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WPROWADZENIE

Tematem niniejszej pracy jest społeczne konstruowanie regionu. Region to spo-
łeczna konstrukcja wyłaniająca się w procesie zbiorowego nadawania znaczeń. 
Instytucje pełnią tu rolę kulturowego instrumentarium (Swidler 1986). Z jednej 
strony przyjmują postać formalnych przepisów i praw, nieformalnych reguł, kodów 
obyczajowych, systemów klasyfikacji, zbiorowych wyobrażeń, idei oraz oczekiwań, 
z drugiej – rutyn, nawyków, przyzwyczajeń, skryptów zachowań, schematów po-
znawczych i oczekiwań jednostkowych, ściśle powiązanych z regułami życia zbio-
rowego (Scott 2001b; Nee 1998; Nee, Ingram 1998).

Zastosowanie perspektywy instytucjonalnej pozwala zdefiniować regionalizację 
jako osadzony kulturowo proces budowy instytucji odnoszonych do określonego 
terytorium. W niniejszej pracy przyjmuję perspektywę ewolucyjnego konstruktywi-
zmu instytucjonalnego (Berger i Luckmann 1983). Staram się ujmować region jako 
kolektywną konstrukcję, dynamiczną i zasadniczo otwartą, ale podlegającą ewolu-
cji, czyli w dużej mierze uwarunkowaną wcześniejszymi decyzjami i zdarzeniami1. 
Innymi słowy, proces konstruowania nie jest ani całkowicie otwarty, ani dowolny, 
lecz wielorako osadzony w już zobiektywizowanych wzorach i regułach działania 
(March, Olsen 1989; Tatur 2004). Tworzenie nowych instytucji odbywa się z jednej 
strony poprzez przekształcanie instytucji już przyswojonych, z drugiej – poprzez 
adaptowanie się do zewnętrznych ram i kontekstów instytucjonalnych. W kluczo-
wej dla perspektywy instytucjonalnego konstruktywizmu pracy Społeczne tworze-
nie rzeczywistości (1983) Berger i Luckmann stawiają tezę, że budowanie porządku 
społecznego to proces tworzenia przez ludzi społecznej rzeczywistości, uznanie jej 
za obiektywną oraz wpływ zobiektywizowanej rzeczywistości na postępowanie 

1  To podejście jest rozwinięciem i modyfi kacją propozycji zawartej w międzynarodowych bada- To podejście jest rozwinięciem i modyfikacją propozycji zawartej w międzynarodowych bada-
niach porównawczych, prowadzonych w latach 2000–2002 pod kierunkiem Profesor Melanie Tatur 
przez Instytut Stosunków Międzynarodowych i Porównawczych Studiów Politycznych Uniwersytetu 
we Frankfurcie nad Menem, a finansowanych przez Fundację Volkswagena: „Regional Development 
Policy in Eastern and Central Europe: Actors and Institutions in Hungary, Poland, Romania and Ukra-
ine”.  Badania poświęcone były instytucjom rozwoju regionalnego w czterech krajach Europy Środko-
wej i Wschodniej: w Rumunii, na Ukrainie, na Węgrzech i w Polsce. W Polsce badaniami objęto Śląsk 
i Małopolskę. Plonem badań jest książka The Making of Regions in Post-Socialist Europe – the Impact of 
Culture, Economic Structure and Institutions. Case Studies from Poland, �ungary, Romania and �kra-Case Studies from Poland, �ungary, Romania and �kra-
ine, której część stanowi monografia instytucji rozwoju regionalnego w Małopolsce (Bukowski 2004). 
Omówienie koncepcji teoretycznej tego projektu badawczego Czytelnik znajdzie w rozdziale drugim. 
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jednostek i zbiorowości. Dialektyka tego, co obiektywne, i tego, co podmiotowe, za-
wiera się w mechanizmie instytucjonalizacji. Instytucjonalizacja to krystalizujący 
się, utrwalający i kumulujący efekt działań ludzkich, który – gdy zostaje utrwalony 
przez odpowiednią liczbę ludzi na określonej przestrzeni – staje się ramą i punktem 
odniesienia dla kolejnych działań (Sztompka 2002).

Przedmiotem niniejszych analiz jest województwo małopolskie, stanowiące, 
w formie administracyjnej jednostki podziału terytorialnego państwa, swoistą 
„przestrzeń zadaną”. Perspektywa instytucjonalna często postrzega zmianę jako 
efekt wzajemnego oddziaływania norm, konwencji i rutyn, z których jedne są re-
zultatem długiego procesu ewolucji i utrwalonych sposobów rozwiązywania stałych 
dylematów i problemów życia zbiorowego, inne natomiast – świadomych projektów, 
uwzględniających aktualne presje i wyzwania. Interakcja obu typów reguł, której ak-
torzy organizacyjni i indywidualni są bardziej lub mniej świadomymi mediatorami, 
decyduje o zdolności do pokonywania bieżących problemów i adaptacji do nowych 
warunków. Konstruowanie regionu i tworzenie instytucji regionalnych po 1998 roku 
można ująć jako zderzenie całościowego projektu reformy regionalnej, wnoszącej 
„przestrzeń zadaną” w postaci nowych ram instytucjonalnych, towarzyszących im 
klasyfikacji i podziałów terytorialnych oraz rytuałów polityczno-administracyjnych 
z wyobrażeniami i zachowaniami istniejącymi do tej pory w postaci tradycyjnych 
wzorów, reguł, znaczeń odnoszonych do przestrzeni objętej granicami nowego wo-
jewództwa. Mamy tu więc do czynienia, mówiąc językiem Clifforda Geertza (1998), 
ze zderzeniem dwóch wzorów kulturowych, dwóch modeli, przy czym „model dla” 
Polski regionalnej jest oparty na doświadczeniach i rozwiązaniach zachodnich oraz 
niejako wymuszony kontekstem globalizującej się gospodarki światowej z jednej 
strony i rozwijających instytucji międzynarodowych z drugiej. Dotychczas funkcjo-
nujący „model rzeczywistości” jest z kolei modelem w dużym stopniu bazującym 
na doświadczeniach bliższej (komunistycznej) lub dalszej (przedwojennej, a nawet 
zaborowej) przeszłości. Województwo samorządowe stanowi punkt wyjścia i ob-
serwacji instytucjonalnych procesów budowania regionalnych podstaw integracji. 
Nie jest bynajmniej formą skończoną, w której ma się od teraz wytwarzać jakaś 
nowa regionalność, czymkolwiek by ona nie była. Nowa jednostka administracyjna 
pozostaje jedną z wielu terytorialnych konstrukcji, które wykorzystywane są przez 
aktorów regionalnych oraz tych spoza województwa do bieżącego rozwiązywania 
problemów przy okazji wytwarzania nowych rozumień i nadawania nowych zna-
czeń temu, co regionalne.

Perspektywa czasowa, którą obejmuję w niniejszej pracy, to lata 1999–2010, 
a więc początkowa faza rozwoju i stopniowego krzepnięcia samorządowych woje-
wództw w nowym kształcie instytucjonalnym. Jest to okres konstruowania pierw-
szych strategii regionalnych, dyskutowania kulturowych podstaw integracji w no-
wych granicach administracyjnych, ale także czas ujawniania się zasadniczych 
rozbieżności, napięć i dylematów rozwojowych. Z tych wszystkich względów to lata 
szczególnie interesujące dla badacza; może on uchwycić początki społecznych wzor-
ców i konstrukcji, które po pewnym czasie, być może, okrzepną w postaci trwal-
szych wzorów i schematów rozwojowych. Równocześnie jednak miniony okres to 
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konfrontacja z globalnym kapitalizmem, który po otwarciu się Polski na współpracę 
i konkurencję międzynarodową zupełnie zmienił kontekst funkcjonowania wielu 
dziedzin gospodarki. W maju 2004 roku Polska wstąpiła do Unii Europejskiej – 
wydarzenie to dla niedawno utworzonych regionów okazało się zasadniczym prze-
łomem. Odtąd województwa stały się beneficjentami ogromnych pieniędzy płyną-
cych z Unii w ramach funduszy strukturalnych. Nie zmienia to jednak faktu, że 
w kontekście globalizacji wszystkie województwa znalazły się w sytuacji regionów 
borykających się z niekorzystnymi zjawiskami globalizacji, m.in. z rosnącym bez-
robociem, starzeniem się ludności, emigracją zarobkową oraz pogłębianiem się we-
wnętrznych zróżnicowań rozwojowych, głównie pomiędzy miastem a wsią (Rozwój 
regionalny w Polsce 2009). Dlatego też w centrum zainteresowania w niniejszym 
studium znajdują się kwestie empirycznych warunków podmiotowości regionalnej. 
Perspektywa instytucjonalna, w której teoretycznych ramach powstały prezento-
wane w tym tomie analizy, kwestie podmiotowości regionalnej definiuje w postaci 
trzech ściśle z sobą powiązanych problemów: 

1.  Problem autonomii regionalnej – w sensie instytucjonalnym odnosi się do 
warunków i możliwości uzyskania politycznej kontroli nad procesami zmia-
ny. Najważniejszym zagadnieniem w tym kontekście jest konsolidacja po-
litycznych i administracyjnych instrumentów rządzenia w celu osiągnięcia 
skutecznej kontroli i wpływu nad zachodzącymi na danym terytorium pro-
cesami i zjawiskami społeczno-gospodarczymi.

2.  Problem modernizacji – związany jest ze zdolnością aktorów regionalnych 
do przekształcania istniejących powiązań społecznych i gospodarczych 
w taki sposób, aby pozostając w zgodzie z funkcjonalnymi regułami glo-
balnego kapitalizmu, uruchomić endogenne procesy rozwoju, a tym samym 
wyjść z rozwoju zależnego, skazującego na trwałą peryferyzację i uzależnie-
nie od centrów dynamicznego wzrostu społeczno-gospodarczego.

3.  Problem legitymizacji (mobilizacji) – oznacza takie wykorzystanie zasobów 
kulturowych i symbolicznych, aby nadać procesom kontrolowanej zmiany 
instytucjonalnej charakter legitymizowany, zapewniający integrację i mo-
bilizację wokół celów rozwojowych znaczących grup i środowisk. Chodzi 
także o to, żeby włączyć zasoby kulturowe w szersze procesy rozwojowe, 
wykorzystać i przetworzyć posiadane dziedzictwo w celu ożywienia spo-
łecznego i gospodarczego.

Niniejsza praca poświęcona jest analizie empirycznych warunków regionalnej 
podmiotowości w kontekście przedstawionych wcześniej problemów, i temu też za-
daniu podporządkowana została struktura rozdziałów. 

W rozdziale pierwszym, na kanwie rozważań dotyczących nowego regiona-
lizmu, opisuję trzy główne kompleksy instytucjonalne: globalizacji (globalnego 
kapitalizmu), państwa narodowego i tradycji długiego trwania, w obrębie których 
i pomiędzy którymi dokonują się procesy społecznego konstruowania regionu. Taki 
instytucjonalny układ współrzędnych jest też źródłem dylematów i problemów roz-
wojowych, o których była już mowa.
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W rozdziale drugim przedstawiam krytyczny przegląd koncepcji tzw. nowego 
instytucjonalizmu, w tym węzłowych idei, kategorii analitycznych oraz problemów 
teoretycznych w obrębie każdego z prezentowanych podejść. Proponuję także mój 
własny model analizy rozwoju regionalnego oraz rozumienia procesów instytucjo-
nalnych, leżących u podstaw tego rozwoju.

Rozdział trzeci porusza zagadnienie konsolidowania polityki regionalnej w wo-
jewództwie małopolskim po 1999 roku. Zajmuję się tu procesami budowania pod-
miotowości politycznej w warunkach wielu równoległych „polityk skali”.

W rozdziale czwartym opisany został dylemat modernizacyjny związany z uru-
chamianiem w województwie oddolnych procesów innowacyjnych. Przedstawiam 
tu mechanizmy i uwarunkowania społecznego konstruowania tzw. regionalnego sy-
stemu innowacji jako projektu wpisującego się w centralne procesy modernizacyjne, 
wymuszone celami Strategii Lizbońskiej.

Rozdział piąty pokazuje zderzenie różnych identyfikacji terytorialnych przeni-
kających obszar nowej jednostki administracyjnej oraz stosowane przez liderów roz-
woju regionalnego i mieszkańców województwa próby budowania nowych podstaw 
integracji kulturowej na bazie bliskości przestrzennej.

Rozdział szósty podsumowuje zebrane w empirycznych partiach pracy wnioski 
i obserwacje. Konfrontuję je z ideą „regionów z krwi i kości”, zaprezentowaną przez 
grupę badaczy regionów i rozwoju regionalnego na III Kongresie Obywatelskim 
w Warszawie w kwietniu 2008 roku, i na tym tle zastanawiam się nad instytucjonal-
nymi uwarunkowaniami podmiotowości regionalnej w Polsce w dającej się przewi-
dzieć przyszłości.

Niniejsza praca jest efektem moich wieloletnich badań nad rozwojem regional-
nym w Małopolsce. Ilość wykorzystanego w ciągu tych 10 lat materiału okazała się 
tak duża i zróżnicowana, iż możliwe jest jedynie ogólne omówienie czterech zasad-
niczych źródeł danych, na których opieram analizy: 

(1)  Pogłębione wywiady swobodne z 42 przedstawicielami instytucji regio-
nalnych, przeprowadzone w latach 2000–2002 w ramach wspomnianych 
w przypisie badań międzynarodowych. Rozmowy prowadzone były z przed-
stawicielami administracji samorządowej i rządowej województwa, burmi-
strzami niektórych ośrodków regionalnych, dziennikarzami, biznesmenami, 
przedstawicielami instytucji kulturalnych i organizacji pozarządowych oraz 
ekspertami rozwoju regionalnego. W latach 2007–2010 zrealizowałem drugą 
turę wywiadów pogłębionych (27), częściowo uzupełniających poprzednie, 
również z nowymi osobami. 

(2)  Badania kwestionariuszami ankiety: a) na próbie 63 liderów rozwoju re-
gionalnego, reprezentujących instytucje rozwoju regionalnego, sejmik wo-
jewódzki oraz jednostki samorządowe z sześciu małopolskich ośrodków 
(Krakowa, Tarnowa, Chrzanowa, Nowego Targu, Gorlic i Limanowej) 
(Aneks, Załącznik 2); b) na trzystuosobowej losowej próbie mieszkańców 
z tychże sześciu ośrodków (po 50 osób w każdym z ośrodków), dobranej 
z uwzględnieniem proporcji płci, wieku i wykształcenia w całej populacji 
mieszkańców Małopolski (Aneks, Załącznik 1). Oba badania zostały prze-
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prowadzone w latach 2007–2009 w ramach autorskiego Grantu Komitetu 
Badań Naukowych 1 H02E 027 28 „Tradycja w działaniu: instytucje a roz-
wój regionalny w Małopolsce”. Kwestionariusze wykorzystano do oceny in-
stytucji rozwoju regionalnego oraz do zbadania postaw i opinii odnośnie do 
kluczowych problemów tego rozwoju. 

(3)  Dane statystyczne dotyczące podstawowych wskaźników rozwoju ekono-
miczno-społecznego oraz konsolidacji i modernizacji instytucjonalnej w re-
gionie, w tym raporty o stanie województwa, systematycznie opracowywane 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego z lat 1999–2009. 
W niniejszym studium wykorzystuję także raporty z utworzonych w woje-
wództwie obserwatoriów oraz analizy dokonywane na zamówienie Urzędu 
Marszałkowskiego przez jednostki badawczo-rozwojowe. Sięgam też do da-
nych generowanych przez instytucje pozaregionalne, w tym centralne, m.in. 
Państwową Komisję Wyborczą oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 

(4)  Szeroki zestaw danych i informacji zastanych, dokumentujących życie w re-
gionie i funkcjonowanie instytucji (artykuły prasowe, informacje interne-
towe, dokumenty organizacyjne, akty prawne itd., itp.). Dla potrzeb niniej-
szej pracy dokonałem systematycznego przeglądu krakowskiego dodatku 
„Gazety Wyborczej” z lat 2006–2010. 

Niniejsza książka nie powstałaby bez pomocy, życzliwości i zaangażowania wie-
lu osób, którym winien jestem podziękowania. Profesor Melanie Tatur wprowadziła 
mnie w kontekst międzynarodowych badań porównawczych, zainspirowała także 
problematyką regionalną oraz perspektywą teoretyczną nowego instytucjonalizmu 
socjologicznego. Życzliwą pomoc zaoferował Profesor Michael Keating, udziela-
jąc mi wielu cennych wskazówek i uwag dotyczących regionów i rozwoju regio-
nalnego w Europie. Dzięki zaproszeniu Wydziału Studiów Politycznych Instytutu 
Uniwersytetu Europejskiego we Florencji, którym kierował, mogłem korzystać z bo-
gatych zasobów biblioteki Instytutu. Chciałbym podziękować kolegom z Instytutu 
Socjologii UJ, Doktorowi Jackowi Nowakowi i Doktorowi Marcinowi Lubasiowi, za 
niezwykle inspirujące dyskusje dotyczące przestrzeni społecznej i przestrzennego 
aspektu zjawisk społecznych, które wykorzystałem w tej pracy. Nieocenioną życz-
liwość i pomoc merytoryczną oraz instytucjonalną zaoferował mi Profesor Marek 
Kucia, Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, wnikliwy re-
cenzent niniejszej pracy. Słowa podziękowania należą się także Profesor Grażynie 
Skąpskiej, Kierownikowi Zakładu Socjologii Norm i Organizacji, w którym pracuję, 
za możliwość prezentacji wielu wersji niniejszego studium na zebraniach Zakładu 
oraz dyskretne mobilizowanie do pracy nad książką. Dziękuję Agencji InterActive 
z Krakowa i Panu Maciejowi Karmińskiemu za sprawne przeprowadzenie badań 
terenowych oraz nakłonienie liderów rozwoju regionalnego do wypełnienia długiej 
i skomplikowanej ankiety, co okazało się przedsięwzięciem nad wyraz czasochłon-
nym i wymagającym. Na koniec chciałbym wyrazić wyrazy wdzięczności mojej 
żonie, Oli Bukowskiej, za emocjonalne wsparcie w wielu krytycznych momentach 
pracy nad książką, ale także za wymierną pomoc w jej technicznym opracowaniu. 



 



ROZDZIAŁ 1

REGION TRADYCYJNY W UNITARNYM PAŃSTWIE 
W DOBIE GLOBALIZACJI

1. GLOBALIZACJA, NOWY REGIONALIZM I TERYTORIALNE 
ASPEKTY ROZWOJU

W latach 90. XX wieku w dyscyplinach zajmujących się gospodarką w ujęciu te-
rytorialnym wyłonił się i skrystalizował nowy paradygmat rozwoju regionalne-
go. Zorientowani ewolucyjnie geografowie gospodarczy (Swedberg 1993; Storper 
1997), instytucjonaliści, zainteresowani przestrzennymi aspektami rozwoju (Amin, 
Thrift 1994; Keating 1998) czy wreszcie badacze prezentujący inspirowaną marksi-
zmem krytyczną perspektywę w analizie stosunków gospodarczych (Allen, Massey, 
Cochrane 1998) podjęli próbę, często niezależnie od siebie, alternatywnego ujęcia 
procesów gospodarczych w tzw. fazie globalnego kapitalizmu. Przy wszystkich róż-
nicach w obrębie paradygmatu, o których mowa będzie w rozdziale drugim, cechą 
wspólną nowego podejścia było zwrócenie uwagi na rolę konkretnych obszarów, 
miejsc, terytoriów jako podstaw integracji społecznej, kulturowej bądź politycz-
nej, dzięki którym pojawia się możliwość kreowania endogennych mechanizmów 
rozwoju i innowacji, autonomicznych wobec globalnych zależności funkcjonalno- 
-rynkowych i w pewnym sensie pierwotnych wobec nich. Zdaniem przedstawicieli 
nowego paradygmatu, w dobie „przepływów i sieci” należy przywrócić aspektowi 
terytorialnemu należne miejsce w teoretycznym ujęciu procesów rozwoju, zwłasz-
cza że terytorium odgrywa wciąż ważną rolę w życiu społecznym i politycznym. 
Terytorialne jednostki polityczne stanowią podstawę podziału współczesnego świa-
ta; terytorium nie tylko wyznacza granice obowiązywania władztwa politycznego, 
ale także wielu innych struktur: kulturowych, religijnych, gospodarczych oraz spo-
łecznych. Terytorium jest podstawą wymiany ekonomicznej, a także kluczowym 
elementem wytwarzania i reprodukowania kultur, języka, zwyczajów. Bliskość 
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przestrzenna generuje wymianę, ułatwia komunikację, odgrywa istotną rolę, jeśli 
chodzi o dostęp do zasobów naturalnych czy kapitałów społecznych, ma kluczowe 
znaczenie dla procesów innowacyjnych i edukacyjnych. Terytorium stanowi bazę 
dla społeczno-kulturowej identyfikacji, dostarcza symboliki, miejsc (obszarów, tere-
nów – przestrzeni fizycznej) i mitologii służących budowie zbiorowej reprezentacji 
i solidarności (Keating 1998).

