naturalnie w praktyce żaden z powyższych aspektów nie jest czarno-biały, ale ogólne kierunki działania 
odzwierciedlają moje doświadczenia w prowadzeniu zajęć w polskich i europejskich klasach.

8.  Dydaktyka i tożsamość 
Podczas gdy tradycyjna dydaktyka prawie nic nie robi, aby umocnić mentalność wzrostu lub etykiety bardziej 

złożonej tożsamości, nie można tego powiedzieć o interaktywnej tożsamości. Jednym z postulatów interaktywnej 
dydaktyki jest to, aby wszyscy, którzy uczestniczą w procesie kształcenia uznali swoją odpowiedzialność. Poprzez 
wdrożenie interaktywnej dydaktyki nauczyciele ułatwią proces uczenia się uczniów, ale sami uczniowie powinni  
zrozumieć, że to oni sami muszą pracować i zmierzyć się z wyzwaniami stojącymi przed nimi.

Gdy uczniowie stawią czoło interaktywnej dydaktyce, nie będą mogli już twierdzić, że wina za ich porażkę lub 
sukces nie leży po ich stronie. Jeśli będą negować rzeczywistość, oni sami będą ponosić odpowiedzialność za wejście 
na ścieżkę niepowodzeń z własnej nieprzymuszonej woli.

Interaktywna dydaktyka również nie pozwala na chodzenie na skróty. Nauczyciel nie wybiera uczniów, którzy 
zawsze podnoszą ręce, aby udzielić odpowiedzi, ponieważ byłoby to afirmacją etykiety prostej tożsamości po stronie 
uczniów. Wybierając zawsze te same osoby, nauczyciel nadaje im etykietę „dobry uczeń”, natomiast reszcie – 
„zły student”. Uczniowie dają się na to złapać. Nauczyciele powinni wybierać losowo uczniów, aby tym samym 
zaangażować ich, pozwalając wszystkim odnieść sukces lub ponieść porażkę. Sukces i porażka nie są jednak wyrokiem 
ostatecznym, podobnie jak oceny. Jest to opis stanu tymczasowego, na który można znaleźć środek zaradczy lub 
który można ulepszyć, czy kontynuować.

9. Problem z interaktywną dydaktyką
W wyniku interaktywnej dydaktyki znikają zarówno zależności hierarchiczne, jak i wymówki obronne, aby się 

nie angażować. Nagle musimy stawić czoła inności bez umiejętności radzenia sobie z nią. Nie możemy już po prostu 
przyczepiać innym etykiety „gorszy” czy też „inny”. Musimy współpracować z nimi krok po kroku w każdej sytuacji.

W związku z tym potrzebujemy konkretny zestaw umiejętności, które Zygmunt Bauman (2005) określa jako 
„umiejętności obywatelskie”. Są to umiejętności wymagane do tego, aby radzić sobie z innością. Musimy być 
w stanie prowadzić dialog, negocjować, zyskać wzajemne zrozumienie, zarządzać i rozwiązywać konflikty, a także być 
w stanie uczyć się przez całe życie.

10. Interaktywna dydaktyka i regionalne tożsamości
Interaktywna dydaktyka może nie tylko umożliwiać uczniom zmianę mentalności stałej na mentalność wzrostu oraz 
zmianę etykiety prostej tożsamości na tożsamość złożoną, ale także może pomóc obywatelom czynić to samo. 
Kwestia ta była przedmiotem krajowego projektu Obywatel Solidarność, który prowadziłam we współpracy z Onno 
Hansen w 2010. Wykorzystaliśmy w nim nową technologię rozszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality), aby 
wspomagać naszą interaktywną dydaktykę.
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Technologia ta zachęcała ludzi do korzystania z wideochatów w czasie rzeczywistym z obcymi ludźmi z innego 
miasta (Teleport) i stawiała przed nimi wyzwanie, aby stali się częścią wystawy artystycznej, gdzie uczestnicy – przy 
użyciu markera – przywoływali słowo „solidarność” na swoich dłoniach w jednym z 23 języków urzędowych Unii 
Europejskiej. Zastosowana technologia umożliwiła również ludziom utworzenie filmików wideo poprzez trzymanie 
książek przed kamerami internetowymi.

Dzięki interaktywnej dydaktyce możemy odejść od postrzegania regionalnej tożsamości jako stałej i prostej 
koncepcji, która jest przedmiotem ciągłych ataków. Pozwala ona nam osiągnąć bardziej integracyjny punkt widzenia. 
Jeżeli tożsamość regionalna nie jest nam nadana odgórnie, abyśmy przekazywali ją innym, ale jest miejscem spotkań, 
gdzie wszyscy są odpowiedzialni za rozwój swojej własnej tożsamości i gdzie nie istnieje wcześniej ustalona 
hierarchia, wówczas staje się ona miejscem rozwoju, gdzie możemy ponieść porażkę, ale w końcu wszyscy jesteśmy 
współodpowiedzialni za to, czy odniesiemy sukces.

Umiejętności obywatelskie wspomniane przez Baumana (2005), które powinny towarzyszyć interaktywnej 
dydaktyce, pomogą nam komunikować się na tym nowym boisku. Podobnie jak w sali lekcyjnej, nie będzie łatwo je 
wdrożyć. Podejście „krok po kroku” jest niezbędne, czego dowiedzieliśmy się realizując projekt Obywatel Solidarność. 
W czasie trwania projektu udało nam się uchwycić kalejdoskop szczerych, odpowiedzialnych, ale różnych, sposobów 
postrzegania regionalnej tożsamości. Gdy próbowaliśmy zebrać wiele osób z różnymi punktami widzenia, aby 
porozmawiały ze sobą, powodowało to, że ludzie zaczęli się angażować w konflikty ze sobą. Skonfrontowane ze sobą 
etykiety „prostej tożsamości” wzięły znów górę.

Dzisiaj, cztery lata później, moglibyśmy zastosować metodę, którą Stone i Heen (2012) polecają w celu 
podkreślenia złożoności zamiast prostoty naszych tożsamości. Dzisiaj przed rozpoczęciem dialogu poprosilibyśmy 
wszystkich o powtórzenie poniższych trzech zdań:

• czasami robię błędy
• czasami moja motywacja jest egoistyczna
• jestem częścią problemu.
• A potem moglibyśmy zacząć rozmawiać na temat tożsamości regionalnej.
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EDUCATION, INTERACTIVE DIDACTICS AND REGIONAL IDENTITIES (Summary)
Interactive didactics is a major instrument to help students move away from a fixed mindset and simple self-

definitions and help them open up to feeling responsible for their own learning results. Interactive didactics is about 
teachers being educators find out where students stand in interactive communication and facilitate customized 
learning. Interactive didactics can also empower citizens to move away from given, rigid definitions of their regional 
identity towards an inclusive playing field where all together are responsible for making the regional identity succeed. 
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