Niektórzy autorzy wiążą pojawienie się nowego paradygmatu z szerszym fer-
mentem intelektualnym powstałym w związku z upowszechniającą się jednostronną 
wizją modernizacji i rozwoju w świecie współczesnym (Larner, Walters 2002: 392). 
W tej uproszczonej perspektywie świat jawi się jako globalna przestrzeń funkcjo-
nalnych relacji i przepływów, realizujących się w oderwaniu od jakichkolwiek utwo-
rzonych do tej pory całości terytorialnych w sposób spontaniczny i niekontrolowany. 
Z nową geografią przepływów i powiązań mamy do czynienia nie tylko w sferze go-
spodarczej, ale także politycznej, społecznej czy kulturowej (Harvey 1990; Castells 
2000; Appadurai 2005). Choć pod koniec pierwszej dekady XXI wieku zaintereso-
wanie nowym regionalizmem nieco słabnie, a uwaga badaczy przenosi się na regio-
ny-miasta i metropolie2 (Scott, Storper 2003; Hudson 2007b), paradygmat nowego 
rozwoju regionalnego wciąż stanowi interesującą perspektywą badawczą, a jego za-
łożenia i sposób widzenia procesów rozwojowych mogą stanowić niezwykle cenną 
inspirację teoretyczną, szczególnie dla borykających się z procesami globalizacji 
obszarów peryferyjnych.

Świat globalnych przepływów a terytorialna integracja gospodarcza

Włączając nowy paradygmat, nie tylko wprowadzono do debaty globalizacyjnej 
zupełnie inny sposób patrzenia na rolę terytorialnych powiązań ekonomicznych – 
taki sposób postrzegania znalazł się w samym centrum sporów o naturę, przyczyny 
oraz konsekwencje globalizacji i globalnego kapitalizmu. W pierwszym rzędzie za-
kwestionowano tezę głoszoną przez przedstawicieli neoklasycznej ekonomii, że po-
głębiające się nierówności pomiędzy krajami rozwiniętymi a peryferyjnymi, wzrost 
nierówności wewnątrz krajów rozwiniętych oraz przestrzenna koncentracja ludzi 
i kapitałów w wielkich metropoliach jako nowych centrach wzrostu gospodarczo- 
-technologicznego są nieuchronnym etapem obiektywnych i uniwersalnych proce-
sów związanych z przemianami współczesnego kapitalizmu. Według takiej wizji 
obecna faza rozwoju kapitalizmu jest następstwem rewolucji technologicznej, która 
rozpoczęła się w połowie lat 70. ubiegłego wieku i trwa do dnia dzisiejszego. W fazie 
gospodarki opartej na wiedzy czas jakoby traci znaczenie, a co za tym idzie, zdyna-
mizowanie przepływów kapitałowych oraz obiegu innowacji w skali świata uwalnia 
współczesny kapitalizm od czynnika przestrzennego. Zdaniem reprezentujących 

2  Wystarczy przejrzeć numery zagranicznych czasopism regionalistycznych z ostatnich pięciu lat, 
m.in. „Regional Studies”, „European Urban & Regional Studies”, „International Regional Science Re-
view”, „International Journal of Urban and Regional Research”, „Environment & Planning”, „Progress 
in Human Geography” czy „Geografiska Annaler”. 
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nowy paradygmat rozwoju regionalnego geografów ekonomicznych, kompresji 
czasowo-przestrzennej polegającej na wzrastającej integracji gospodarczej miejsc 
oddalonych od siebie (Hannerz 1996; Luke 1996) towarzyszą procesy konsolidacji 
ekonomicznej oparte na bliskości przestrzennej i specyfice miejsca (Storper 1997), 
wykraczające poza zależności czysto funkcjonalne, związane z logiką globalnego 
rynku, jak w przypadku metropolizacji. 

W klasycznym już zbiorze tekstów poświęconym roli instytucji w rozwoju go-
spodarczym Globalisation, Institutions, and Regional Development in Europe 
(1994), jego redaktorzy Ash Amin i Nigel Thrift twierdzą, że rozwój gospodarczy 
rozgrywa się na konkretnych obszarach, w konkretnych miejscach i pomiędzy nimi, 
nie zaś w jakiejś abstrakcyjnej skali globalnej czy europejskiej. Sprzeciwiają się tak-
że traktowaniu jakichkolwiek miejsc bądź obszarów jako amorficznych przestrzeni, 
pozbawionych stabilności i tożsamości, biernie reagujących na presje i zawirowa-
nia w świecie globalnych przepływów (Globalisation, Institutions, and Regional 
Development in Europe 1994: 9). 

Inni przedstawiciele nowego paradygmatu podkreślają, że istnieje już dość 
spory zestaw studiów nad regionalnymi systemami innowacji, z których wynika, 
że tworzenie się regionalnego potencjału innowacyjnego tylko częściowo związa-
ne jest z wiedzą o charakterze skodyfikowanym, a przez to uniwersalną, bo da-
jącą się łatwo transferować i rozwijać w jakimkolwiek miejscu na świecie (Hudson 
1999). Innowacyjność w równym stopniu związana jest z tzw. wiedzą ukrytą (tacit 
knowledge), będącą efektem długiej, czasem i wielowiekowej ewolucji, zachodzącej 
w konkretnym miejscu i na konkretnym obszarze; wiedzą, której nie da się wy-
mieniać i eksportować, a która przesądza o niepowtarzalnym charakterze miejsca 
i przez to o sukcesie w światowej wymianie gospodarczej (Morgan 1997; Scott, 
Storper 2003). 

Drugi nurt krytyki związany jest z przekonaniem neoklasycznej ekonomii 
o obiektywnym i uniwersalnym charakterze relacji ekonomicznych. Przedstawiciele 
nowego paradygmatu, inspirowani instytucjonalizmem ekonomicznym i badaniami 
socjologiczno-kulturowymi, twierdzą, że praktyki gospodarcze są takimi samymi 
społecznymi instytucjami jak praktyki innego rodzaju, a rynek jest taką samą spo-
łeczną konstrukcją jak pozostałe ludzkie działania (Keating, Loughlin, Deschouwer 
2003: 2). Praktyki ekonomiczne są często uwikłane w inne rodzaje relacji, nie tylko 
technologiczne, ale także polityczne i kulturowe, zarówno bieżące, jak i kształtujące 
się w dłuższej perspektywie na danym obszarze. Zasadnicze dla tego paradygmatu 
pojęcie zakorzenienia procesów ekonomicznych (embeddedness), inspirowane kla-
syczną pracą Karla Polanyiego (1944), „odrzuca neoklasyczną koncepcję rynku jako 
samodeterminującej się, odrębnej całości rządzonej przez zawsze tą samą »czystą 
logikę« podaży i popytu” (James 2005: 1198). Wręcz przeciwnie, racjonalność eko-
nomiczna jest w sposób nieuchronny zanurzona w kulturze jako formie zbiorowych 
przekonań, wartości, norm, konwencji, ideologii, samo przez się zrozumiałych zało-
żeń i stylów życia. Podobnie jest zresztą ze sferą polityki, która nieraz w zasadniczy 
sposób stymuluje przebieg i rezultaty zjawisk gospodarczych. Przykładowo zjawi-
sko metropolizacji bywa silnie powiązane z konkretnymi decyzjami politycznymi. 
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Londyn prawdopodobnie nie stałby się „światowym miastem rangi alfa”, gdyby nie 
polityka rządu Margaret Thatcher, której założeniem było wykreowanie miasta na 
światowe centrum finansowe, co pomogło mu rozwinąć cały szereg innych funkcji 
metropolitalnych (Allen, Massey, Cochrane 1998). Nawiasem mówiąc, w kontekście 
przestrzennego zróżnicowania rozwoju dynamiczny wzrost gospodarczy na tym ob-
szarze niesie zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje, tak dla samego 
Londynu, jak i całego kraju, o czym będzie jeszcze mowa w dalszej części książki. 

Zdaniem Asha Amina (1999) przełom związany z nowym sposobem postrzegania 
zjawisk gospodarczych i ich społeczno-kulturowych oraz terytorialnych aspektów 
wiąże się z wprowadzeniem do klasycznego sposobu myślenia o ekonomii i rynkach 
trzech podstawowych idei. Po pierwsze koncepcji, że rynki są społecznymi kon-
strukcjami, poprzez fakt, że relacje ekonomiczne osadzone są w sieci relacji inter-
personalnych. Dlatego też efektywność ekonomiczna jest powiązana z własnościami 
sieci społecznych, takimi jak wzajemność, zaufanie i współpraca, bądź ich przeci-
wieństwami w postaci braku wzajemności, zaufania czy niechęci do współpracy. Po 
drugie idei, że w odróżnieniu od standardowego modelu racjonalnego aktora, kalku-
lującego zyski i straty, który to model zdominował nauki ekonomiczne, w nowym 
instytucjonalizmie racjonalność aktorów postrzega się jako funkcję aktywnych 
procesów poznawczych osadzonych w zróżnicowanych sieciach relacji, w jakich 
aktorzy podejmują decyzję. Wreszcie po trzecie, zdaniem Amina, z nowego odczy-
tania starych idei ekonomicznych powraca myśl, że rynki są przedmiotem procesów 
i oddziaływań kolektywnych, będących inkrementalnym korelatem działań indy-
widualnych aktorów, nie zaś efektem obiektywnych praw czy mechanizmów albo 
rezultatem rozkładu indywidualnych preferencji. To owe oddziaływania w postaci 
nieformalnych lub/i formalnych instytucji, reguł, przepisów dostarczają stabilności 
zachowaniom aktorów, ograniczając pulę możliwych wyborów w realiach ekono-
micznych, które charakteryzuje asymetria informacyjna, niepewność rynkowa lub 
brak wiedzy. W tych samych instytucjach tkwi jednak pewna siła bezwładu, wyni-
kająca właśnie z ich zbiorowego, regulatywnego oraz inkrementalnego charakteru, 
i mająca wpływ na działania skierowane ku przyszłości. Charakter instytucji rynko-
wych odpowiada za uzależnioną zarówno od „kontekstu”, jak i od „szlaku” naturę 
procesów gospodarczych, ale też, z punktu widzenia zarządzania rozwojem, daje 
możliwość wyjścia poza instytucje rynku czy firm w poszukiwaniu alternatywnych 
ścieżek rozwojowych (Amin 1999: 358–367).

Nowy paradygmat myślenia o rozwoju regionalnym kwestionuje także tezę 
o konkurencyjności jako istocie współczesnej fazy rozwoju globalnego kapitalizmu. 
Przedstawiciele tego nurtu twierdzą, że w dzisiejszej gospodarce elementy współ-
pracy, integracji i solidarności stanowią równoważne składniki praktyk ekonomicz-
nych, a czynnik terytorialny odgrywa istotną rolę w nawiązywaniu i podtrzymy-
waniu więzi gospodarczych. Co więcej, wizja konkurencyjności jest szkodliwa dla 
polityk publicznych, wprowadzając niszczącą rywalizację pomiędzy regionami, 
naruszającą podstawy integracji w szerszej skali, na przykład w skali państwa. 
Zdaniem Neila Brennera, nawet autorzy pozostający w obrębie nowego paradyg-
matu myślenia poprzez zwulgaryzowanie idei nowego regionalizmu do wersji tzw. 
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regionalizmu wolnokonkurencyjnego powodują, że staje się on ideologią normali-
zującą nierówności terytorialne w obrębie państw narodowych (Brenner 2003: 306). 

Państwo, integracja międzynarodowa i dyskurs regionalny

Równolegle do dyskusji o ekonomicznych aspektach rozwoju, nowy paradyg-
mat włączono w debatę na temat rekonstrukcji państwa w warunkach globalnego 
kapitalizmu. Przedmiotem analiz stały się relacje pomiędzy m.in. terytorialnymi 
funkcjami państwa a czasowo-przestrzenną logiką współczesnych powiązań gospo-
darczych. Wielu autorów nowego podejścia za punkt wyjścia przyjęło przeprowa-
dzane z pozycji neomarksizmu analizy Boba Jessopa i jego głośną tezę o „wydrąże-
niu państwa” (hollowing out) przez globalny kapitalizm. Zdaniem Jessopa (2000), 
forma państwa jako czasowo-przestrzennych ram regulacji kapitalistycznych sto-
sunków produkcji ulega poważnemu kryzysowi pod wpływem zachodzących w róż-
nych skalach procesów akumulacji i regulacji, jakie wyzwolił globalny kapitalizm. 
Państwo jako „ostateczna instancja” regulacji kapitału przestaje istnieć, a dla neo-
marksistów kapitał jest przede wszystkim specyficzną relacją społeczną, antagoni-
styczną w swej istocie i niezdeterminowaną, która wymaga zewnętrznego kontekstu 
regulacyjnego (Jessop 2000: 325). Badacz ten sugeruje dalej, że reakcją państwa 
na „wydrążanie” jest reorganizacja jego funkcji regulacyjnych, która przybiera po-
stać trzech zasadniczych trendów: internacjonalizacji polityk publicznych (nacisk na 
komercjalizację i konkurencyjność gospodarki narodowej zastępuje tradycyjne cele 
makroekonomiczne w postaci np. pełnego zatrudnienia), denacjonalizacji idei pań-
stwowości (integracja państw w szersze struktury polityczne, np. Unię Europejską) 
i deetatyzacji (pojawianie się nowych form zarządzania, międzysektorowych i wie-
lopoziomowych) (Jessop 1995, 2000). 

Pomimo odtrąbienia przez niektórych (Ohmae 1995) ostatecznego upadku pań-
stwa i zaniku granic państwowych, większość zorientowanych empirycznie badaczy 
twierdzi, że globalizacja nie oznacza ani zaniku państwa, ani przejęcia jego kom-
petencji i funkcji przez inne szczeble struktury terytorialnej: międzynarodowe czy 
subpaństwowe (regionalne). Tym, co obserwujemy w rzeczywistości, są empiryczne 
efekty wzajemnego oddziaływania różnych „polityk skali”. Mamy tu do czynienia 
z wielostronnym negocjowaniem ram instytucjonalnych tego, co transnarodowe, na-
rodowe, regionalne czy miejskie, zachodzącym w kontekście dokonywania się pod 
wpływem przemian współczesnego kapitalizmu generalnego „re-skalowania” prze-
strzeni państwa (Tewdwr-Jones, McNeill 2000). 

Te złożone i wielowymiarowe zmiany, jakie zachodzą zarówno w przestrze-
ni państwa, jak i mniejszych jednostek terytorialno-politycznych, wymuszają na 
badaczach nowy sposób konceptualizacji regionów, co pociąga za sobą określone 
konsekwencje teoretyczne i empiryczne. Ujęcie regionów jako otwartych instytu-
cjonalnie przestrzeni współpracy i rywalizacji niesie ważkie konsekwencje dla spo-
sobu rozumienia takich pojęć, jak polityka regionalna, regionalny układ władzy czy 
autonomia regionalna. Allen i Cochrane (2007) słusznie podkreślają, że relacyjno- 
-konstruktywistyczne myślenie o regionach jako o produktach uprzestrzennionych 
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relacji społecznych, materializujących się w różnych formach wraz z towarzyszą-
cymi im reprezentacjami symbolicznymi, wcale nie jest takie oczywiste w kontek-
ście wielu codziennych politycznych praktyk. Dlatego też w naukach politycznych, 
w odróżnieniu od ujęć ekonomicznych, akcentujących rolę przepływów i sieci po-
wiązań, istnieje tendencja do traktowania regionów jako terytorialnie domkniętych 
całości, ograniczonych polityczną jurysdykcją. Jest to zupełnie zrozumiałe, skoro 
kwestia wyznaczania terytorialnych granic władzy politycznej jest jednym z głów-
nych elementów polityki jako takiej. Ten ważny element praktyki politycznej znaj-
duje zresztą odzwierciedlenie w specjalistycznym słownictwie, które nie może się 
pozbyć kategorii nawiązujących do różnego typu terytorialnych „całości” albo mniej 
lub bardziej formalnych jednostek podziału polityczno-administracyjnego: od dziel-
nic, poprzez gminy, miasta, prowincje, województwa czy regiony, na jednostkach 
państwowych skończywszy, szeregując je wzdłuż jednolitych kryteriów funkcjonal-
no-kompetencyjnych (John 2001; Hopkins 2002). Sam język polityki przestrzennej 
ma potężną moc „konstruującą”. Tak też należy go postrzegać: jako narzędzie mniej 
lub bardziej świadomie wykorzystywane w kreowaniu różnego typu terytorialnych 
bytów. Ale właśnie dlatego, zdaniem wspomnianych autorów, substancjalno-struk-
turalne słownictwo uniemożliwia rozpoznanie wielu nowych zjawisk czy procesów, 
które przebiegają albo w poprzek wytyczonych całości, albo bez wyraźnego z nimi 
związku, a mimo to rozstrzygają o zmianach, jakie się w ich obrębie dokonują. 
Kształtowanie się współczesnych obszarów metropolitalnych lub też ponadregio-
nalne bądź ponadnarodowe sieci kooperacji wspólnot komunalnych nie dają się ująć 
w ramy istniejących konstrukcji pojęciowych. Wydaje się także, co już jest mniej 
oczywiste, że obecnie regiony podlegają przekształceniom w sposób, który podważa 
samą ideę regionu jako przestrzeni znaczącej. Według Allena i Cochrane’a, współ-
czesne zarządzanie regionami przybiera coraz mniej formalne i bardziej złożone 
formy politycznych porozumień, układów czy koalicji przebiegających w poprzek, 
ponad i poza granicami regionu, przez co przestrzeń regionalna staje się coraz bar-
dziej niejednoznaczna, a ujmowanie regionu w kategoriach terytorialno-politycznej 
całości okazuje się po prostu poznawczo nieprzydatne. 

Nie oznacza to jednak, że tzw. całości terytorialne przestają być przedmiotem 
społecznych konstrukcji i tego, co wielu badaczy nazywa procesami „domykania 
regionu”. Jak twierdzi Hudson, „aktorzy społeczni czy polityczni często dążą do 
zwiększenia regionalnej spoistości, ukazując region jako zamkniętą, ciągłą i we-
wnętrznie homogeniczną całość, co pozwala im legitymizować określone działania 
polityczne” (Hudson 2006: 161). To właśnie dlatego, że rozmaite obszary podlegają 
wielu równoległym oddziaływaniom i relacjom społecznym, politycznym, admini-
stracyjnym i gospodarczym o różnej skali, tendencje scalające są tak powszechne 
(Hudson 2007: 1155). Co więcej, podkreślanie otwartości i „usieciowienia” w glo-
balnej przestrzeni przepływów jako podstawowego warunku gospodarczego wzro-
stu we współczesnym świecie może prowadzić do strukturalnej niespójności i roz-
proszenia działań na poziomie regionalnym, i w ten niezamierzony sposób zamiast 
do wzrostu, przyczynić się do kryzysu regionalnej gospodarki. Zdaniem Hudsona, 
ujęcia relacyjne i „substancjalne” powinny być traktowane raczej jako komplemen-
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tarne niż wykluczające się. W zależności od konkretnej sytuacji i szerszego kon-
tekstu, strategie badawcze odwołujące się do modelu „terytorialnego zakorzenienia” 
bądź „relacyjnego usieciowienia” służyć mogą jako uzupełniające się perspektywy 
analityczne w badaniu konkretnych regionów (Hudson 2007: 1156). Ostatecznie 
w kierunku podobnych konkluzji zmierzają główni proponenci perspektywy rela-
cyjnej, Allen i Cochrane, twierdząc, że ich celem jest wprawdzie zakwestionowa-
nie idei regionu jako ustalonych terytorialnie obszarów władzy politycznej, lecz nie 
oznacza to podważenia wagi „polityki skali”, oznaczającej mobilizowanie się ak-
torów do konstruowania różnego typu całości terytorialnych (Hudson 2007: 1172).

W kontekście integracji europejskiej nie bez znaczenia dla dyskursu politycz-
nego w obrębie nowego paradygmatu było określenie relacji pomiędzy regionem, 
państwem a Unią Europejską. Hasło „Europa regionów” wyłaniające się stopniowo 
na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, podsumowane utworzeniem w marcu 1994 roku 
Komitetu Regionów Europy (COR), niesione wysoko na sztandarach europejskich 
regionalistów i przeciwników państwa narodowego stało się dla reprezentantów 
omawianej perspektywy badawczej przedmiotem uważnych analiz w kontekście 
rzeczywistych relacji pomiędzy politykami różnych skal. Przyczyną jest między 
innymi fakt, że właśnie założenia i analizy powstające w ramach paradygmatu to 
w dużej mierze element wypracowywania przez unijnych polityków i administrato-
rów nowej strategii rozwoju wspólnoty, czyniącej regiony, a nie państwa przedmio-
tem tejże polityki, ze wszystkimi tego konsekwencjami. 

Symptomatyczne pod tym względem były uwagi Michaela Keatinga, który w po-
łowie lat 90. stwierdził, że niezależnie od głoszonych założeń i zamierzeń Europa 
wcale nie staje się „Europą regionów”. Mamy raczej do czynienia z Europą różnych 
porządków politycznych, w ramach których dokonuje się regionalizacja polityk unij-
nych, europeizacja strategii regionalnych oraz równoległe procesy regionalizacyjne 
i europeizacyjne w obrębie struktur i polityk państwowych (Keating 1996; Giordano, 
Roller 2002). Inny problem, podnoszony przez przedstawicieli omawianego tutaj po-
dejścia, dotyczy ekonomicznych i politycznych rozbieżności w wewnętrznej polity-
ce unijnej. Zasadnicza linia sporu przebiega pomiędzy neoliberalną wizją konku-
rencyjności w obrębie Unii a polityczną ideą integracji najpierw wewnątrz krajów 
starej Unii, a potem pomiędzy nowymi i starymi państwami członkowskimi, ideą 
o charakterze polityczno-terytorialnym, opartą na redystrybucji i wyrównywaniu 
różnic w obrębie Wspólnoty Europejskiej. Obserwatorzy procesu rozszerzenia, re-
prezentujący politologiczny nurt paradygmatu podkreślali, że lansowana przez neo-
liberalnych ekonomistów i obecna w nowej perspektywie rozwoju (Agenda 2000) 
wizja wewnętrznej konkurencji pomiędzy regionami w kontekście wzmacniania 
zewnętrznej konkurencyjności całego unijnego obszaru gospodarczego jest w swej 
istocie sprzeczna z politycznymi założeniami zarówno „rozszerzenia”, jak i wyrów-
nywania różnic międzyregionalnych (Agnew 2001). Koncentracja na celach ekono-
micznych prowadzi w konsekwencji do różnicowania się „prędkości rozwojowych”, 
co z kolei skutkuje powstawaniem europejskiego rdzenia na Zachodzie Europy 
i traktowanych protekcjonalnie wschodnich peryferii (Domański 2004b). Problem 
ten nabrał nieoczekiwanie nowego wymiaru na skutek światowego kryzysu ekono-
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micznego, który wybuchnął w 2008 roku. Okazało się, że Strategia Lizbońska, na-
stawiona na budowanie konkurencyjności europejskiego obszaru gospodarczego po-
przez stymulowanie konkurencyjności regionalnej, poniosła fiasko, między innymi 
na skutek neutralizujących jej cele strategii wdrożeniowych państw członkowskich, 
chroniących własne rynki i dbających przede wszystkim o wyrównawczy aspekt 
polityki spójności (Grosse 2010). 

Region jako nowa jakość kulturowa

W sferze tożsamości zbiorowych kształtujących się na bazie stosunku do te-
rytorium doszło w drugiej połowie XX wieku do zasadniczych przeobrażeń. 
Dotychczasowa jednorodność terytorialnych systemów socjalizacyjnych, utrzymy-
wanych m.in. przez wspólnoty narodowe i ich instytucje (państwo) oraz inne rodza-
je tradycyjnych wspólnot terytorialnych (regionalnych czy lokalnych), uległa stop-
niowej erozji, z jednej strony pod wpływem kultury masowej i konsumpcjonizmu 
(Giddens, Beck, Lash 1994), z drugiej na skutek wzrostu ruchliwości społecznej, 
pojmowanej m.in. geograficznie (migracje polityczne i zarobkowe) (Hannerz 1996; 
Appadurai 2005). Zdaniem Giddensa (1994) spowodowało to stopniowe przesunię-
cie źródła autorytetu z zewnętrznego kontekstu instytucjonalnego (narzuconego 
np. przez wspólnotę narodową, tradycję, klasę, religię) na jednostkę, która zmu-
szona jest coraz częściej samodzielnie podejmować wybory, czyniąc to na własną 
odpowiedzialność (Bauman 1994). Na skutek jednoczesnej detradycjonalizacji i in-
dywidualizacji coraz częściej dochodzi do odwrócenia procesu budowy wspólnot, 
a istnienie nowoczesnych technologii umożliwia przekroczenie bariery przestrzen-
nej i pokonanie odległości w podtrzymywaniu więzi grupowych. Nowe wspólnoty 
powstają nagle, spontanicznie i oddolnie. Bywa, że nie trwają zbyt długo, łączy je 
częściej wspólny styl, gusta, upodobania estetyczne niż dotychczasowe wyznaczniki 
więzi grupowych: miejsce zamieszkania, sposób produkcji, poziom zamożności, po-
glądy polityczne, przekonania religijne czy temu podobne (Wright 1998; Lash 1994). 
W konsekwencji następuje mnożenie się i nakładanie systemów znaczeniowych 
i symbolicznych, przebiegających w poprzek tradycyjnych więzi terytorialnych, co 
Arjun Appadurai nazywa deterytorializacją tożsamości. Wraz z zanikaniem owych 
wymiarów zróżnicowania społecznego słabną także instytucje, które były owego 
zróżnicowania wyrazem (m.in. państwa narodowe i ich struktury terytorialne, spo-
łeczności lokalne, tradycyjne kościoły wraz z ich strukturami terytorialnymi). Obok 
tradycyjnych procesów reprodukcji naturalnych wspólnot, w tym zarówno zbioro-
wości terytorialnych przednowoczesnych (typu primordial), jak i nowoczesnych, 
opartych na wspólnotach „wyobrażonych” (grupy etniczne, narody), pojawiają się 
formy ponowoczesne, jak chociażby opisywane przez Maffesolego nowoplemiona 
(Maffesoli 1996), nowe ruchy społeczne (np. zieloni, feministki) czy też różne ro-
dzaje wspólnot internetowych i wiele, wiele innych form społecznych. Potrzeba tym 
samym nowych sposobów budowania więzi terytorialnych, uwzględniających owe 
przeobrażenia w sferze kulturowo-symbolicznej i społecznej. 



23Region tradycyjny w unitarnym państwie w dobie globalizacji

W nowych warunkach społeczno-kulturowych, politycznych i ekonomicznych 
terytorium wciąż pozostaje istotnym składnikiem procesów rozwojowych i toż-
samościowych, zmienia się jednak sposób pojmowania jego funkcji i znaczenia. 
Lokalność czy regionalność nie jest już rozumiana „substancjalnie” jako społecz-
no-geograficzna całość, której niepowtarzalna specyfika wyłania się w toku wielo-
wiekowych czasem procesów i zdarzeń, lecz bardziej metaforycznie, abstrakcyjnie, 
jako equilibrium wzorów społecznej i ekonomicznej interakcji, obyczajów i kultury, 
tworzących swoiste środowisko. Region nie jest po prostu „terytorialnym pojem-
nikiem”, wewnątrz którego realizowane są działania gospodarcze, polityczne bądź 
kulturowe, ale systemem produkcyjnym, politycznym lub też kulturowym samym 
w sobie wraz z przyrodniczo-geograficznymi „markerami”, które stanowią integral-
ny element tego systemu. Jest więc bardziej dynamiczną konstrukcją społeczno- 
-gospodarczą niż społeczno-terytorialną całością o określonych, trwałych cechach 
i wyraźnych granicach. W opisie i analizie regionu należy raczej wyjść z odwrotne-
go założenia: to równoległe oddziaływania wielu skal, w tym presje globalne, docie-
rające do każdego zakątka świata, narzucają różnym miejscom na świecie podobny 
zestaw dylematów i wyzwań rozwojowych. W każdym zatem z takich miejsc, nie-
zależnie od kontekstu państwa narodowego, którego rola słabnie w wielu istotnych 
aspektach życia społecznego, trzeba podjąć oddolne próby formułowania jakiejś 
strategii rozwojowej, na własne ryzyko i własną odpowiedzialność, definiując jakieś 
granice, realne bądź symboliczne, zarówno w przestrzeni, jak i czasie, określając 
podstawy społeczno-gospodarczej integracji oraz zasady wewnętrznej i zewnętrz-
nej współpracy oraz konkurencji.

Nowy regionalizm jako splot czynników gospodarczych, politycznych 
i kulturowych

Spośród wielu innych poziomów zbiorowej identyfikacji regiony okazały się 
w nowych warunkach ekonomicznych szczególnie ważnym ogniwem międzyna-
rodowej wymiany i konkurencji. Jak widzieliśmy, w obliczu procesów globaliza-
cyjnych zmieniła się rola państw narodowych, znacznemu ograniczeniu uległy ich 
możliwości ochrony krajowych gospodarek i wyrównywania wewnętrznych dyspro-
porcji rozwojowych, ale także zdolności do bezpośredniego zarządzania procesami 
gospodarczymi w terenie (Gorzelak 2001a: 103–105). Regiony zmuszone są coraz 
częściej wykorzystywać, podobnie jak państwa, funkcje regulacyjne, moderacyjne, 
integrujące i mobilizacyjne (także w sensie politycznym). Z kolei ze społecznoś-
ciami lokalnymi łączą je cechy charakterystyczne dla miejsca: gęstość powiązań 
społecznych i gospodarczych, swoistość postaw, obyczajów, tradycji, specyficzne 
cechy kapitału społecznego. Na skutek przeobrażeń współczesnego kapitalizmu re-
gion z jednej strony nieoczekiwanie nabiera znaczenia jako przestrzeń polityczna, 
a z drugiej – jako przestrzeń kulturowa, korelat zbiorowej identyfikacji. 

Chodzi tu już jednak o inną formę identyfikacji przestrzennej niż w przypad-
ku tzw. starych regionalizmów – tożsamość regionalną wiązano tam najczęściej 
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z konfiguracją wartości i norm wykrystalizowaną historycznie na danym obsza-
rze w postaci specyficznej kultury, obyczajów czy sposobu życia i gospodarowania 
(Ciechocińska 1986; Jałowiecki 1992; Kubiak 1999). Emanacją tej odmienności były 
często rozmaicie artykułowane aspiracje społeczno-polityczne, czasami jednak od-
mienność kulturowa występująca na danym terenie zadowalała się samą możliwoś-
cią kultywowania tradycji. Współcześnie, jak pisze Keating, to nie sama odmien-
ność wartości (np. wobec tożsamości narodowej czy innych regionalizmów) staje się 
przesłanką dla tożsamości regionalnej, ale fakt, że owe specyficzne wartości mogą 
być wykorzystane jako ramy dla określania i realizowania celów społecznych bądź 
ekonomicznych (Keating 1998: 90–91). Terytorium nie jest już jedynie obiektem 
symbolicznych projekcji rzutowanych w przeszłość, czy też obszarem eksploatacji 
fizycznej. Jako istotny element tworzenia strategii gospodarczych, wyznaczający 
opcje potencjalnej konkurencji i współpracy oraz określający szanse i bariery roz-
wojowe zbiorowości, przestrzeń w sposób wtórny uzyskuje rangę podstawowego 
składnika identyfikacji regionalnej. Nowa tożsamość regionalna nie oznacza już tyl-
ko osadzenia w tradycyjnych wartościach kulturowych (język, religia, etniczność), 
bardziej funkcjonuje jako mechanizm świadomego i twórczego sięgania do tradycji 
w celu mobilizowania działań zbiorowych w obliczu zmieniających się uwarun-
kowań rynkowych i politycznych. Dlatego też współczesne tożsamości regionalne 
częściej bazują na „wspólnocie wyobrażonej” (Anderson 1996), niż odwołują się 
do lokalnych, przyswajanych w codziennych kontaktach face-to-face i zdarzeniach 
dnia codziennego identyfikacji, w których wciąż jeszcze elementy religijne, języko-
we i kulturowe tworzą zwarte, etniczne całości. 

Jako „wspólnoty wyobrażone”, przypominające bardziej zbiorowości o charak-
terze narodowym niż lokalnym, są współczesne regiony produktem społecznej mo-
bilizacji i politycznego przywództwa. To właśnie elity regionalne zaczynają odgry-
wać we współczesnym regionalizmie bardzo ważną rolę. Ich ambicje, umiejętności 
i interesy stają się elementem reaktywacji uśpionych regionalizmów historycznych. 
Nowy układ instytucjonalny (m.in. polityka wewnętrzna Unii Europejskiej) zachęca 
do integracji w układzie regionalnym oraz do działań w wymiarze międzynaro-
dowym. Tożsamość regionalna staje się często kluczem do politycznej mobilizacji. 
Istnienie identyfikacji regionalnej nie musi się przekładać na mobilizację polityczną, 
ale może stanowić ramy do definiowania i interpretowania „politycznych tematów”. 
To z kolei może stać się wygodnym punktem wyjścia do „polityzacji tożsamości” 
(Keating 1998: 88) i rozmaitych dążeń autonomizacyjnych. A jednak, mimo wyraża-
nych obaw o przetrwanie państw narodowych, nie wydaje się, by nowy regionalizm 
mógł im zagrozić. Integracja europejska i zjawiska globalizacyjne przyczyniają się 
do tworzenia fenomenu identyfikacji warstwowej, w której przywiązanie do wspól-
noty lokalnej współwystępuje z identyfikacją narodową. Identyfikacja regionalna 
nie musi więc zagrażać ani narodowej, ani lokalnej – staje się po prostu nowym ro-
dzajem odniesień, ujmującym jakiś zakres ważnych życiowo doświadczeń jednost-
ki. Wymaga to od liderów regionalnych operowania w wielu różnych kontekstach 
identyfikacyjnych oraz funkcjonowania w wielu różnych sferach społecznej i poli-
tycznej mobilizacji: lokalnej, regionalnej, narodowej i ponadnarodowej.
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Tożsamość regionalna uruchamiana w procesach mobilizacji społeczno-gospo-
darczej staje się ważnym warunkiem konkurencyjności regionu w świecie postin-
dustrialnym. Jak twierdzi Tadeusz Markowski (2000: 30–31), przejście od koncepcji 
klasycznej przewagi komparatywnej regionów, będącej rezultatem statycznego uj-
mowania zasobów, do konceptualizacji przewag komparatywnych w kategoriach za-
sobów niematerialnych i mobilnych spowodowało zwrócenie większej uwagi na spo-
łeczno-kulturowe przesłanki rozwoju regionalnego. Badania tego autora w Stanach 
Zjednoczonych dowiodły, że np. wytworzenie solidarności terytorialnej ma większe 
znaczenie w uzyskiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej nad innymi regionami 
niż obiektywne uwarunkowania geograficzne lub historyczne czy też pomoc ze-
wnętrzna w postaci subsydiów albo dotacji (Markowski 2000: 33). W nowym ujęciu 
ekonomicznym region traktowany jest jako obszar współpracy społecznej i gospo-
darczej, a integracja kulturowa ma służyć budowie gęstej sieci powiązań. Autor 
twierdzi: „Terytorialna zdolność firm i ludzi do kooperacji pionowej i poziomej jest 
więc istotną cechą budowania konkurencyjnych przewag regionalnych”. I dalej: 

Poprzez umiejętny, partnerski system współrządzenia, tj. dzielenia się władzą i odpo-
wiedzialnością za region (traktowany jako obszar wspólnych interesów ekonomicznych 
i politycznych), zakłada się, że istnieje większe prawdopodobieństwo zbudowania po-
wiązań sieciowych, tak niezbędnych do wzmacniania regionalnego kapitału ludzkiego 
i przyspieszenia procesów innowacyjnych (Markowski 2000: 36).

Wszystko po to, aby uzyskać trwały i zrównoważony rozwój na określonym te-
rytorium, a tym samym zdolność do konkurencji i odtwarzania trwałej przewagi 
konkurencyjnej. Kultura może być w tym względzie istotnym katalizatorem, choć 
wcale być nim nie musi. To, czy stanie się podstawą więzi społeczno-gospodarczych 
nowego typu, zależy wszakże od zdolności aktorów regionalnych do uruchamia-
nia zasobów symbolicznych w celu integracji i mobilizacji zbiorowości regionalnej 
(Keating et al. 2003). Współczesna tożsamość regionalna wyłania się zatem raczej 
jako rezultat twórczej rekonstrukcji pochodzących z przeszłości znaczeń i symboli, 
narracji i mitów, rekonstrukcji dokonywanej, po pierwsze, w kontekście bieżących 
wyzwań i problemów, po drugie, na podstawie konkurencyjnych interpretacji ze 
strony składających się na zbiorowość terytorialną grup i środowisk. Nie jest więc 
ona żadnym „statycznym zasobem”, by użyć poręcznej terminologii Markowskiego, 
gotowym w każdej chwili do użycia, zasobem odziedziczonym wraz z innymi zaso-
bami po przodkach w ramach zreifikowanej, zamkniętej, jednoznacznie zinterpre-
towanej tradycji.
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2. MAŁOPOLSKA: REGION TRADYCYJNY W UNITARNYM 
PAŃSTWIE W DOBIE GLOBALIZACJI

Województwo samorządowe w unitarnej koncepcji państwa

Z perspektywy ponad 12 lat, jakie upłynęły od powstania samorządowych woje-
wództw, trzy sprawy wydają się podstawowe w opisie instytucjonalnego kontekstu 
reform regionalnych. Pierwsza związana jest z unitarnymi tradycjami polskiej pań-
stwowości. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku kwestie polityki regional-
nej i lokalnej oraz terytorialnego podziału kraju zawsze były pochodnymi dyskusji 
o kształcie państwa, jego sile, spoistości wewnętrznej i miejscu w układzie między-
narodowym. Tak działo się zarówno w Polsce międzywojennej (wyłączając fenomen 
śląskiej autonomii), jak i komunistycznej, która ugruntowała jakobińską tradycję 
politycznej organizacji państwa, kultywującą zgodnie z francuskim pierwowzorem 
wizję Polski „jednej i niepodzielnej” (Loughlin, Peters 1997). Reformę regionalną 
traktować więc należy jako administracyjny sposób rozwiązania problemów mo-
dernizacyjnych państwa, nie zaś nadania jakiegoś stopnia autonomii politycznej 
istniejącym wcześniej regionalizmom kulturowym, choć w latach 90. toczyła się 
ożywiona dyskusja na ten temat i pewien rodzaj polemiki pomiędzy śląskimi i war-
szawskimi socjologami-regionalistami (Jałowiecki 1992; Wódz 2001). Tylko zresztą 
pod warunkiem utrzymania unitarności państwa część niechętnych reformie soli-
darnościowych elit politycznych zgodziła się na wprowadzenie reform regionalnych, 
a nowo utworzonym województwom powierzono w pierwszym rzędzie zadanie pie-
lęgnowania dziedzictwa narodowego, o czym będzie mowa w dalszej części książki, 
włączając w to dziedzictwo spuściznę kultur lokalnych i regionalnych. 

Reforma miała więc sens pragmatyczny, ale niosła skutki polityczne, co ma zna-
czenie w kontekście dwóch następnych okoliczności. Po drugie bowiem, regiona-
lizacja w Polsce została w pewnym sensie wymuszona zgłoszeniem przez Polskę 
chęci akcesji do Unii Europejskiej, i był to jeden z najważniejszych argumentów 
na rzecz wprowadzenia samorządowych regionów. Jednym z warunków przystą-
pienia było utworzenie jednostek administracyjnych, które odpowiadałyby założe-
niom zawartym w Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego (Lipowicz 1991), 
a potem Europejskiej Karcie Regionów, z uwagi na konstrukcję funduszy struk-
turalnych (które po przystąpieniu miały zastąpić przedakcesyjne) przeznaczonych 
niemal w całości dla regionów, nie dla państw (Rudnicki 1998; Gorzelak, Jałowiecki 
1999). Tak czy inaczej, reformę regionalną analizować należy jako rodzaj instytu-
cjonalnej imitacji, a ściślej rzecz biorąc, rezultat „izomorfizmu przymusu”. Zdaniem 
autorów tego pojęcia, Paula DiMaggio i Waltera Powella (1991), organizacje podpo-
rządkowują swoje procedury i regulaminy wewnętrzne regułom i procedurom tych 
instytucji i kontekstów, z których płyną zasoby materialne i symboliczne, gwarantu-
jące ich przetrwanie. Z kolei instytucje i otoczenie wewnętrzne uzyskuje w ten spo-
sób kontrolę nad sferą działań wewnątrzorganizacyjnych (DiMaggio, Powell 1991: 
64–65). Państwa kandydackie, dzięki reformom swoich struktur terytorialnych, 
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po przystąpieniu mogłyby korzystać z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 
natomiast Unia, dzięki wprowadzeniu we wszystkich państwach podobnych, wy-
standaryzowanych rozwiązań, byłaby w stanie kontrolować i koordynować proces 
dystrybucji funduszy w ramach unijnej polityki spójności. Praktyka ostatnich lat 
funkcjonowania funduszy strukturalnych pokazuje, że sposób ich dystrybucji został 
w znacznej mierze podporządkowany priorytetom modernizacyjnym elit central-
nych związanych z państwem, a nie priorytetom polityki unijnej, co połączone jest 
z trzecim aspektem reorganizacji terytorialnej.

Po trzecie, reformy regionalne były przedmiotem ostrych sporów politycz-
nych, a ich ostateczny kształt stał się zakładnikiem politycznego przetargu. Conor 
O’Dwyer w artykule Reforming Regional Governance in East Central Europe: 
Europeanization or Domestic Politics as �sual? (2006) stwierdza, że polityka re-(2006) stwierdza, że polityka re-
gionalna UE nie tyle stała się narzędziem europeizacji krajów kandydackich, ile 
z punktu widzenia wewnętrznej perspektywy tych państw nośnikiem swoistych na-
gród dla wprowadzających reformy regionalne koalicji politycznych, i to zupełnie 
niezależnie od zamierzonych przez władze unijne celów. Aż do 1997 roku nie było 
politycznych szans na wprowadzenie drugiego etapu terytorialnej reformy kraju, 
ze względu na twardy opór Polskiego Stronnictwa Ludowego. Szybkie wprowadze-
nie reform po dojściu do władzy koalicji AWS–UW w 1997 roku stało się możliwe 
głównie dzięki „kupowaniu głosów” na rzecz rozmaitych koncesji w terytorialnym 
podziale kraju. Zarówno w odniesieniu do liczby i kształtu województw, jak i w sto-
sunku do liczby i granic powiatów proces politycznego przetargu doprowadził do 
poważnego zagrożenia gospodarczo-rozwojowych celów reformy terytorialnej 
(Wysocka 1998; Wendt 2001). 

Formalne ramy samorządu regionalnego

W obecnym kształcie i granicach województwo małopolskie nie jest regionem 
w żadnym społeczno-kulturowym sensie tego słowa (Ciechocińska 1983; Kubiak 
1994; Smouts 1998; Szczepański, Jałowiecki 2002), lecz jednostką administracyjną, 
stanowiącą część zdecentralizowanej administracji publicznej państwa (Kulesza, 
Izdebski 1998). Jak piszą Bohdan Jałowiecki i Marek S. Szczepański (2002: 206) 
w swoim podręczniku rozwoju lokalnego i regionalnego, spośród trzech warian-
tów: regionu autonomicznego, regionu samorządowego i regionu administracyjnego 
twórcy reformy regionalnej zdecydowali się odejść od tego trzeciego, by ostatecznie 
wybrać model drugi. Model ten charakteryzuje się znaczną decentralizacją upraw-
nień przy limitowanej prawem samodzielności politycznej. 

W połowie 1998 roku Sejm uchwalił pakiet ustaw przesądzających trójszczeblo-
wą strukturę terytorialną państwa. Powołanie wyższych szczebli struktury teryto-
rialnej: powiatu i samorządowego województwa przeprowadzono zgodnie z logiką 
tworzenia gmin w 1990 roku, z dwiema zasadniczymi różnicami. W przeciwień-
stwie do gminy, która korzysta z domniemania właściwości, powiat wkracza tylko 
tam, gdzie pozwala mu ustawa (Ustawa z 5 czerwca 1990 roku o samorządzie powia-
towym, Dz.U. nr 91, poz. 578, art. 2). Z kolei w przypadku samorządu regionalnego, 
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na poziomie województwa miały działać dwie administracje: samorządowa, powo-
łana Ustawą z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, oraz rządowa, 
powołana Ustawą z 5 czerwca 1998 roku o administracji rządowej w województwie.

Z punktu widzenia polityki regionalnej najistotniejsze znaczenie miało powoła-
nie samorządowego województwa, bo to w jego gestii pozostawać miał odtąd rozwój 
gospodarczy i cywilizacyjny regionu. Samorząd odpowiadać miał przede wszyst-
kim za strategię rozwoju województwa. W myśl tzw. ustawy ustrojowej, określa-
jąc tę strategię winien przy tym: pielęgnować polskość oraz rozwój i kształtowanie 
świadomości narodowej (sic!), obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, pobudzać 
aktywność gospodarczą, podnosić poziom konkurencyjności i innowacyjności go-
spodarki, zachować wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego, kształtować 
i utrzymywać ład przestrzenny. Nowelizacja Ustawy z 7 lipca 1994 roku o zagospo-
darowaniu przestrzennym przekazywała większość dotychczasowych kompetencji 
wojewody organom samorządu wojewódzkiego. Odtąd samorząd województwa był 
odpowiedzialny za strategię rozwoju i zagospodarowania województwa oraz za plan 
zagospodarowania przestrzennego województwa.

Gremium stanowiącym i kontrolnym samorządu wojewódzkiego został sejmik 
(wyłaniany w powszechnych wyborach na czteroletnią kadencję), którego praca-
mi kieruje przewodniczący (Ustawa z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie woje-
wództwa, Dz.U. nr 91, poz. 576, art. 15). Ciałem wykonawczym mianowano zarząd 
wybierany przez sejmik. Sejmik wybiera ze swego grona marszałka województwa, 
który kieruje pracami zarządu. Jak widać, rozwiązania ustrojowe samorządu woje-
wódzkiego przypominają te stosowane w przypadku Ustawy o samorządzie teryto-
rialnym z 8 marca 1990 roku, z tą różnicą, że w przypadku gmin burmistrzem bądź 
prezydentem może być osoba spoza rady gminy. Późniejsza Ustawa z 20 czerwca 
2002 roku o bezpośrednim wyborze burmistrzów, wójtów, prezydentów spowodo-
wała, że wójt, burmistrz i prezydent są wybierani, niezależnie od ciał uchwałodaw-
czych, w wyborach powszechnych. 

Województwu nadano osobowość prawną, a samodzielność województwa podle-
ga ochronie sądowej. Wydzielono mienie województwa oraz dochody własne woje-
wództwa, wśród których ustawa wymienia przede wszystkim: udziały w podatkach 
stanowiących dochód budżetu państwa, dochody z majątku województwa, spadki, 
darowizny i zapisy na rzecz województwa, dochody uzyskiwane przez jednostki 
budżetowe województwa oraz wpłaty innych wojewódzkich samorządowych jedno-
stek organizacyjnych.

Te „ustrojowe” regulacje nie uległy zasadniczej zmianie od początku funkcjo-
nowania województw w nowym kształcie administracyjnym i terytorialnym, jed-
nak dynamika rzeczywistości gospodarczej i politycznej gruntownie zmieniła kon-
tekst funkcjonowania samorządów wojewódzkich w pierwszej dekadzie XXI wieku. 
Przełomowym wydarzeniem okazało się przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, 
czego przewidywaną konsekwencją było poddanie polityki regionalnej dofinansowa-
niu z funduszy strukturalnych. Samorządy wojewódzkie stały się kanałami przepły-
wu ogromnych środków finansowych, najpierw w tzw. pierwszym okresie progra-
mowania (2004–2006), a następnie w drugim okresie programowania (2007–2013).
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Region tradycyjny, peryferyjny, nieuprzywilejowany – dylematy rozwojowe 
w dobie globalizacji

We wspomnianych badaniach międzynarodowych nad regionami Europy 
Środkowo-Wschodniej, przeprowadzanych w latach 2000–2002, określiliśmy 
Małopolskę jako region potencjalnie „nowy” (w znaczeniu nadawanym przez tzw. 
nowy regionalizm), o sporym potencjale rozwojowym, a to dzięki zróżnicowanemu 
profilowi społeczno-gospodarczemu i ograniczonemu wpływowi starych przemysłów, 
choć z niewątpliwie zbyt dużym udziałem rolnictwa w regionalnej gospodarce (Tatur 
2004: 43; Bukowski 2004: 92–110). Równie pozytywnie oceniali rozwój społeczno- 
-gospodarczy województwa także inni eksperci (Büttner 2005). Równocześnie na-
zwaliśmy Małopolskę regionem tradycyjnym w tym sensie, że obszar województwa 
charakteryzowało bogate dziedzictwo historyczne oraz silne poczucie tożsamości 
regionalnej i lokalnej (Bukowski 2004: 84–91), co w kontekście nowego regionali-
zmu oznaczało potencjalnie ważny czynnik rozwojowy (Tatur 2004: 43). Z perspek-
tywy ośmiu lat, jakie upłynęły od tamtych ustaleń, te dość optymistyczne oceny na-
leży umieścić w nieco szerszym układzie porównawczym. Po przystąpieniu Polski 
do Unii Europejskiej i równoczesnym otwarciu na globalną konkurencję wojewódz-
two małopolskie znalazło się wśród najuboższych regionów europejskich. Z danych 
Komisji Europejskiej (2004) wynikało, że PKB na mieszkańca w Małopolsce sięga-
ło w chwili przystąpienia niespełna 39% średniej dla 25 krajów członkowskich i sy-
tuowało ją w środku stawki, jeśli chodzi o nowo utworzone polskie województwa. 
Z kolei z informacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (2009) wynika, że choć 
w Małopolsce PKB na głowę mieszkańca pomiędzy 1999 a 2006 rokiem wzrastało 
średnio o 4% rocznie w cenach stałych, wciąż stanowi 86,7% PKB dla całego kra-
ju. Województwo małopolskie rozwija się wprawdzie w tempie wyższym od śred-
niej krajowej, ale pozostaje, na tle innych województw, regionem niezbyt bogatym, 
i pomimo wzrostu z trudem nadrabia dystans do czołówki (Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego 2009: 25–26). 

Wynika z tego, że w stosunku do nowego województwa uprawnione jest stoso-
wanie zarówno określenia tradycyjny, jak i peryferyjny czy nieuprzywilejowany. 
Pojęcie peryferyjny jako termin relacyjny odnosi się głównie do usytuowania re-
gionu względem centrów globalnego kapitalizmu (światowych metropolii) (Ohmae 
2001). Z kolei pojęcie nieuprzywilejowany, stosowane przez instytucjonalnych eko-
nomistów (z angielskiego LFR – Less Favoured Regions), bardziej koncentruje się 
na cechach struktury gospodarczej. Przykładowo Ash Amin (1999: 375), pisząc 
o regionach nieuprzywilejowanych, ma na myśli takie, których gospodarka zdomi-
nowana jest przez małe i słabe ekonomicznie firmy prywatne (względnie drobnych 
producentów rolnych) oraz charakteryzuje się: nielicznymi, wielkimi, obcymi włas-
nościowo korporacjami, niskim poziomem integracji organizacyjno-instytucjonal-
nej (słabe instytucje otoczenia biznesu), ograniczonym zróżnicowaniem ekonomicz-
nym, niskim udziałem sektorów wysokich technologii oraz wysokim uzależnieniem 
od transferów państwa. Kryteria te w ostatnich 10 latach spełniały, w większym 
czy mniejszym zakresie, niemal wszystkie polskie województwa, w tym również 
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Małopolska. Tak czy inaczej, z instytucjonalnego punktu widzenia regiony trady-
cyjne/peryferyjne/nieuprzywilejowane zmagają się w epoce globalnego kapitalizmu 
z trzema podstawowymi problemami (wyzwaniami):

1.  Z problemem autonomii/podmiotowości – to w sensie instytucjonalnym 
uzyskanie kontroli nad procesami zmiany. W kontekście reform państwa 
narodowego z jednej strony i procesów metropolizacji z drugiej, niosących 
niezależny potencjał polityczny, kluczową sprawą okazuje się konsolidacja 
politycznych i administracyjnych instrumentów rządzenia, tak by móc sku-
tecznie kontrolować i wpływać na zachodzące na danym terytorium procesy 
i zjawiska.

2.  Z problemem modernizacji – oznacza to konieczność przekształcenia powią-
zań społecznych i gospodarczych w taki sposób, aby pozostając w zgodzie 
z funkcjonalnymi regułami globalnego kapitalizmu, uruchomić endogenne 
procesy rozwoju, a tym samym wyjść z rozwoju zależnego, skazującego na 
trwałą peryferyzację.

3.  Z problemem mobilizacji/legitymizacji – co oznacza takie wykorzystanie 
zasobów kulturowych i symbolicznych, aby nadać procesom kontrolowanej 
zmiany instytucjonalnej charakter legitymizowany, zapewniający integrację 
wokół celów rozwojowych. Chodzi także o to, żeby włączyć zasoby kultu-
rowe w szersze procesy rozwojowe, wykorzystać i przetworzyć posiadane 
dziedzictwo w celu ożywienia społecznego i gospodarczego.

W konkretnym przypadku województwa małopolskiego owe problemy możemy 
przedstawić w postaci zasadniczych dylematów rozwojowych:

a)  dylemat polityczno-organizacyjny: dotyczy wyłonienia kluczowych ośrod-
ków decyzyjnych oraz konsolidacji polityki regionalnej w obliczu z jednej 
strony wyzwań globalizacyjnych, silnie różnicujących szanse rozwojowe 
i związane z nimi interesy (interes metropolii kontra interesy mniejszych 
ośrodków), z drugiej – wciąż istotnej roli scentralizowanego państwa i cen-
tralnych elit przywódczych, z trzeciej zaś – wykrystalizowanej w następ-
stwie reformy samorządowej z 1990 roku struktury władzy lokalnej. Drugi 
wymiar dylematu polityczno-organizacyjnego odnosi się do tego, jak przeła-
mać utrwalony w poprzednim okresie klientelistyczny wzór życia politycz-
nego (klientelizm personalno-partyjny), który zaciemnia procesy decyzyjne 
i niezwykle utrudnia koordynację i konsolidację polityki regionalnej, skoro 
podtrzymaniu klientelistycznych więzi w regionie sprzyja centralizacja sy-
stemu partyjno-politycznego oraz polityki w skali całego państwa;

b)  dylemat instytucjonalno-modernizacyjny: zasadza się na pytaniu, jak prze-
łamać inercję tradycyjnych więzi i form gospodarowania, wynikających 
z odziedziczonego profilu gospodarczego, zdominowanego z jednej strony 
przez niewielkie, rodzinne firmy handlowo-usługowe, z drugiej – przez in-
stytucje badawcze sektora państwowego, funkcjonujące jeszcze w logice tra-
dycyjnej biurokracji, tak aby uruchomić wewnętrzny potencjał innowacyjny, 
który stałby się zarówno bodźcem wewnętrznej restrukturyzacji gospodar-
czej, jak i potencjałem zwiększającym zewnętrzną konkurencyjność; 



31Region tradycyjny w unitarnym państwie w dobie globalizacji

c) dylemat integracyjno-mobilizacyjny (symboliczny): dotyczy pytania, wokół 
jakich wartości, haseł, zawołań zintegrować region, jaką symboliczną cha-
rakterystykę nadać mu w sytuacji, gdy dominującą i żywą w regionie narra-
cję narodowo-patriotyczną trudno wykorzystać do celów modernizacyjnych, 
zwłaszcza że coraz częściej generuje ona wewnętrzne napięcia i konflikty, 
a rezerwuar historycznych mitów i sentymentów jest albo ambiwalentny (mit 
Galicji: wielokulturowość, tolerancja i porządek bądź peryferyzacja, bieda 
i zacofanie) albo historycznie martwy (mit złotego wieku Małopolski z cza-
sów Jagiellonów). Problemem ściśle powiązanym z kulturowym profilem re-
gionu jest to, jak wykorzystać zasoby lokalnych kultur, tak aby uruchomić 
wokół nich aktywność społeczno-gospodarczą, nie niszcząc jednak komer-
cjalizacją ich autentyzmu, który stanowi w epoce globalizacji istotny atut wo-
jewództwa.

W empirycznej części pracy (rozdziały 3, 4, 5) przedstawione zostaną działania 
i strategie aktorów regionalnych zmierzające w kierunku rozwiązania powyższych 
dylematów oraz przełamania niekorzystnych trendów rozwojowych. 
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REGIONY I ROZWÓJ REGIONALNY W NOWYM 
INSTYTUCJONALIZMIE. PRZEGLĄD KONCEPCJI 
I PROPOZYCJA NOWEGO MODELU ANALIZY

Regiony i rozwój regionalny dość późno stały się przedmiotem uwagi badaczy re-
prezentujących perspektywę instytucjonalną. Pierwotnie analizę instytucjonalną 
rozwoju gospodarczego i modernizacji stosowano w odniesieniu do społeczeństwa 
jako takiego bądź też cywilizacji ludzkiej w ogóle (Scott 2001b; Smelser, Swedberg 
2005). Potem wątki instytucjonalne w rozmaitych teoretycznych kombinacjach po-
jawiały się w analizie społeczeństwa ujętego w ramach państwa narodowego lub 
też państwa będącego organizacyjnym wyrazem tegoż społeczeństwa (Jessop 1990; 
Peters 2005). Dopiero w latach 80. i 90. XX wieku region stał się systematycznym 
przedmiotem analiz instytucjonalnych. Przesunięcie zainteresowania badawcze-
go z poziomu państwa na poziom regionalny nastąpiło w związku ze zjawiskiem 
globalizacji. Globalizacja, rozumiana przez ekonomistów przeważnie jako zespół 
zjawisk odnoszących się do: (1) uwolnienia międzynarodowego handlu z gorsetu 
granic państwowych, (2) swobodnego przemieszczania się ludzi, usług, idei i to-
warów w przestrzeni globalnej, oraz (3) powstania korporacji międzynarodowych, 
a także ponadnarodowych organizacji gospodarczych (Keating 2001), spowodowała 
„zreskalowanie” dotychczas obowiązujących powiązań, nie tylko o charakterze eko-
nomicznym, ale także politycznym, społecznym i kulturowym (Morawski 2004). 
Chwilowe, jak się później okazało, osłabienie roli państwa w sieci globalnych prze-
pływów zachęciło graczy regionalnych do ekonomicznej rywalizacji o inwestycje 
i zasoby, a regionalnych liderów – do aktywności politycznej. W świecie „końca 
ery ideologii” (Fukuyama 1992), słabnięcia instytucji religijnych, partyjnych, zawo-
dowych czy klasowych, stanowiących tradycyjne struktury państwa (Wright 1998) 
elity szczebla subnarodowego w niektórych krajach dostrzegły swoją szansę, odku-
rzając historyczne resentymenty (Harvie 1994), wykorzystując lokalne zasoby in-
stytucjonalne, społeczne, symboliczne i kulturowe do mobilizowania społeczności 
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regionalnych wokół celów rozwojowych. Cały ten zespół procesów i zjawisk, obej-
mujących także nowe, światowe centra i aglomeracje miejskie (światowe miasta-re-
giony), jako miejsca szczególnego typu powiązań i form integracji, z czasem zaczęto 
określać zbiorczo mianem nowego regionalizmu (Keating 1998; Scott 2001a). 

1. INSTYTUCJONALIZM W GEOGRAFII GOSPODARCZEJ I IDEA 
PRZESTRZENNEGO OSADZENIA ZJAWISK EKONOMICZNYCH

Opisane zjawiska nie pozostały bez wpływu na środowisko akademickie. Począwszy 
od lat 80., po obu stronach Atlantyku, zwłaszcza w kręgach geografów zajmujących 
się kwestiami gospodarczymi i ekonomistów badających geograficzne podstawy 
rozwoju gospodarczego, nastąpił ferment intelektualny szczególnego typu. W coraz 
większym stopniu zaczęto dostrzegać potencjał miejsca jako kontekstu przestrzen-
nego dla działań gospodarczych. Przy czym, w odróżnieniu od „starej” geografii 
gospodarczej, nie chodziło tu o miejsce pojmowane topograficznie, jako lokalizację 
w przestrzeni, określającą odległość od rynków względnie zasobów surowcowych, 
ale o miejsce rozumiane jako „terytorialny kompleks procesów społeczno-gospo-
darczych, norm, instytucji i wyobrażeń” (Swedberg 1993). U podstaw tego podejścia 
leżało założenie o społeczno-geograficznym podłożu procesów gospodarczych. Są 
one efektem „wiedzy utajonej” (tacit knowledge) (Polanyi 1949) lub też „współzależ-
ności pozarynkowych” (untraded interdependences) (Storper 1997), a te z kolei – re-
zultatem częstych, powtarzających się i długotrwałych interakcji, których podstawą 
jest bliskość przestrzenna. Zjawiska gospodarcze są zatem nie tylko zakorzenione 
(embedded) w specyficznym układzie instytucji, ukształtowanych na danym obsza-
rze, ale też owe instytucje stanowią rezultat wieloletnich, często wielowiekowych 
procesów ewolucyjnych (path dependency). 

Warto jednak zaznaczyć, że nie od razu zaczęto łączyć jakość i charakter dzia-
łań gospodarczych ze specyfiką określonego miejsca czy obszaru. Zaproponowana 
przez Marka Granovettera (1985) idea społecznego osadzenia (embeddedness) za-
chowań rynkowych odnosiła się do związków pomiędzy działaniami o charakterze 
ekonomicznym (np. znalezienie pracy) a określonego typu relacjami społecznymi, 
czyli na przykład słabymi (stowarzyszeniowymi, koleżeńskimi) albo mocnymi 
(wspólnotowymi, grupowymi) powiązaniami między ludźmi (Granovetter 1983). 
Dopiero później zaczęto wiązać koncepcję osadzenia zjawisk gospodarczych z okre-
ślonym obszarem, miejscem, terytorium. Idea zależności ścieżkowych zrodziła się 
z kolei w środowisku ekonomicznych ewolucjonistów, którzy pierwotnie zastosowa-
li ją do pokazania, w jaki sposób pojawienie się określonych technologii uwarun-
kowane jest trajektoriami rozwojowymi, będącymi konsekwencją podejmowanych 
w przeszłości wielu współzależnych, drobnych decyzji dostosowawczych (Arthur 
1989). Powołując się m.in. na ustalenia Arthura, Douglas North (1990) zastosował tę 
koncepcję do analizy zmian i rozwoju instytucji gospodarczych oraz politycznych 
w perspektywie długiego trwania, odnosząc ją do konkretnych obszarów, przykła-
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dowo Ameryki Północnej i Południowej. Michael Storper uważa, że poprzez powią-
zanie czasowej natury powstawania innowacji technologicznych w postaci efektów 
rozlewania się wiedzy w najbliższym otoczeniu (spillover effects) oraz kumulowania 
się wiedzy na danym obszarze w formie wiedzy ukrytej (tacit knowledge) ewolucjo-
niści technologiczni odkryli terytorium jako ważny aspekt konkurencji i tworzenia 
się absolutnej przewagi konkurencyjnej (Storper 1997: 19–20). W ten oto sposób 
geografowie ekonomiczni z jednej strony, z drugiej zaś ewolucyjnie zorientowani 
ekonomiści „uprzestrzennili” dwie idee, które pierwotnie nie miały przestrzennego 
charakteru. 

Założenie o instytucjonalno-przestrzennym podłożu zjawisk gospodarczych, 
rozwijane w środowisku geografów ekonomicznych, miało wielorakie konsekwencje 
zarówno jeśli chodzi o dynamikę badań nad rozwojem regionalnym wśród samych 
ekonomistów, jak i szersze implikacje teoretyczne wychodzące poza tę dyscyplinę. 
Wywołało także ożywioną wymianę poglądów i krytykę ze strony przedstawicieli 
dyscyplin pokrewnych, m.in. politycznie zorientowanych geografów, politologów 
i socjologów zajmujących się przestrzennym kontekstem procesów społeczno-eko-
nomicznych, o czym będzie mowa w następnych podrozdziałach.

Podejścia industrial districts, regional innovation systems i learning regions

Andrew Cumbers, Danny MacKinnon oraz Robert McMaster (2003) wskazują 
trzy koncepcje, w których idea przestrzennego zakorzenienia zachowań rynkowych 
została zastosowana przez geografów gospodarczych do badań nad regionami i roz-
wojem regionalnym: koncepcję obszarów przemysłowych (industrial districts), re-
gionalnych systemów innowacji (regional innovation systems) oraz regionów uczą-
cych się (learning regions). 

Pierwsze z wymienionych podejść czerpie z bogatego, choć skończonego zesta-
wu studiów empirycznych nad wyróżniającymi się gospodarczo regionami świata, 
takimi jak m.in. Dolina Krzemowa, Trzecia Italia, Dolina Sportów Samochodowych, 
region Cambridge czy minikomputerowa „Route 128”, próbując powiązać dyna-
miczny rozwój gospodarczy i cywilizacyjny tych obszarów z charakterem lokalnych 
uwarunkowań instytucjonalnych, społecznych i kulturowych. W szerszej perspek-
tywie przedstawiciele tego podejścia wraz z innymi badaczami reprezentującymi 
tzw. nowy paradygmat w rozwoju regionalnym (Keating, Luoghlin, Deschouwer 
2003: 15) usiłują przeciwstawić klasycznemu ujęciu rynków, kładącemu nacisk na 
konkurencję i globalne systemy produkcji masowej, charakterystyczne dla epoki 
fordyzmu, wizję lokalnych systemów produkcji opartych na kooperacji i działaniach 
zbiorowych, typową, ich zdaniem, dla fazy postfordyzmu. Koncepcja elastycznej 
specjalizacji (Sabel, Piore 1984; Sabel 1989, 1994), ściśle powiązana z tym podej-
ściem pokazuje, w jaki sposób struktury powiązań i interakcji oraz wspólnie po-
dejmowane działania aktorów lokalnego środowiska gospodarczego, głównie nie-
wielkich firm różnych branż i ich organizacji oraz podmiotów pozagospodarczych 
w postaci władz lokalnych, partii politycznych czy związków zawodowych, sprzy-
jają elastycznej reakcji na szybko zmieniające się warunki otoczenia rynkowego. 



ROZDZIAŁ 236

W artykule Flexible Specialisation and Re-emergence of Regional Economies, pod-
sumowującym dorobek autorów reprezentujących ten nurt geografii ekonomicznej, 
Charles Sabel (1989, 1994) stwierdza, że warunkiem osiągnięcia elastycznej spe-
cjalizacji są zmienne strukturalno-funkcjonalne, które odróżniają regiony nowych 
technologii od tzw. starych regionów przemysłowych, charakteryzujących się nie-
wyspecjalizowaną produkcją masową dla szerokiego odbiorcy. To nie one jednak 
decydują w ostatecznym rozrachunku o sukcesie gospodarczym badanych regionów. 
Zdaniem Sabela, w regionach tych wytwarza się wysoki poziom zaufania osiągnięty 
we wzajemnych relacjach, ten zaś stanowi rezultat skumulowanych, wieloletnich 
doświadczeń, gromadzonych i przechowywanych na danym terenie, i to zarówno 
doświadczeń pozytywnych w postaci żmudnych, drobnych przetargów i grupowych 
uzgodnień, jak i negatywnych, na przykład konfliktów płacowych, które jednak 
ostatecznie przezwyciężono wspólnym wysiłkiem (1989: 46). Owe doświadczenia, 
utrwalone w pamięci lokalnej zbiorowości, sformułowaniach i wyrażeniach języko-
wych, treściach edukacyjnych, tworzą podstawy solidarności i lokalnego patrioty-
zmu, co z kolei wytwarza wspólny horyzont zaufania, niemożliwy do osiągnięcia 
wysiłkiem żadnego pojedynczego aktora (Sabel 1989: 46–47). 

Do cech strukturalnych, jako głównego elementu wpływającego na jakość insty-
tucji, a tym samym procesów adaptacji w zmieniającym się otoczeniu społeczno- 
-gospodarczym, nawiązuje także Gernot Grabher (1993). Jego badania, prowadzone 
w Zagłębiu Ruhry w latach 80., należące zresztą do tego samego nurtu, ukazują 
zjawisko „sztywnej specjalizacji”. Okazuje się, że to właśnie struktura powiązań, 
sztywna i nieelastyczna, doprowadziła do upadku potężnego regionu przemysłu 
ciężkiego. Długotrwała koniunktura gospodarcza w Niemczech po drugiej wojnie 
światowej oraz stałe, a wręcz rosnące zapotrzebowanie na surowce (węgiel i stal) 
przyczyniły się do utrwalenia silnych zależności funkcjonalnych pomiędzy głów-
nymi regionalnymi podmiotami gospodarczymi: producentami maszyn, hutami, 
kopalniami a ich kooperantami. Temu funkcjonalnemu zamknięciu ( functional 
lock-in) z czasem zaczęło towarzyszyć zamknięcie poznawcze (cognitive lock-in) 
i polityczne (political lock-in) wśród regionalnych elit gospodarczych i politycz-
nych, ignorujących zmieniające się, zewnętrzne uwarunkowania rynkowe. Nagły 
spadek zapotrzebowania na surowce energetyczne na skutek rewolucji technologicz-
nej w latach 70. spowodował, że na początku następnej dekady Zagłębie Ruhry zna-
lazło się w pułapce własnych powiązań społeczno-gospodarczych. „Sztywna spe-
cjalizacja” okazała się rezultatem grupowego myślenia, to natomiast – rezultatem 
silnych powiązań personalno-organizacyjnych. Jako remedium Grabher sugeruje 
rozluźnienie wewnątrzregionalnych więzi funkcjonalnych i ich decentralizację oraz 
fragmentaryzację układu okołogospodarczego. Jego zdaniem, sfragmentaryzowana 
sieć powielających się zadaniami i autonomicznych wobec siebie instytucji publicz-
no-prywatnych jest, paradoksalnie, najbardziej efektywnym sposobem dostarczania 
usług dla zdecentralizowanego systemu produkcyjnego (Grabher 1993: 272–275). 
Pytanie tylko, czy owa sieć będzie wciąż jeszcze siecią powiązań regionalnych? Czy 
ceną za tzw. redundancję regionalnego systemu powiązań nie będzie utrata przezeń 
spoistości, a wraz z nią charakteru całości, którą badacz przyjął na wstępie? Poza 
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tym, czy naprawdę los Zagłębia Ruhry zależał jedynie od regionalnych aktorów, czy 
nie było tak, jak sugerują początkowe fragmenty tekstu Grabhera, że to funkcjonal-
ny podział w ramach całej niemieckiej gospodarki wzmacniał regionalne powiąza-
nia i uzależnienia kooperacyjne?

Trudno nie zauważyć, że konkluzje Sabela i Grabhera, mimo że obaj badacze 
wychodzą z podobnych przesłanek teoretycznych, trochę sobie przeczą. Zarówno 
bowiem w przypadku miękkich więzi, jak i mocnych powiązań, w opisywanych re-
gionach dochodziło do wysokiego poziomu współpracy i zaufania oraz przestrzen-
nej integracji, co podkreślają w swoich pracach obaj autorzy. Dla jednych regionów 
konsolidacja ta miała jednak wyraźnie pozytywne konsekwencje z punktu widzenia 
konkurencyjności w szerszym kontekście gospodarczym, a w przypadku innych do-
prowadziła do katastrofy. Widać zatem jak na dłoni, że sama integracja regionalna 
nie ma istotnego zastosowania w wyjaśnianiu różnic w regionalnej konkurencyj-
ności, że w grę wchodzi bardziej charakter powiązań, i to nie tylko wewnętrznych, 
a nie fakt przestrzennej konsolidacji aktorów regionalnych! Tym samym stajemy 
wobec problemu założeń teoretycznych analizowanego podejścia. 

Podstawą teoretyczną zarówno rozważań Sabela, jak i analiz Grabhera jest mil-
cząco przyjęta teza, że o powodzeniu danego regionu w międzynarodowym układzie 
konkurencji decyduje charakter więzi wykształconych na danym terytorium, a więc 
to, czy dominującym typem powiązań społeczno-gospodarczych są tzw. słabe i sil-
ne powiązania (weak, strong ties), używając terminologii wspomnianego wcześniej 
Marka Granovettera. Na to z kolei wpływ mają czynniki strukturalno-funkcjonalne, 
takie jak m.in. przeciętna wielkość firm i rodzaj produkcji (masowa vs indywidual-
na), ich ilość i zróżnicowanie oraz, generalnie rzecz ujmując, różnorodność profilu 
produkcyjno-branżowego (monokultura przemysłowa vs wielobranżowość struktu-
ry terytorialnej), jaki wykształcił się na danym terenie. Związek między danym ty-
pem więzi a konkretnym terytorium jest jednak tak naprawdę przypadkowy i często 
w ogóle niezależny od miejscowej specyfiki. Lokalizacja na danym terenie wielu 
firm, a nawet całych branż, historycznie rzecz biorąc, często była przypadkowa, 
decyzje zapadały na zewnątrz i nie miały żadnego związku z określonym regionem. 
Poza tym więzi typu strong, podobnie jak typu weak, mogą zachodzić w różnych ska-
lach geograficznych i po prostu nie mieć żadnego istotnego związku z terytorium. 
Koncepcja redundancji nie ma charakteru instytucjonalno-przestrzennego – raczej 
strukturalny – podobnie jak wyjściowa koncepcja Granovettera. Oznacza to, że fakt 
konsolidacji przestrzennej jest wtórny wobec charakteru powiązań społecznych, 
kulturowych czy gospodarczych. Przyjmuje się tu bowiem uproszczoną wizję lokal-
nych obszarów przemysłowych jako – w ostatecznym rozrachunku – wewnętrznie 
zintegrowanych i izolowanych całości. Słabo uwypukla się natomiast związki po-
między wymiarem lokalnym a wymiarami ponadlokalnymi, zwłaszcza narodowym 
czy nawet globalnym, szczególnie jeśli chodzi o proces, w którym kluczowi aktorzy 
(wielkie przedsiębiorstwa) i instytucje (np. narodowe systemy edukacji czy rynku 
pracy) operujący w innych skalach mogą kształtować trajektorie rozwojowe danego 
regionu (Cumbers et al. 2003: 331). W podejściu tym rynek globalny traktowany 
jest jako zewnętrzne środowisko dla lokalnych firm czy sektorów, nie analizuje się 
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natomiast tego, w jaki sposób lokalne procesy i zjawiska stanowią odzwierciedlenie 
złożonego zespołu oddziaływań i relacji o różnej skali i zasięgu (Massey 1991). 

O ile koncepcja industrial regions zwracała uwagę na tzw. miękkie cechy in-
stytucjonalne otoczenia społeczno-kulturowego przedsiębiorstw i branż w danym 
regionie, takie jak zaufanie, współpraca, lojalność grupowa, o tyle dwie kolejne 
perspektywy, regionalnych systemów innowacji (regional innovation systems) i re-
gionów uczących się (learning regions), należące do tzw. kognitywnej odmiany in-
stytucjonalizmu (Scott 2001b), zaczęły poszukiwać endogennych cech rozwoju re-
gionalnego przede wszystkim w mechanizmach wytwarzania, przekazywania oraz 
wykorzystywania wiedzy i innowacji. Oba podejścia wpisują się w znacznie szerszy 
nurt badań ekonomicznych (Grosse 2002) i politologicznych (Keating 1998), który 
rozwijał się od początku lat 90. XX wieku w ścisłym powiązaniu z lansowaną wów-
czas w Unii Europejskiej polityką wzrostu konkurencyjności europejskich państw 
i regionów w kontekście globalnej wymiany gospodarczej. Konkurencyjność tę, 
zdaniem polityków unijnych, mogą zapewnić przede wszystkim inwestycje wyso-
kokosztowe w nowoczesne technologie w postaci mikrokomputerów, oprogramowa-
nia czy biotechnologii (Gorzelak, Jałowiecki 1999). Niejako przy okazji koncepcje 
uczących się regionów i regionalnych systemów innowacji dostarczyły, świadomie 
bądź nie, niezwykle atrakcyjnego języka teoretycznego z jednej strony technokra-
tom w Brukseli, a z drugiej – technokratycznie zorientowanym liderom i działa-
czom regionalnym w różnych częściach kontynentu. Ta nie do końca przypadkowa 
zbieżność polityki i nauki stała się zresztą przedmiotem ostrej krytyki w środowi-
sku badaczy regionalnych (Allen et al. 1998; Cumbers et al. 2003), o czym będzie 
jeszcze mowa. 

Tym, co odróżnia oba podejścia, aczkolwiek są to różnice dość subtelne i płynne, 
jest położenie nacisku na odmienne typy instytucji przyczyniających się do gene-
rowania wiedzy i innowacji (Cumbers et al. 2003: 330). Koncepcja regionalnych 
systemów innowacji (RSI) koncentruje się przede wszystkim na „twardych” czyn-
nikach instytucjonalnych, takich jak regionalne organizacje gospodarcze, różnego 
typu systemy funkcjonalne (finansowe, edukacyjne, badawcze) wspomagające go-
spodarkę oraz sieci kooperacji, przebiegające wzdłuż łańcucha wartości pomiędzy 
producentami, dostawcami, kooperantami, jednostkami badawczymi, odbiorcami 
i konsumentami, ale zwraca też uwagę na takie elementy instytucjonalne jak zaufa-
nie czy kapitał społeczny (Cooke, Morgan 1998; Cooke et al. 2000). Podejście „re-
gionów uczących się” (RU) kładzie natomiast głównie nacisk na tzw. miękkie aspek-
ty społecznego uczenia się i wymiany informacji, niewymierne i trudno uchwytne 
zasoby wiedzy ukrytej, tkwiącej w niepoddającym się łatwo eksplikacji i ekspresji 
doświadczeniu zawodowym, przekazywanym z pokolenia na pokolenie, nieformal-
nych rutynach i praktykach uczenia się i przekazywania wiedzy (Morgan 1997; 
Storper 1995, 1997). To przede wszystkim owe zależności pozarynkowe (untraded 
interdependences), używając określenia Michaela Storpera, zależności wypracowa-
ne w określonych kontekstach terytorialnych, decydują o zróżnicowaniu ekonomicz-
nym w przestrzeni globalnej, nie zaś relacje rynkowe (traded interdependences) 
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na linii producent – konsument, niemające bezpośrednich związków z konkretnymi 
terytoriami (Storper 1995). 

Oba podejścia korzystają z tzw. paradygmatu sieci współdziałania (network para-
digm), wypracowanego w środowisku instytucjonalistów ekonomicznych (Grabher, 
Stark 1997). W myśl tej koncepcji sieci stanowią struktury nowego rodzaju, które 
w odróżnieniu od rynków czy hierarchii łączą cechy obu tradycyjnych rodzajów 
powiązań w postaci elastyczności, charakterystycznej dla rynków z jednej strony 
i zaufania, wytwarzanego przez powiązania hierarchiczne, z drugiej (Henton 2001). 

W przypadku pierwszego z wyróżnionych podejść największe zastrzeżenia bu-
dzi normatywizm zawarty w przyjętych założeniach, dotyczących rozwoju i jego 
cechach, a także stosowana często w pracach z tego zakresu metoda analizy porów-
nawczej. Podobnie jak w klasycznych koncepcjach ekonomicznych, rozwój pojmo-
wany jest tutaj jako liniowy, ciągły i kierunkowy, a jego główną miarą (i celem) jest 
wzrost innowacyjności, przy czym innowacyjność ograniczona jest w tym podejściu 
wyłącznie do innowacyjności technologicznej, bo zdaniem przedstawicieli tego kie-
runku, to ona decyduje o konkurencyjności określonego regionu na rynku global-
nym. Po drugie, sam zabieg doboru regionów do badań porównawczych predeter-
minuje osiągnięte rezultaty, niczego w gruncie rzeczy nie wyjaśniając. Wystarczy 
przywołać dobór regionów omawianych przez Philipa Cooke’a i współpracowników 
w jego pracach poświęconych regionalnym systemom innowacji w Europie (Cooke, 
Morgan 1998; Cooke et al. 2000). I tak na przykład Badenia-Wirtembergia reprezen-
tuje w tych badaniach region tzw. wysokiej innowacyjności, charakteryzujący się 
m.in. kulturą kooperacji i budowania konsensusu, rozwiniętymi na poziomie regio-
nalnym strategiami współpracy sektora biznesu i jednostek naukowo-badawczych, 
harmonijnymi stosunkami pracy. Dolny Śląsk natomiast, określany jako region ni-
skiej innowacyjności, odznacza się: kulturą rywalizacji i konfliktu, brakiem stra-
tegii promujących współpracę międzysektorową, antagonistycznymi stosunkami 
pracy (Cooke et al. 2000: 37, 48). Samo stwierdzenie oczywistych różnic w cechach 
powiązań gospodarczych pomiędzy firmami a podmiotami otoczenia gospodarcze-
go obu regionów nie wyjaśnia jednakże, skąd się owe różnice wzięły. Jeśli z róż-
nic tkwiących w narodowych systemach gospodarczych, społecznych, kulturowych 
czy politycznych, to powstaje pytanie: jaki sens ma analiza porównawcza regio-
nów? Jeśli przyczyny tkwią w kontekście regionalnym, to trzeba sięgnąć do historii 
i tradycji rozwoju instytucji na danym terenie. Ale tu czekają nas niespodzianki. 
Dopiero bowiem po dokładnej lekturze obu przypadków odkrywamy na przykład, 
że Badenia-Wirtembergia zawdzięcza swój obecny rozwój m.in. dość przypadkowe-
mu pojawieniu się w Szwabii na przełomie XIX i XX wieku niezwykłego zestawu 
wybitnych przedsiębiorców i inżynierów: Karla Benza, Gottlieba Daimlera, Roberta 
Boscha, Claudiusa Dorniera i Ferdinanda Porschego, z kolei Dolny Śląsk, o czym 
powszechnie wiadomo, przeszedł w połowie XX wieku całkowitą wymianę ludzi 
i instytucji, a tym samym utracił ciągłość rozwoju społecznego i gospodarczego. 
W ten sposób oba przypadki stają się po prostu nieporównywalne, bo, po pierw-
sze, o ich obecnym poziomie rozwoju zdecydował albo historyczny przypadek, albo 
okoliczności zewnętrzne (druga wojna światowa i przesunięcie granic), a po drugie 
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– nie da się ustalić jakichkolwiek wspólnych obu regionom kontekstów, cech albo 
procesów historycznych, których różnicowanie się doprowadziłoby do powstania 
odmienności w cechach dominujących powiązań gospodarczych, a przez to różnic 
w poziomie innowacyjności i konkurencyjności. 

Podejściu regionów uczących się czy inteligentnych, także korzystającemu 
z paradygmatu sieci współdziałania, zarzuca się z kolei, że, po pierwsze, utożsa-
mia bliskość przestrzenną (geograficzną, terytorialną) z bliskością organizacyjną, 
w związku z czym, po drugie, dokonuje nieuprawnionego przeniesienia cech or-
ganizacyjnych na poziom regionalny. W swojej, umiarkowanej skądinąd, krytyce 
koncepcji gospodarki uczącej się i uczących się regionów, Ray Hudson (1999) wska-
zuje, że o ile w organizacjach i firmach rzeczywiście zachodzi, dzięki normatywnej 
integracji i wspólnym celom zewnętrznym, uczenie się, o tyle regiony są społecznie 
heterogeniczne i przestrzennie nieciągłe, co niesłychanie utrudnia krążenie i wy-
mianę wiedzy, a czasem czyni owo krążenie po prostu niemożliwym. Jego zdaniem, 
skoro rzeczywiste różnice pomiędzy regionami, jak chce Storper, wynikają z wy-
pracowywanej regionalnie tzw. wiedzy milczącej (tacit knowledge), to ta akurat, 
w odróżnieniu na przykład od wiedzy profesjonalnej czy szkolnej, skodyfikowanej 
zwykle w ramach narodowych systemów edukacji, jest przykładem wiedzy niesko-
dyfikowanej, a przez to niedającej się łatwo transferować. Ogranicza to radykalnie 
przepływ wiedzy i sam proces uczenia się poza granicami kulturowymi i organi-
zacyjnymi, a tym samym czyni podstawowy cel praktyczny podejścia learning re-
gions, jakim jest transfer wiedzy z regionów rozwiniętych do nieuprzywilejowa-
nych, niezwykle utrudnionym. Poza tym to właśnie ten typ wiedzy, który owocuje 
często patentami bądź usprawnieniami technicznymi, jest najbardziej chronionym 
przed obcymi rodzajem wiedzy lub też kwalifikacji (Hudson 1999: 69). 

Koncepcja gęstości instytucjonalnej 

Swoistą syntezą dwóch prezentowanych perspektyw, ale też w jakimś sensie 
nawiązaniem do podejścia industrial regions, jest tzw. koncepcja gęstości instytu-
cjonalnej Asha Amina i Nigela Thrifta, którą badacze zaproponowali we wstępie 
do książki Globalisation, Institutions, and Regional Development in Europe (1994: 
1–22). Autorzy ci twierdzą, że rozwój gospodarczy nie rozgrywa się w jakiejkol-
wiek skali, europejskiej czy globalnej, ale na konkretnych obszarach, w konkretnych 
miejscach i pomiędzy nimi. Odrzucają też wizję lokalności jako autarkicznej, kon-
tyngentnej i amorficznej przestrzeni, pozbawionej stabilności i tożsamości, biernie 
reagującej na presje i zawirowania w świecie globalnych przepływów (Globalisation, 
Institutions, and Regional Development in Europe 1994: 9). Przeciwnie, świat 
i przestrzeń globalna tak naprawdę składają się z lokalnych centrów i skupień. 
Przywołując ideę osadzenia (embeddedness) działań gospodarczych w otoczeniu 
instytucjonalnym, Amin i Thrift ponownie przypominają, że procesy gospodarcze 
są w swej istocie procesami społecznymi, a o sukcesie gospodarczym decyduje silne 
poczucie wspólnych celów ekonomicznych, społeczny konsensus, istotne wsparcie 
instytucjonalne (m.in. polityczne, finansowe, kulturowe) lokalnego biznesu i wresz-
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cie struktury oraz powiązania generujące innowację, wzrost kwalifikacji i wymianę 
idei (Globalisation, Institutions, and Regional Development in Europe 1994: 12–13). 
Autorzy z pewnym zdziwieniem konstatują, że idea społecznego osadzenia działań 
ekonomicznych nigdy nie była systematycznie analizowana w kontekście globali-
zacji. A przecież, ich zdaniem, to właśnie specyfika lokalnych centrów gospodar-
czych decyduje o podziale pracy w przestrzeni globalnej. Zdaniem Amina i Thrifta, 
istnieją trzy powody, dla których lokalne centra odgrywają zasadnicze znaczenie 
w globalnym świecie:

(1) kontakty face-to-face charakterystyczne dla miejsc i społeczności lokalnych są nie-
zbędne do wytwarzania i rozpowszechniania wspólnych przekonań, dyskursów, narracji, 
są także niezbędne do generowania oraz magazynowania wiedzy i kwalifikacji. (2) lokal-
ne centra są niezbędne jako miejsca społecznych i kulturowych interakcji, socjalizacji, 
gromadzenia informacji, zakładania koalicji, podtrzymywania zaufania, rozwijania norm 
i reguł zachowań. (3) lokalne centra są niezbędne do rozwijania, testowania i wdrażania 
innowacji; do dostarczania masy krytycznej dla przemian gospodarczych w postaci wy-
kwalifikowanych kadr i odpowiednich struktur, rozwijania społeczno-ekonomicznych 
powiązań w celu śledzenia nisz rynkowych dla nowych produktów, poszukiwania spo-
sobów zastosowania nowych technologii i wynajdywania dla nich kulturowych uzasad-
nień, błyskawicznej reakcji na nowe potrzeby konsumenckie (Globalisation, Institutions, 
and Regional Development in Europe 1994: 13).

Nawiązując m.in. do badań nad inteligentnymi regionami europejskimi, oma-
wianymi w redagowanej przez siebie publikacji, Amin i Thrift wprowadzają pojęcie 
„gęstości instytucjonalnej”, która, ich zdaniem, decyduje o sukcesie gospodarczym 
badanych „biegunów wzrostu”. Pierwszym czynnikiem sprzyjającym gęstości in-
stytucjonalnej jest wielość różnego typu organizacji i instytucji, które funkcjonu-
ją na danym terenie, włączając w to firmy, agencje rozwoju, instytucje finansowe, 
centra innowacji, izby przemysłowo-handlowe, kościoły, związki zawodowe, agen-
cje rządowe, centra biznesowe, agencje marketingowe etc., etc. Sama wielość i róż-
norodność firm nie wystarczy jednakże do osiągnięcia gęstości instytucjonalnej, 
Potrzebne są trzy inne cechy: po pierwsze, skłonność do kontaktów, współpracy, 
wymiany informacji, która z czasem, po drugie, prowadzi do instytucjonalnego izo-
morfizmu, skoro częste kontakty i wymiany wzajemnych usług sprzyjają kształtowa-
niu się wspólnych norm czy reguł działania. W konsekwencji, po trzecie, wytwarza 
się społeczny konsensus co do reguł wyłaniania przywództwa, budowania koalicji, 
uspołeczniania niektórych kosztów indywidualnych (losowych, niezawinionych), 
eliminowania zachowań naruszających dobro wspólne. Wytwarzanie się zbiorowej 
solidarności i integracji owocuje, po czwarte, rozwojem instytucji dobra wspólnego, 
z jednej strony ekonomicznych, wspomagających rozwój gospodarczy, z drugiej – 
przedstawień zbiorowych w postaci wspólnych mitów, identyfikacji, które pogłębia-
ją solidarność i integrację. Te cztery determinanty instytucjonalnej gęstości skutku-
ją: (1) trwałością instytucjonalną, a więc zdolnością wspólnoty do podtrzymywania 
i reprodukowania powstałych instytucji; (2) wytwarzaniem się lokalnych zasobów 
wiedzy, zarówno o charakterze formalnym, jak i nieformalnym (tacit knowledge); 
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(3) instytucjonalną elastycznością, czyli zdolnością lokalnych organizacji do szyb-
kiego uczenia się i zmiany; (4) zdolnością do innowacji, która nie jest cechą poje-
dynczych organizacji, ale całego regionu; (5) zdolnością do budowania wzajemnego 
zaufania; (6) konsolidacją w sensie inkluzywności, czyli powstawaniem wspólnych 
projektów mobilizujących aktorów regionalnych do większej efektywności. 

Odnosząc się do pojęcia gęstości instytucjonalnej, warto na wstępie zauważyć, 
że przeciwstawienie układów i społeczności lokalnych oraz regionalnych jako „re-
alnych” przestrzeni życia oraz rozwoju społeczno-gospodarczego – „nierealnym” 
bądź „wirtualnym” przestrzeniom globalnych przepływów – nie ma socjologicz-
nego sensu. Kontakty face-to-face nie są w żadnym razie konieczne do wytwarza-
nia i rozpowszechniania wspólnych przekonań, dyskursów czy narracji. Wystarczy 
choćby wspomnieć proces „wyobrażeniowego” budowania wspólnot narodowych 
(Anderson 1997), odbywający się w znacznej mierze bez kontaktów face-to-face; 
podobnie rzecz się ma ze społecznym wytwarzaniem świadomości klasowej, stano-
wej, religijnej, etnicznej czy jakichkolwiek innych mezo- i makrostruktur społecz-
nych. Takie same zastrzeżenia można przywołać w stosunku do dwóch pozostałych 
cech, przypisywanych społecznościom lokalnym: lokalne centra nie są niezbędne 
ani dla zachodzenia interakcji społecznych i gospodarczych, ani do wymiany po-
glądów i informacji, generowania wiedzy czy innowacji. Dzięki symbolicznemu 
charakterowi języka ludzie mają zdolność do budowania wspólnot bez względu na 
bariery przestrzenne czy uwarunkowania czasowe (Berger, Luckmann 1983). Idea 
globalizacji opiera się raczej na argumencie, że współcześnie przestrzeń fizyczna 
i bliskość przestrzenna przestały stanowić barierę dla interakcji i powiązań społecz-
nych, co wymaga nowego, teoretycznego podejścia do analizy związków społeczno- 
-przestrzennych, a nie że relacje o charakterze globalnym całkowicie wyparły po-
wiązania o innej skali, w tym lokalnej czy regionalnej. 

Największe zastrzeżenia rodzi jednak założona we wstępie omawianego tomu 
idea ścisłego związku pomiędzy bliskością przestrzenną a bliskością instytucjonal-
no-kulturową, wyrażona w połączeniu przez Amina i Thrifta pojęcia lokalności ze 
zjawiskiem gęstości instytucjonalnej, idea, która ma też pełnić, według tych auto-
rów, rolę alternatywy teoretyczno-badawczej wobec odspołecznionej i zdekultura-
lizowanej wizji procesów ekonomicznych w świecie globalnym, zaproponowanej 
przez klasyczną ekonomię. 

Przeciwko utożsamianiu bliskości przestrzennej z bliskością kulturową dość 
przekonujących dowodów dostarcza Al James w artykule Demystifying the Role 
of Culture in Innovative Regional Economies (2005). Badając jeden z najbardziej 
rozwiniętych amerykańskich regionów nowych technologii, Wasatch Front w stanie 
Utah, autor docieka, w jaki sposób lokalne bądź regionalne centra innowacji korzy-
stają z zakorzenienia w określonym środowisku kulturowym. Analizując przypadek 
Wasatch Front, James próbuje ustalić wpływ dominującej w regionie kultury mor-
mońskiej na efektywność działania zarówno mormońskich, jak i niemormońskich 
firm wysokich technologii oraz na ich innowacyjność. W tym celu proponuje, po 
pierwsze, analityczne rozróżnienie indywidualnej kultury organizacyjnej, regional-
nej kultury branżowej bądź korporacyjnej oraz kultury regionu, w której obie po-
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przednie się zawierają. Po drugie, w nawiązaniu m.in. do znanego modelu kultury 
organizacyjnej Edgara Sheina (1992), sugeruje zastosowanie „warstwowej” wizji 
kultury, składającej się z warstwy widocznej i zewnętrznej w postaci zachowań, ar-
tefaktów, narracji, mitów; warstwy pośredniej, „zbudowanej” z norm, definiujących 
pożądane i niepożądane zachowania oraz z wartości, determinujących treści tego, 
co dobre, i tego, co złe; i wreszcie warstwy głębinowej, stanowiącej rdzeń kultury, 
stworzonej z samo przez się zrozumiałych, niepoddawanych refleksji założeń i prze-
konań. Rozpakowując w ten sposób pojęciowy worek pod nazwą kultura, James 
formułuje szereg wniosków empirycznych, zarówno jeśli chodzi o relacje pomię-
dzy innowacyjnością a profilem kulturowym, jak i innowacyjnością oraz wpływem 
na innowacyjność różnych kulturowych warstw. Okazuje się, że firmy mormońskie 
jednocześnie zwiększają swoje szanse na innowacyjność poprzez skłonność do 
współpracy z innymi firmami mormońskimi, jak i zmniejszają tę szansę poprzez 
brak skłonności do współpracy z firmami niemormońskimi. Z kolei niektóre cechy 
kultury mormońskiej, będące elementem kultury korporacyjnej mormońskich firm, 
takie jak rozbudowanie sfery życia społeczno-religijnego kosztem indywidualnego 
rozwoju członków wspólnoty czy też brak „nieformalnej” sfery kontaktów zawodo-
wych oraz brak sfery kontaktów towarzyskich na bazie życia zawodowego, stano-
wią barierę dla ich innowacyjności. Inne cechy Mormonów, takie jak pracowitość, 
sumienność, konsekwencja, przywiązanie do wartości rodzinnych i religijnych oraz 
uczciwość, decydują natomiast o innowacyjności i sukcesie rynkowym. 

Kluczowa konkluzja, jaką James wysuwa na bazie ustaleń empirycznych, doty-
czy relacji pomiędzy bliskością przestrzenną a bliskością kulturową. Jego zdaniem, 
fizyczna bliskość firm czy przedsiębiorstw, traktowana często jako podstawowy wa-
runek tworzenia się klastrów przemysłowych czy innych tego typu regionalnych 
centrów bądź systemów innowacji, niekoniecznie sprzyja, ani też automatycznie 
nie generuje, interakcji oraz współdziałaniu na danym obszarze, nie daje też żad-
nych gwarancji, że takowe wzbudzą efekt „rozlania się” w postaci sieci wymiany 
wiedzy, informacji i wzajemnego uczenia się. Ewidentne wykluczanie przez firmy 
mormońskie z grona potencjalnych partnerów współpracy firm niemormońskich 
zlokalizowanych w bezpośredniej bliskości wskazuje, zdaniem autora, że znacz-
nie ważniejsza niż bliskość przestrzenna jest bliskość kulturowa czy też społeczna, 
w postaci podzielanych rutyn i konwencji zachowań, norm, postaw, wartości oraz 
przekonań (James 2005: 1212). Jeśli więc chce się przekształcać kulturę korporacyj-
ną czy też kulturę pojedynczych organizacji i firm w takim kierunku, aby zwiększyć 
ich skłonność do współpracy z innymi podmiotami, nie wystarczy koncentrować się 
na zjawisku samej kooperacji, względnie relacji biznesowych; trzeba dotrzeć do naj-
głębszych warstw kulturowych, które nie są uświadamiane i bezpośrednio artyku-
łowane. Nie jest to jednak łatwe zadanie, m.in. dlatego, że owe głębinowe warstwy 
kultury tworzą zwykle dość zwarte i złożone systemy powiązań z wieloma innymi 
sferami życia i aktywności, na przykład ze sferą rodzinną, obyczajową czy religijną.

Pomimo przedstawionych zastrzeżeń trzeba przyznać, że koncepcja gęstości 
instytucjonalnej ukoronowała nowy rodzaj myślenia o procesach gospodarczych, 
wykraczający z jednej strony poza kategorię rynku i abstrakcyjnych, uniwersalnych 



ROZDZIAŁ 244

powiązań rynkowych, a z drugiej – poza obszar państwa oraz planów gospodar-
czych i regulacji administracyjnych, dwóch tradycyjnych podejść na gruncie ekono-
mii i ekonomii politycznej. Spojrzenie asocjacyjne, rozwijane w różnych kierunkach 
i konfiguracjach teoretycznych, połączyło myślenie w kategoriach strukturalnych 
i instytucjonalnych, dało także asumpt dla nowych polityk rozwoju regionalnego 
(Allen et al. 1998: 132–136). 

Instytucjonalizm ekonomiczny a regiony i rozwój regionalny: podsumowanie

Pomimo przedstawionych zarzutów, powiązanie bliskości geograficzno-prze-
strzennej i społeczno-kulturowej jako podstawowej przesłanki rozwoju gospodar-
czego ujętego terytorialnie wydaje się fundamentalnym osiągnięciem geograficz-
nego instytucjonalizmu ekonomicznego, przynajmniej według przedstawicieli tego 
kierunku. Allen Scott i Michael Storper czynią z tego założenia wręcz najważniej-
szy wkład geografii ekonomicznej do klasycznych koncepcji ekonomicznych. We 
wspólnym artykule Regions, Globalisation, Development (2003) twierdzą: 

Nie budzące wątpliwości istnienie gospodarek aglomeracyjnych, bazujących na efektach 
eksternalizacji kosztów i intensyfikowania zwrotów z inwestycji wymaga rozpoznania 
w regionach o r g a n i c z n y c h  c a ł o ś c i  [podkreślenie własne – A.B.] osadzonych 
w określonych realiach gospodarczych (Scott, Storper 2003: 589). 

Tymczasem krytycy zauważają, że przyjęcie tego założenia prowadzi do nie-
uprawnionej substancjalizacji regionów. Już same terminy, takie jak: „regiony inte-
ligentne” czy „regiony uczące się”, stanowią rodzaj hipostaz wynikających z auto-
matycznego przechodzenia z poziomu firmy czy organizacji na poziom regionu albo 
aglomeracji. Tę tendencję do „przestrzennego fetyszyzmu” (Cumbers et al. 2003) 
widać szczególnie w analizowaniu regionów jako „kolektywnych całości”, zdolnych 
do zbiorowego uczenia się, wyznaczania sobie celów i konkurowania z innymi tego 
typu całościami. A przecież konkurują z sobą i wyznaczają sobie cele nie regiony czy 
społeczeństwa narodowe jako takie, ale konkretni przedsiębiorcy i firmy (Cumbers 
et al. 2003: 333). Z faktu przestrzennej bliskości wcale nie wynika, że organizacje 
i aktorzy zbiorowi skupieni na pewnym obszarze mają wspólne cele rozwojowe. 
Wraz z substancjalizacją regionów rodzi się często tendencja do ujmowania ich po-
przez jednoznacznie określone cechy struktury społeczno-gospodarczej, podczas 
gdy w istocie są one jedynie „konceptualnymi kontekstami” działań zbiorowych, 
zachodzących zarówno na danym obszarze, jak i poza nim, w różnych kierunkach 
i skalach. Zapomina się o tym, że regiony są przede wszystkim areną konfliktu 
i negocjacji różnych projektów i programów rozwojowych, a nie zintegrowanymi 
wspólnotami dążącymi do przetrwania w świecie globalnej konkurencji i wymiany 
(Cumbers et al. 2003: 332). 

Z analizy omawianego kierunku wynika też, że podejście instytucjonalne w geo-
grafii gospodarczej dzieli z podejściem ekonomii klasycznej założenie o liniowym 
i teleologicznym modelu rozwoju gospodarczego. Bolesław Domański, omawiając 



45Regiony i rozwój regionalny w nowym instytucjonalizmie. Przegląd koncepcji i propozycja nowego modelu analizy

sposoby rozumienia rozwoju regionalnego w literaturze ekonomicznej, w następują-
cy sposób charakteryzuje tę kwestię: 

Problem nie polega na tym, że rozróżnianie regionów o wyższym i niższym poziomie 
rozwoju, centrum i peryferii, jest błędne lub niecelowe, lecz na unikaniu pułapki trakto-
wania tych analitycznych kategorii jako bytów realnych, które wyjaśniają lub stanowią 
ogólny model procesów rozwoju. Nie chodzi więc o to, że pewne regiony lub kraje nie są, 
posługując się owym dychotomicznym ujęciem, peryferyjną częścią gospodarki krajo-
wej czy europejskiej, ale o to, że:
1) konstatacja tego faktu sama w sobie niewiele wyjaśnia (nie ma mocy eksplanacyjnej),
2) w rzeczywistości mamy do czynienia z bogactwem różnych typów regionów i ścieżek 
rozwojowych, które łączą złożone powiązania i relacje (Domański 2004: 13). 

Z normatywizmem, tkwiącym w pojmowaniu rozwoju przez przedstawicie-
li instytucjonalnej geografii gospodarczej, wiąże się także, demonstrowany w ich 
pracach, swoisty protekcjonalizm wobec tzw. regionów nieuprzywilejowanych. 
Dodajmy od razu, że ów protekcjonalizm nie przyjmuje tak twardej formy jak 
w przypadku przedstawicieli ekonomii klasycznej, zajmujących się globalizacją. 
Przykładem takiej postawy jest m.in. artykuł Kenichiego Ohmae pod znamiennym 
tytułem �ow to Invite Prosperity from the Global Economy into a Region, w którym 
ten znany z książki The Borderless Word autor doradza regionom biedniejszym ni 
mniej ni więcej, tylko tworzenie większych bloków ekonomicznych i militarnych, 
a nawet regionalnych republik (sic!), tak aby wzmocnić regionalną autonomię i w ten 
sposób pozbawić państwa ich funkcji redystrybucyjnych, które szkodzą gospodar-
kom regionów nieuprzywilejowanych i uniemożliwiają im podążanie za wzorcowo 
rozwijającymi się regionami (Ohmae 2001: 41–43). 

Reprezentanci podejścia instytucjonalnego w geografii gospodarczej są w tym 
względzie dużo bardziej wstrzemięźliwi. Proponują regionom nieuprzywilejowa-
nym przede wszystkim rozwijanie swego wewnętrznego potencjału instytucjonal-
nego. Zdaniem Asha Amina (1999: 370–374), powinno to być realizowane poprzez 
m.in. budowanie lokalnego systemu powiązań gospodarczych w postaci klastrów 
i innego typu stowarzyszeń okołogospodarczych, poprzez rozwijanie warunków 
sprzyjających refleksyjnym formom uczenia się, które zwiększają potencjał adapta-
cyjny w szybko zmieniającym się środowisku, poszerzanie regionalnej bazy instytu-
cjonalnej m.in. o instytucje polityczne, które nie będą powielać wzorców biurokra-
tycznych struktur państwa i o instytucje kultury, zdolne do mobilizacji regionalnych 
zasobów kulturowych, wreszcie – przez rozwijanie ekonomii społecznej, która jest 
najlepszym sposobem redukowania bezrobocia i społecznej marginalizacji, ale tak-
że nowoczesną formą instytucjonalną. 

Nietrudno się zorientować, że te propozycje wprost nawiązują do form wypra-
cowanych w tzw. regionach wzorcowych czy biegunach wzrostu. Problem z tego 
rodzaju terapią, demonstrowaną zresztą w większości podejść ekonomicznych, pole-
ga na tym, że doradzając regionom nieuprzywilejowanym rozwijanie racjonalności 
refleksyjnej oraz wskazując potrzebę uczenia się i innowacyjności, najlepiej jakoby 
sprzyjających adaptacyjności i konkurencyjności, służy ona de facto podtrzymywa-
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niu neoliberalnej wizji globalnego kapitalizmu, w ramach której świat jawi się jako 
arena zmagań i rywalizacji, na której państwa i regiony walczą o technologiczną 
przewagę w myśl jednolitych reguł rozwoju, a na placu boju pozostają najlepiej przy-
stosowani (Keating 1998, 2001; Cumbers et al. 2003: 334). Kłopot też w tym, że nie 
wiemy, czy sieci współdziałania i gęstość instytucjonalna mogą być uniwersalnym 
panaceum na brak innowacyjności i innych przewag komparatywnych, bo być może 
są cechą charakterystyczną właśnie kultury zachodniej i tylko jej, nie da się ich 
zatem mechanicznie transferować jako wzorców poza zachodni kontekst kulturowy. 

2. INSTYTUCJE, PRZESTRZEŃ, WŁADZA I TOŻSAMOŚĆ 
W UJĘCIU NOWEJ GEOGRAFII REGIONALNEJ

Cytowany tu już wielokrotnie artykuł trzech geografów ekonomicznych, Andrew 
Cumbersa, Danny’ego MacKinnona i Roberta McMastera Institutions, Power and 
Space: Assesing Limits to Institutionalism in Economic Geography, stanowi nie tyl-
ko krytykę dotychczasowego podejścia w instytucjonalnej geografii gospodarczej, 
ale jest też rodzajem manifestu teoretycznego dla nowego sposobu widzenia regionu 
i rozwoju regionalnego, który powoli, acz systematycznie wdziera się do wyobraźni 
badaczy zajmujących się tą problematyką, co widać po indeksach cytowań w naj-
ważniejszych periodykach naukowych związanych z regionalizmem. Ten nowy 
rodzaj podejścia nazywany bywa także nową geografią regionalną (Paasi 2002). 
Trudno nie zauważyć, że w tle rozważań teoretycznych eksponowana jest wyraźna 
wizja aksjonormatywna.

Region jako przestrzeń i regionalne przestrzenie instytucjonalne

Autorzy rozpoczynają prezentację nowego podejścia, które sami nazywają 
ekonomią polityczną regionalizmu, od analizy związków pomiędzy instytucjami, 
przestrzenią i władzą. Ich zdaniem, dotychczasowe ujęcia rozwoju regionalnego po-
wiązania te traktowały dość powierzchownie. W podstawach teoretycznych prezen-
towanego stanowiska Cumbers, MacKinnon i McMaster czerpią nie tylko z inspira-
cji marksowskich, ale także z dorobku filozoficznego idealizmu, łącząc w ten sposób 
pozornie sprzeczne wątki wspólnym mianownikiem – tzw. krytycznego realizmu. 
Zgodnie z założeniami krytycznego realizmu, choć świat istnieje w sposób obiek-
tywny, nasza wiedza o nim jest zawsze niepełna i prowizoryczna, bowiem kształ-
tujemy ją poprzez procesy społecznej komunikacji i symbolicznej reprezentacji. 
Dlatego tak ważne w ekonomii politycznej regionalizmu winno być uwzględnia-
nie także kwestii języka komunikacji, społecznego nadawania znaczeń i mechani-
zmów budowania identyfikacji zbiorowej (Cumbers, MacKinnon, McMaster 2004: 
334). Autorzy postrzegają przestrzeń regionalną jako społeczną konstrukcję będącą 
produktem antagonistycznych relacji społecznych, ekonomicznych bądź politycz-
nych. Odrzucają tym samym postrzeganie regionów jako raz na zawsze określonych 
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(i wykreślonych) substancjalnych całości, politycznie zintegrowanych oraz ciągłych 
w sensie społeczno-kulturowym. Według nich, wszelkie skale geograficzne, czy 
to lokalne, czy regionalne, krajowe czy też globalne, są społecznie konstruowane, 
a przedmiotem zainteresowań badaczy winno być, w jaki sposób relacje społeczne, 
zachodzące w różnych skalach geograficznych, wchodzą z sobą w interakcje w ciąg-
łym procesie reprodukowania krajobrazu politycznego i ekonomicznego na danym 
terenie (Cumbers, MacKinnon, McMaster 2004: 335). 

W prezentowanym stanowisku dowolne miejsce, obszar czy terytorium, w tym 
przestrzeń regionalna, traktowane są nie tyle jako terytorialne korelaty albo geogra-
ficzne ramy działań społecznych, politycznych, ekonomicznych czy kulturowych, 
ile jako przestrzenny kontekst rozmaitych rodzajów regulacji i praktyk społecznych 
o różnej skali. W tej relacyjnej koncepcji przestrzeni, po raz pierwszy scharakte-
ryzowanej w pracach Doreen Massey (1991, 1995), regiony i innego typu terytoria 
traktowane są jako miejsca czy też obszary przecinania się otwartych, nieciągłych 
przestrzeni instytucjonalnych, nieustannie konstruowanych przez relacje i działania 
społeczne lokalnych aktorów zbiorowych. Instytucje nie istnieją po prostu w prze-
strzeni, tak jak obiekty czy ciała stałe w czasoprzestrzeni newtonowskiej, lecz mają 
tendencję do rozciągania się (stretched out) w różnej skali i na wiele różnych spo-
sobów. Aspekt przestrzenny jest niejako wewnętrzną cechą instytucji, nie zaś do-
chodzącym do nich, ale ze swej istoty odrębnym wymiarem. Każda bowiem rela-
cja społeczna w sposób nieuchronny przyjmuje formę przestrzenną, a o relacjach 
społecznych i przestrzennych powinniśmy myśleć od razu jako ściśle powiązanych 
(Allen et al. 1998: 137–138). 

Wprowadzona przez tę perspektywę kategoria relacji pozwala określić prze-
strzenne konotacje szerzej niż tylko w sensie dystansu lub też granic społeczno- 
-kulturowych. Takich relacji społecznych jak stosunki władzy, antagonizmu czy 
konfliktu nie da się po prostu ująć w kategoriach dystansów przestrzenno-czaso-
wych, jak to robi na przykład Anthony Giddens w swej koncepcji dystansacji prze-
strzenno-czasowej (1984). Po pierwsze, konkretyzuje on „odległość w czasie” jako 
odchodzenie od pierwotnej „bliskości” relacji społecznych w sensie przestrzennym, 
po drugie, próbuje budować zależności pomiędzy „przestrzennym” a „społecznym” 
charakterem relacji międzyludzkich w takich pojęciach jak „bezpośredniość” czy 
nawet lokalność, sugerując, że przestrzenna bliskość ma wpływ na procesy komu-
nikacji i interpretacji. Tymczasem społeczna „bliskość” czy „oddalenie” ma charak-
ter jakościowy i niemierzalny, a kategoria „dystansu” kulturowego czy etnicznego 
jest jedynie przestrzenną metaforą, którą badacze wykorzystują, by mierzyć poziom 
owych antagonizmów (Babiński 1998). Poza tym społeczne dystanse są nieustannie 
negocjowane, bez względu na faktyczną, fizyczną odległość grup czy zbiorowości, 
podobnie jak bliskość przeszłości jest raczej kwestią każdorazowej interpretacji do-
konywanej tu i teraz niż obiektywnego oddalania się w czasie od pierwotnej blisko-
ści fizycznej relacji społecznych, aczkolwiek negocjacje nad historycznymi interpre-
tacjami mają swoją własną, wewnętrzną historię, rytm i długość trwania (Massey 
1995). Podobnie rzecz się ma ze społecznym negocjowaniem granic kulturowych, 
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etnicznych, politycznych, genderowych i jakichkolwiek innych, o czym będzie jesz-
cze mowa przy omawianiu pojęcia tożsamości terytorialnej. 

Tym samym mamy do czynienia z istotnym przesunięciem zainteresowania 
badawczego z przestrzeni regionalnej, jako obszaru o ściśle zdefiniowanych i jed-
noznacznych granicach społeczno-kulturowych, w stronę rozmaitych przestrzeni 
instytucjonalnych, czyli konstrukcji społecznych, gospodarczych, kulturowych 
bądź politycznych, w których to, co „regionalne”, staje się częścią składową tych 
konstrukcji i leżących u ich podłoża interesów, niekoniecznie regionalnych. To 
samo dotyczy dyskursywnego poziomu analizy regionu i „tożsamości regionalnej”. 
Regiony są zamieszkałe przez różne grupy i zbiorowości, które dostrzegają inne 
aspekty, wartości i symbole związane z określonym terytorium. Dlatego mamy do 
czynienia raczej z odrębnymi i równoległymi identyfikacjami regionalnymi różnych 
grup i zbiorowości, podporządkowanymi ich interesom, aksjologiom i ideologiom 
niż z jednolitą tożsamością regionalną. Grupy i zbiorowości walczą między sobą, 
by to ich wizja regionu, wizja tego, czym jest, czym był i czym być powinien stała 
się obowiązująca w całym regionie. Skoro tak, niezbędne jest omówienie pojęcia 
władzy i dominacji, którym posługują się przedstawiciele omawianej perspektywy 
badawczej w regionalistyce. 

Relacje władzy

Wprowadzenie terminów skali i relacji, w miejsce „terytorialnych całości” i „in-
tegracji instytucjonalno-przestrzennej”, pozwala przedstawicielom konstruktywi-
zmu politycznego ukazać instytucje regionalne m.in. jako kanały regulacji, a więc 
ciągłych, lecz otwartych praktyk i działań, poprzez które szersze systemy instytu-
cjonalne, w tym na przykład instytucje państwa czy Unii Europejskiej, ale także 
światowe rynki czy też kultura masowa i różne jej aspekty, mogą być interpretowane 
i przetwarzane w kategoriach interesów regionalnych bądź regionalnych narracji, 
i dzięki temu realizować na danym terytorium instytucjonalno-organizacyjne cele 
bądź odtwarzać instytucjonalno-kulturową specyfikę, a lokalnym grupom i środo-
wiskom pozwolić wykorzystywać te same kanały do konstruowania regionalnych 
interesów bądź regionalnej odrębności i tożsamości. 

 Cumbers, MacKinnon i McMaster w konceptualizacji pojęć władzy i regulacji 
nawiązują wprost do pracy Rethinking the Region Johna Allena, Doreen Massey 
oraz Allana Cochrane’a i ich współpracowników (1998), na temat procesów spo-
łecznego konstruowania jednego z najbogatszych regionów na świecie, południowo- 
-wschodniej Anglii. Warto w dużym skrócie przedstawić podstawowe założenia 
i rezultaty tej pracy, ponieważ jako zwarte i oryginalne studium przypadku, stała się 
pozycją często cytowaną i przywoływaną w literaturze regionalistycznej, stanowi 
także przykład neomarksizmu w instytucjonalnej myśli ekonomicznej.

Allen, Massey i Cochrane ze współpracownikami wychodzą z sygnalizowanego 
wcześniej założenia, że:



49Regiony i rozwój regionalny w nowym instytucjonalizmie. Przegląd koncepcji i propozycja nowego modelu analizy

przestrzenie i miejsca są konstruowane, zarówno materialnie, jak i symbolicznie, a każ-
da z konstruowanych modalności wpływa na inne. Co więcej, dzień dzisiejszy każdego 
miejsca czy regionu wyłania się z wielu, równoległych, historycznych procesów: ekono-
micznych, politycznych, klasowych, genderowych czy etnicznych oraz z narracji, jakie 
tworzy się na temat tych przeszłych ciągów zdarzeń. Współczesna konstrukcja regionu 
jest kompleksem takich historycznych narracji i sposobów, w jakie się je na bieżąco wy-
korzystuje (1998: 9). 

Według autorów, południowo-wschodnia część Zjednoczonego Królestwa 
osiągnęła w latach 80. status dominującego w kraju regionu wzrostu gospodarcze-
go. Ową uprzywilejowaną pozycję południowo-wschodnia Anglia uzyskała dzięki 
szczególnemu układowi sił społeczno-gospodarczych, jaki wyłonił się w latach 80. 
w Wielkiej Brytanii, w centrum którego znalazły się elity finansowe londyńskiego 
City. Dzięki powiązaniu strategii rozwoju regionu poprzez rozwój sektora finanso-
wego z szerszym, neoliberalnym projektem rozwoju całej Wielkiej Brytanii, jaki 
lansowała wówczas Margaret Thatcher, udało się elitom londyńskim narzucić szer-
szej publiczności wizerunek regionu jako rdzenia rozwoju całego kraju. Zdołano 
także utrwalić w świadomości zbiorowej Brytyjczyków określony typ rozwoju, roz-
woju rozumianego na sposób liberalny, indywidualistyczny i ekonomizujący, jako 
po prostu uniwersalnego modelu rozwoju współczesnych społeczeństw. Samo słowo 
„wzrost” zawarte w owej konstrukcji stało się wręcz synonimem wszystkiego, co 
dobre: nowych miejsc pracy, zarobków, dobrobytu, a nawet zwiększonych wydatków 
na ochronę środowiska naturalnego. W dodatku za pomocą swoistego „mapowa-
nia” procesów wzrostu na podstawie starannie wybranych wskaźników społecznych 
i ekonomicznych (Allen, Massey, Cochrane 1998: 36–49), w świadomości społecz-
nej utrwalił się geograficzno-przestrzenny obraz rozwoju Wielkiej Brytanii, z ewi-
dentnym rdzeniem tego rozwoju w postaci Wielkiego Londynu oraz okalających go 
koncentrycznie peryferii, słabnących ekonomicznie wraz z oddalaniem się od tego 
centrum. Z pewnością takie wyobrażenie przestrzennego rozkładu wzrostu społecz-
no-gospodarczego wytworzyło z biegiem czasu ciąg mechanizmów podtrzymują-
cych, a wręcz wzmacniających ten typ geograficznego rozwoju Wielkiej Brytanii. 
Przestrzeń społeczna nie jest bowiem, jak podkreślają autorzy, jedynie polem rea-
lizowania rozmaitych praktyk społecznych, ale także „produktem” owych praktyk 
(Allen, Massey, Cochrane 1998: 50). Wytworzenie wizji południowo-wschodniej 
Anglii jako rdzenia wzrostu ekonomicznego spowodowało ciąg reakcji społecznych 
i gospodarczych, które jeszcze bardziej wzmocniły pozycję regionu.

Pomimo ewidentnych danych, wskazujących, że podstawy owego wzrostu są tak 
naprawdę niezmiernie kruche, a zarówno w samym regionie, jak i w całej Wielkiej 
Brytanii ze zjawiskami wzrostu sąsiadują zjawiska recesji i marginalizacji, po-
wstanie tej konstrukcji społeczno-przestrzennej, jak wykazują autorzy, naruszyło 
geograficzną równowagę rozwoju społeczno-gospodarczego w kraju i regionie oraz 
doprowadziło do gwałtownego, regionalnego różnicowania się wzrostu społeczno- 
-ekonomicznego w Wielkiej Brytanii. Innymi słowy, region południowo-wschodni 
stał się tak naprawdę regionem wzrostu kosztem innych regionów Wielkiej Brytanii 
(Allen, Massey, Cochrane 1998: 119). 
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Teza, że to elity finansowo-polityczne powiązane z rządem Margaret Thatcher 
i londyńskim City doprowadziły do głębokiego zróżnicowania regionalnego w roz-
woju Wielkiej Brytanii, jest trudna do utrzymania, bowiem w wielu innych miej-
scach na świecie doszło do podobnych procesów. Wartość omawianej pozycji leży 
w zwróceniu uwagi na: (1) symboliczno-dyskursywne aspekty rozwoju regionalne-
go, (2) powiązania specyfiki procesów rozwojowych na danym terytorium z logiką 
i dynamiką rozwoju innych obszarów, (3) zakorzenienie regionalnego rozwoju go-
spodarczego nie tylko w wewnętrznych procesach i cechach, ale także w szerszym 
kontekście instytucjonalnym. Najważniejszym teoretycznym przesłaniem książki 
Rethinking the Region jest jednak to, że wszelkie koncepcje rozwoju regionalnego 
odzwierciedlają relacje władzy i kontroli, poprzez które tzw. regiony rdzenia za-
właszczają dominującą pozycję nad obszarami peryferyjnymi, wykorzystując szer-
sze procesy akumulacji i regulacji instytucjonalnej, ale też nasycając wizerunek re-
gionu określoną symboliką. 

W tym kontekście, zdaniem Cumbersa, MacKinnona i McMastera, to raczej 
analiza relacji wewnątrz- i międzyregionalnych więcej mówi o danym regionie niż 
zewnętrzny opis i charakterystyka danego regionu jako całości społeczno-gospodar-
czej, rywalizującej z innymi takimi regionalnymi całościami w globalnej przestrzeni 
gospodarczej, który to typ analizy dominuje w klasycznej literaturze regionalistycz-
nej. Autorzy przywracają w ten sposób pojęcie władzy charakterystyczne dla tzw. 
starego instytucjonalizmu i klasycznego marksizmu. „Władza nad” w odróżnieniu 
od preferowanego przez instytucjonalnych geografów ekonomicznych pojęcia „wła-
dzy do”, akcentującego współpracę i konsensus, podkreśla relacje konfliktu i do-
minacji. Autorzy wychodzą m.in. z inspiracji Michela Foucault, który mechanizmy 
władzy i wpływu dostrzega w codziennych rutynach i najdrobniejszych działaniach 
społecznych, a które kształtuje raczej struktura dyskursów, zdarzeń i sytuacji niż 
świadome „manipulowanie” procesami decyzyjnymi bądź zasobami. Dlatego też 
władza nie jest dla reprezentantów omawianego stanowiska po prostu posiadaniem 
pewnych politycznych czy gospodarczych instytucji, dzięki którym można realizo-
wać określone interesy, plany, programy i osiągać w ten sposób regionalną integra-
cję, jak to ujmują zwolennicy traktowania „władzy do” czy władzy „ku czemuś”. 

Rekonceptualizacja pojęć przestrzeni regionalnej, instytucji i władzy pozwala 
autorom inaczej spojrzeć na procesy społecznego konstruowania regionu, na rozwój 
regionalny i regionalne strategie rozwoju. Zjawiska te, odzwierciedlające związ-
ki pomiędzy działaniem społecznym a określoną przestrzenią, są w dużej mierze 
efektem regionalnych i pozaregionalnych stosunków i relacji o antagonistycznym 
charakterze. Dlatego formalne czy oficjalne strategie rozwoju regionalnego należy 
traktować raczej jako efekt dominacji określonych elit bądź grup interesów oraz 
włączania bądź wykluczania różnych grup i zbiorowości z dyskursu nad rozwojem, 
nie zaś jako rezultat działania regionów będących swoistymi podmiotami zbiorowy-
mi na arenie zewnętrznej. To raczej elity regionalne walczą „w imieniu regionów” 
i poprzez instytucje regionalne z innymi elitami zarówno regionalnymi, jak i ponad- 
czy subregionalnymi o realizację swoich interesów grupowych. 
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Zdaniem autorów, konstruowanie regionu poprzez dialektyczne relacje pomię-
dzy działaniami regionalnymi a szerszymi procesami społecznymi można rozpatry-
wać w dwóch wymiarach: materialnym i dyskursywnym. Materialny ma związek ze 
sposobem, za pomocą którego dominacja pewnego typu interesów regionalnych nad 
innymi odzwierciedlać będzie przewagę reprezentujących owe dominujące interesy 
grup i zbiorowości w sensie zasobów materialnych oraz zdolności i powiązań orga-
nizacyjnych, tkwiących w szerszym środowisku gospodarczym czy administracyj-
nym. Natomiast wymiar dyskursywny odnosi się do konieczności rozwinięcia przez 
grupę dominującą atrakcyjnej i przekonującej narracji regionalnej, która otrzymała-
by wsparcie ze strony szerszego kontekstu ideologicznego. Z tej perspektywy empi-
rycznym przedmiotem zainteresowań badawczych powinny stać się z jednej strony 
relacje pomiędzy agendami państwa, działającymi na szczeblu regionalnym, takimi 
na przykład jak państwowe agencje rozwoju, a określonymi grupami bądź środo-
wiskami lokalnymi, w postaci na przykład średniego czy dużego biznesu, z drugiej 
sposoby, za pomocą których określone instytucje regionalne i skupione wokół nich 
grupy interesu narzucają innym grupom swoją wizję „interesów regionalnych”. 

Regionalizacja i tożsamość regionalna w koncepcji Anssiego Paasiego

Prezentowane w podejściu ekonomii politycznej relacyjne ujęcie regionu i insty-
tucji regionalnych ściśle koresponduje z pojęciami regionalizacji i tożsamości re-
gionalnej, którymi w swoich pracach posługuje się Anssi Paasi (2001, 2002, 2003). 
Ten fiński geograf często odwołuje się do cytowanych tu tekstów z zakresu nowej 
geografii regionalnej. 

Dla Paasiego, podobnie jak dla Doreen Massey czy przywoływanych wielokrot-
nie szkockich geografów politycznych, pojmowanie regionów jako terytorialnych 
pojemników (territorial cointainers) o wyraźnie i jednoznacznie zdefiniowanych 
granicach społeczno-kulturowych bądź politycznych nie wytrzymuje krytyki. Tego 
typu regionów, o ile kiedykolwiek były, dziś już po prostu nie ma. Postrzeganie re-
gionów jako terytorialnych całości bierze się częściowo ze sposobu, w jaki bada się 
współcześnie regiony. W kontekście debat globalizacyjnych oraz dyskursu na temat 
„Europy regionów” wielu badaczy ma tendencję do ujmowania tych zjawisk jako 
rozgrywających się albo „w” regionach, albo „pomiędzy” nimi, zamiast ujmować 
regiony jako część tych procesów. Do tego dochodzi automatyczne niemal ujmowa-
nie regionu jako „poziomu pośredniego” pomiędzy państwem a „społecznościami 
lokalnymi”, charakterystyczne dla podejść zajmujących się kwestiami zarządzania 
i terytorialności. Poza tym wielu badaczy traktuje słowa „region” i „miejsce” jako 
synonimy, używając skal opartych na takich kategoriach (np. lokalne/ponadlokalne), 
lub samych tych kategorii do charakterystyki specyficznego doświadczania prze-
strzeni (Paasi 2002: 806). 

Jeśli wydaje nam się, że we współczesnej Europie istnieją jakieś regionalne „ca-
łości”, to są one raczej zbiorowymi reprezentacjami, wytworem dyskursów i nar-
racji, nie zaś produktem historycznych, endogennych procesów budowania teryto-
rialnych zbiorowości. Jako takie istnieją tylko i wyłącznie w sferze tych dyskursów. 
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Wszystkie te „jednostki statystyki terytorialnej”, „bieguny wzrostu”, „motory roz-
woju”, „stosy pacierzowe Europy” są nie tyle całościami historycznymi czy kulturo-
wymi, ile bardziej produktami procesów „regionalizacji”. Początkowo pojawiają się 
w nazwach, definicjach strategicznych i proklamacjach polityków albo ekspertów od 
spraw międzynarodowych, potem zostają zwizualizowane jako reprezentacje w po-
staci map czy tekstów, by ostatecznie zyskać wymiar instytucji, praktyk i treści de-
bat publicznych. I choć zwykle owe „dyskursy regionalistyczne” przemawiają języ-
kiem ekspertów, abstrakcyjnym i obcym dla zwykłych ludzi, ostatecznie mogą mieć 
wpływ na to, w jaki sposób ludzie interpretują i organizują tę mozaikę obszarów, 
terytoriów czy granic, która ich otacza. Owe „regionalizacje” są w stanie do tego 
stopnia przekraczać granice istniejących jednostek polityczno-gospodarczych, że 
wielu autorów, jak choćby przywoływany wcześniej Kenichi Ohmae (1995), skłon-
nych jest uznać, że to przestrzenie regionalne stają się głównym węzłem rozwoju 
ekonomicznego, a nie państwa, jak uważano dotychczas (Paasi 2001: 13). 

Paasi przypomina nam o tej dyskursywnej naturze regionów po to, by zgodzić 
się z Doreen Massey, iż w gruncie rzeczy każda przestrzeń społeczna, region, miej-
sce, skala geograficzna jest jednocześnie produktem i podstawą działań społecznych 
oraz odzwierciedla asymetryczne relacje władzy i „geometrię władzy” w tym sen-
sie, że niektórzy aktorzy w większym stopniu uczestniczą w wytwarzaniu miejsc 
i skal geograficznych, podczas gdy większość „konsumuje” i reprodukuje je tylko 
w codziennych praktykach i działaniach (Paasi 2001: 13). Z oczywistych względów 
politycy, biznesmeni, urzędnicy, nauczyciele, ludzie mediów i kultury oraz naukow-
cy zajmują uprzywilejowaną pozycję w procesie definiowania znaczeń związanych 
z przestrzenią. 

Dla Paasiego, podobnie jak dla Allena, Massey, Cochrane’a i ich współpracow-
ników, regiony nie są ani instrumentem czy pasywnym medium, poprzez które do-
konują się działania społeczne, ani tym bardziej ponadindywidualnym bytem, któ-
ry funkcjonuje niezależnie od ludzkich działań; są one częścią tych działań, która 
ujawnia się właśnie poprzez praktyki, oczekiwania lub intencje aktorów społecz-
nych. Konstruowanie regionów jest fragmentem społecznego procesu organizowa-
nia przestrzeni, zachodzącego w różnych skalach i na różnych poziomach, w ra-
mach którego regiony wyłaniają się, istnieją przez jakiś czas i, czasami, znikają. 
Ten proces Paasi nazywa instytucjonalizacją regionów, w której wyróżnić można 
analitycznie cztery aspekty: nadania terytorialnego, symbolicznego i instytucjonal-
nego kształtu regionowi oraz osadzenia go w strukturze i świadomości określonej 
społeczności terytorialnej (Paasi 2001: 16). 

Wyznaczanie granic jest elementem zarówno terytorialnego, symbolicznego, jak 
i instytucjonalnego aspektu regionalizacji, i ściśle wiąże się z kategoriami „prze-
strzeni” i „miejsca”. Tradycyjne pojmowanie regionów jako „przestrzeni ograniczo-
nych” (bounded spaces) zostało, zdaniem Paasiego, poddane miażdżącej krytyce nie 
tylko w środowisku geografów, ale także w całej humanistyce. Wizja świata jako 
mozaiki oddzielonych od siebie granicami przestrzennymi kultur wyczerpała swoje 
eksplanacyjne możliwości (Gupta, Ferguson 1992; Hannerz 1996). Trzeba zatem na 
nowo skonceptualizować pojęcie granic, tym bardziej, że z jednej strony ultralibe-
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ralna wizja świata bez granic, jaką proponuje Ohmae we wspomnianej pracy The 
Borderless Word, z drugiej tradycyjne ujęcie jednostek terytorialnych jako całości 
przestrzenno-kulturowych ujmują związki pomiędzy miejscem, przestrzenią i te-
rytorium a granicami społeczno-kulturowymi tylko na bardzo ogólnym poziomie 
(Paasi 2002: 807).

Podobnie jak w przypadku kwestii terytorialności państwa, w instytucjonali-
zację regionu zaangażowane są rozmaite organizacje, instytucje, aktorzy zbiorowi 
i indywidualni, dysponujący odmiennymi strategiami co do znaczeń, funkcji regio-
nalnych czy też regionalnej „tożsamości”. Regiony mogą być więc z jednej strony 
otwarte na różne procesy kulturalne lub ekonomiczne, a równocześnie – poddawane 
procesom zarządzania i planowania jako zwarte jednostki terytorialne. Niektórzy 
ludzie mogą się silnie identyfikować z jakimś obszarem, inni nie odczuwać żadnych 
sentymentów terytorialnych, jeszcze inni buntować się przeciw narzucanej symboli-
ce czy narracjom regionalnym. Dlatego też jakaś przestrzeń może zostać ograniczo-
na w jednym wymiarze, w innym nie. Idea „granicy” jako linii demarkacyjnej jest 
tylko jedną z możliwych opcji konceptualizowania odrębności społecznych, choć 
często była i jest używana do instytucjonalizacji jednostek politycznych. Poza tym 
granice społeczne wcale nie muszą istnieć na obrzeżach regionów, ale pojawiają się 
gdziekolwiek w ich obrębie, w nieskończonym procesie praktyk i dyskursów, ujaw-
niających relacje władzy i tożsamości zbiorowych na danym obszarze. 

Widać więc wyraźnie, że tzw. wymiar przestrzenny stanowi część procesu for-
mowania różnych tożsamości instytucjonalnych: klasowych, płciowych, religijnych 
czy etnicznych. Identyfikacje i odrębności zbiorowe są aktualizowane na wiele róż-
nych sposobów jednocześnie w kilku różnych skalach, tak że identyfikacja w jed-
nym wymiarze przestrzennym może stanowić podstawę dla budowania odrębności 
w innej skali. 

Budowanie tożsamości zbiorowej jest procesem społecznym w tym rozumieniu, 
że sensy i znaczenia, które grupy rozwijają na swój temat, są nieustannie konfron-
towane z wyobrażeniami, jakie inne grupy i aktorzy zbiorowi (organizacje formal-
ne, grupy wrogie i przyjazne, opinia publiczna) tworzą na ich temat. Dla Paasiego 
wszystkie tożsamości zbiorowe są zmienne, nieustannie kontestowane i kontekstu-
alne, podobnie jak granice społeczno-kulturowe. Kluczową kwestią w zrozumieniu 
fenomenu tożsamości regionalnej jest nie to, jak aktorzy indywidualni i zbiorowości 
pozostają zintegrowani przestrzennie, lecz jak elementy „społeczno-przestrzenne” 
mogą być konceptualizowane w „produkowaniu” tożsamości zbiorowych i indywi-
dualnych i vice versa. 

Tego typu dialektyka powołuje do życia działania społeczne, które osadzone są 
w dwóch, przenikających się kontekstach: „odgórnym” w formie procesów kontro-
li i zarządzania, oraz „oddolnym” w postaci terytorialnej identyfikacji i „oporu”. 
Tożsamości „zlokalizowane” w połączeniu z takimi wymiarami jak rasa, płeć, religia 
czy klasa tworzą, zdaniem Paasiego, jedną z najbardziej dynamicznych podstaw dla 
mobilizacji politycznej czy politycznego „oporu” w świecie globalnym (2003: 476). 
Najważniejszą w tym względzie kwestią pozostaje to, jak te polityczne dążenia są „re-
gionalizowane” i w tym sensie kluczowe dla konstruowania regionu (Paasi 2003: 477). 
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Nawiązując do dialektyki „odgórnego” i „oddolnego” formowania identyfika-
cji regionalnej, Paasi wprowadza rozróżnienie na tożsamość regionalną i tożsamość 
regionu. Tożsamość (świadomość) regionalna, zdaniem Paasiego, jest wielopłasz-
czyznowym procesem identyfikowania się różnych grup i aktorów indywidualnych 
z tymi utrwalonymi praktykami, dyskursami i symbolizacjami, które wyrażają 
„strukturę oczekiwań”, instytucjonalizowaną jako część procesu nazywanego re-
gionem (Paasi 2003: 478). Natomiast tożsamość regionu pozostaje częścią dyskur-
sów i klasyfikacji, naukowych, politycznych, marketingowych, administracyjnych 
i wielu innych, odnoszącą się do cech naturalnych, kulturowych czy wreszcie ludz-
kich, występujących na danym obszarze, w celu odróżnienia jednych regionów od 
innych. Te klasyfikacje są zawsze aktami władzy symbolicznej, sprawowanej w celu 
delimitacji, nazywania i oznaczania przestrzeni i grup ludzkich. Paasi nawiązuje 
tu do koncepcji przemocy symbolicznej Pierre’a Bourdieu, dla którego „walka nad 
etnicznymi czy regionalnymi tożsamościami (…) jest szczególnym przypadkiem 
walki o możliwość narzucania klasyfikacji, walką o monopol władzy nad tym, co 
ludzie widzą i w co wierzą, co wiedzą i co rozpoznają jako »prawdziwe«, aby narzu-
cić prawomocną definicję podziałów społecznego świata, by w ten sposób stwarzać 
i unicestwiać ludzkie zbiorowości” (Bourdieu 1991: 221).

Koncepcja regionalizacji i tożsamości regionalnej Anssiego Paasiego należy 
z pewnością do najciekawszych ujęć w ramach perspektywy instytucjonalnej (Gąsior- 
-Niemiec 2004). Największą wartością tego podejścia jest uchwycenie złożonych 
i dynamicznych procesów społecznego wytwarzania takich konstrukcji terytorialno- 
-kulturowych jak regiony. Paasi podkreśla, że o to, która ze społecznych konstrukcji 
odnoszonych do regionu stanie się obowiązująca, trwa nieustanna walka, a jej efekt 
jest zawsze tymczasowy. Propozycja Paasiego stanowi dojrzałą syntezę różnych 
stanowisk i podejść w ramach instytucjonalnego konstruktywizmu, o czym będzie 
jeszcze mowa w następnych partiach niniejszego rozdziału. 

Podsumowanie perspektywy konstruktywizmu politycznego

Perspektywa relacyjna rozbija wizję regionu jako zwartej jednostki społeczno- 
-terytorialnej, którą prezentuje instytucjonalne podejście w geografii gospodarczej. 
W tym ostatnim regiony jawiły się jako strukturalna jedność, spojona gęstą siecią 
organizacji i wspólnymi instytucjami, wykorzystująca potencjał „władzy ku” mobi-
lizacji regionu jako całości w konfrontacji z innymi regionami i państwami. Regiony 
miały czytelną tożsamość oraz określone, najczęściej ustalone historycznie, cechy 
charakterystyczne.

W konstruktywizmie politycznym region jest otwartą konstrukcją, a określone 
terytoria, miejsca i obszary nie mają żadnych raz na zawsze ustalonych atrybutów. 
Funkcjonujące w literaturze, publicystyce lub nauce „obrazy” i „definicje” regio-
nów są rezultatem antagonistycznych relacji społecznych oraz gry sił o dominujące 
wizje regionu i rozwoju regionalnego. Zatem to, co określamy terminem „region”, 
jest obiektem równoległych działań i interpretacji różnych grup i środowisk, które 
walczą o to, by ich interpretacja stała się obowiązującą, a instytucje, które przynoszą 
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im największe korzyści – dominującymi w regionie. Często te zwycięskie narracje 
traktuje się z zewnątrz jako właściwą tożsamość i charakterystykę regionu, tymcza-
sem to tylko przejściowe i częściowe „rozstrzygnięcia”. Inne grupy czy środowiska 
mogą właśnie przygotowywać się do zdetronizowania zwycięskiej narracji bądź za-
kwestionowania dominujących interesów. 

To, co jest konceptualizowane jako region, zostaje wciągnięte w owe gry insty-
tucjami różnej skali i vice versa: inne skale instytucjonalne również są wciągane 
w gry regionalne. Dlatego region nie jest ani dobrem wspólnym, ani zbiorową wizją 
jego mieszkańców, a strategie rozwoju regionalnego są strategiami zwycięskimi, na-
rzuconymi przez najsilniejsze lub najbardziej zaangażowane materialnie lub/i sym-
bolicznie grupy bądź elity. 

W proponowanym ujęciu zbyt łatwo jednak przejść do porządku dziennego nad 
kwestiami ładu, stabilności i ciągłości instytucjonalnej. Skoro regiony są tak złożo-
nymi, kruchymi, wielopostaciowymi i kontekstualnymi konstrukcjami, to co powo-
duje, że wiele instytucji regionalnych zachowuje tak zadziwiającą trwałość, ciąg-
łość, spójność i niepodatność na zmiany nawet w okresach setek lat (Putnam 1993; 
North 1990, 1998)? Jeśli wszystko jest kwestią nieustannego konstruowania, to 
gdzie tkwią elementy trwałości, wobec których grupy i zbiorowości mogą budować 
jakiekolwiek strategie? Co sprawia, że pomimo otwartości i dynamiki społecznych 
procesów konstruowania rzeczywistości, zamiast nieskończonego różnicowania się 
form instytucjonalnych, zachodzi tak wiele podobieństw w funkcjonowaniu insty-
tucji (DiMaggio, Powell 1983; Meyer, Rowan 1991)? Czy współcześnie to głównie 
władza strukturalna i przemoc symboliczna organizują działania zbiorowe w demo-
kratycznych krajach i demokratycznych regionach? A co ze zjawiskami współpracy, 
konsensusu, równowagi i stabilizacji, które tak często obserwują badacze? 

Poza tym, jak słusznie zauważa Ray Hudson (2006, 2007), próby politycznego 
„domykania regionu” są racjonalnymi strategiami integracji rozproszonych działań 
społecznych i gospodarczych na danym obszarze, w dobie globalnych przepływów 
i wieloskalarnych oddziaływań, rozbijających spójność regionalną i pogłębiających 
różnice rozwojowe w regionie i inne niekorzystne zjawiska.

Prezentowane stanowisko demonstruje także uproszczone podejście do zjawisk 
władzy, przymusu, regulacji i kontroli. Procesy kontroli i regulacji są wprawdzie 
elementem przymusu, ale równocześnie ograniczają i przekształcają władzę oraz 
przemoc w formy legitymizowane. Tak jest z instytucjami państwa i prawa, które 
wprawdzie narzucają ład normatywny, ale po to, by właśnie ograniczać niekontrolo-
waną władzę, przemoc i dominację. Instytucje są wszakże, mniej lub bardziej uda-
ną, odpowiedzią na dylematy zbiorowego działania (Coleman 1994; Nee, Ingram 
1998). Kwestie prawomocności i legitymizacji ładu społecznego i społecznej orga-
nizacji przestrzeni są słabiej analizowane. Co z nieskutecznością niektórych stra-
tegii „odgórnych” reform regionalnych, wprowadzania regionalnych klasyfikacji 
i podobnego typu zjawisk władzy i dominacji? Czy ta nieskuteczność jest jedynie 
efektem świadomego oporu, czy też procesów tylko częściowo uświadamianych, 
kontrolowanych i artykułowanych? I wreszcie kwestie tradycji, pamięci oraz trwa-
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nia grup i zbiorowości w czasie są prawie nieobecne w tym ujęciu, zostają także 
ledwie zarysowane u Allena i współpracowników. 

Z tą rozbitą i częściowo ahistoryczną wizją regionu częściowo wchodzi w po-
lemikę konstruktywizm kulturowy, kolejne z prezentowanych tu stanowisk insty-
tucjonalnych. To podejście wykorzystuje wprawdzie wizję regionu jako społecznej 
konstrukcji, podobnie jak omawiana już perspektywa polityczna, ale kładzie nacisk 
nie tyle na antagonizmy wewnątrz- i zewnątrzregionalne, ile na konsensus oraz ideę 
dobra wspólnego czy działań zbiorowych, preferuje ponownie używanie raczej po-
jęcia „władzy ku” niż „władzy nad”. Z teoretycznego punktu widzenia w centrum 
tego podejścia są relacje pomiędzy rozwojem regionalnym oraz ukształtowanymi 
na danym terenie instytucjami a kulturą, która stanowić może podstawowy element 
integracji i mobilizacji wokół celów regionalnych. 

3. REGIONY, INSTYTUCJE, KULTURA: INSTYTUCJONALNY 
KONSTRUKTYWIZM KULTUROWY

W niniejszym podrozdziale omówione zostaną głównie dwie prace: Michaela 
Keatinga, Johna Loughlina i Krisa Deschouwera Culture, Institutions and Economic 
Development. A Study of Eight European Regions (2003) oraz Melanie Tatur 
i współpracowników The Making of Regions in Post-Socialist Europe – the Impact 
of Culture, Economic Structure and Institutions (2004). Gromadzą one i podsu-Gromadzą one i podsu-
mowują rozproszone założenia i ustalenia podejścia, które dla potrzeb niniejszego 
studium określam jako instytucjonalny konstruktywizm kulturowy w badaniach re-
gionalnych. Obie książki to plon międzynarodowych badań porównawczych, realizo-
wanych w ośmiu regionach Europy Zachodniej i sześciu Europy Wschodniej, oparte 
są więc na solidnym materiale empirycznym. Obie czerpią z bogatej już tradycji 
i dorobku różnych inspiracji teoretycznych, pozostających w szerokim nurcie nowe-
go instytucjonalizmu (March, Olsen 1984; Peters 1999; Scott 2001). Obie też, choć 
osadzone we wspólnym paradygmacie teoretycznym, korzystają z odmiennych do-
świadczeń dyscyplinarnych (w jednym przypadku – geografii politycznej i politolo-
gii, w drugim – socjologii gospodarczej), dzięki czemu kładą nacisk na inne aspekty, 
przez co obraz rozwoju regionalnego, integracji regionalnej i ich społecznych oraz 
kulturowych uwarunkowań staje się pełniejszy. W obu pracach przeprowadza się 
także szeroką próbę przeformułowania wcześniejszych podejść badawczych w kwe-
stii problematyki regionalnej, koncepcji regionu i rozwoju regionalnego w ramach 
paradygmatu instytucjonalnego. 

Regiony, modernizacja, nowy regionalizm

Centralny problem badawczy pracy Michaela Keatinga, Johna Loughlina i Krisa 
Deschouwera (2003) dotyczy związku pomiędzy kulturą a rozwojem regionalnym. 
Autorzy przyjmują podejście instytucjonalne, pytając o metody, za pomocą któ-
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rych kultura jest używana przez elity do konstruowania koalicji na rzecz rozwo-
ju (Keating, Loughlin, Deschouwer 2003: 1). W odróżnieniu jednak od stanowi-
ska instytucjonalizmu ekonomicznego w geografii, prezentowana odmiana nowej 
geografii politycznej nie szuka pojedynczego, wzorcowego rozwiązania jeśli chodzi 
o aktywizowanie kultury do pobudzania wzrostu ekonomicznego; zmierza raczej do 
opisu różnych strategii, za pomocą których regionalne koalicje wzrostu szukają spo-
sobu na integrację z szerszymi procesami rynkowymi i politycznymi poprzez wzbu-
dzanie i podtrzymywanie integracji społeczno-kulturowej na danym obszarze. Jak 
zatem widać, w omawianym podejściu integracja społeczno-kulturowa jest celem, 
a nie podstawą i punktem wyjścia, jak w pierwszej z analizowanych perspektyw 
instytucjonalnych, strategii rozwojowych.

Na wstępie autorzy postulują konieczność wprowadzenia nowego rozumienia 
procesów modernizacyjnych. Ich zdaniem, dominujący przez cały XIX wiek i znacz-
ną część XX wieku paradygmat modernizacyjny koncentrował się na mechanizmach 
podziału pracy, prowadzących w najbardziej ogólnej skali do wydzielenia się trzech 
odrębnych sfer: rynku, państwa i społeczeństwa obywatelskiego. Pierwszy sektor, 
w myśl tego paradygmatu, ulega postępującemu indywidualizmowi i racjonalności 
instrumentalnej, państwo natomiast przyjmuje postać racjonalno-biurokratyczną, 
stopniowo integrując różne swoje części i terytoria w jednolitą, narodową całość. 
Z kolei kultura polityczna konsoliduje się w postaci opinii publicznej, zaś pozosta-
łości odmienności kulturowych ulegają depolityzacji, a następnie inkorporacji przez 
struktury społeczeństwa obywatelskiego. Modernizacja prowadzi więc do rozwo-
ju rynku, państwa (w tym państwa bezpieczeństwa socjalnego) i społeczeństwa 
obywatelskiego, podczas gdy mniejszości kulturowe, naznaczone jako tradycyjne 
i wsteczne, skazane zostają na stopniowe wymieranie. Globalizacja, w kontekście 
omawianego paradygmatu, oznacza kolejny etap procesów modernizacyjnych i ich 
integrację w skali globu, zapoczątkowaną pod koniec XX wieku. W tym sensie inte-
gracja europejska postrzegana jest jako imitacja dziewiętnasto- i dwudziestowiecz-
nych procesów państwotwórczych, z tym że w skali kontynentalnej. 

Prorocy globalizacji wieszczą koniec państwa narodowego, nieskrępowaną mobilność 
kapitału i technologii, swobodny przepływ usług i towarów, powstanie korporacji mię-
dzynarodowych i międzynarodowych powiązań gospodarczych. Niektórzy skłonni są 
nawet sądzić, że oto wyłania się jeden model gospodarki i jeden model porządku poli-
tycznego i w ten sposób historia osiąga swój kres (Fukuyama 1992) (Keating, Loughlin, 
Deschouwer 2003: 2). 

Autorzy omawianej pracy stanowczo sprzeciwiają się takiej wizji procesów mo-
dernizacyjnych. Według nich, ścisłe rozgraniczanie trzech sektorów życia społecz-
nego czy też analityczne odróżnianie norm rynkowych od pozostałych norm, poli-
tycznych bądź społeczno-kulturowych, nie ma najmniejszego uzasadnienia w świetle 
istniejących badań. Rynki są taką samą społeczną konstrukcją jak pozostałe sfery 
życia, a reguły życia gospodarczego różnią się od siebie w zależności od miejsca 
i kontekstu kulturowego, w którym funkcjonują. Instytucje gospodarcze, podobnie 
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jak wszystkie inne, są wiązkami norm zakorzenionych w szerszych kontekstach 
aksjologicznych i ideologicznych, kształtowanych przez, czasami wielowiekowe, 
doświadczenia historyczne, a zwłaszcza przez proces społecznego interpretowania 
tychże doświadczeń. Granice pomiędzy państwem a rynkiem są płynne i podlegają 
nieustannej zmianie, czego najbardziej wyrazistym dowodem są ostatnie dziesięcio-
lecia. Państwa wydają się wprawdzie tracić, pod wpływem globalizacji, swoje zdol-
ności regulacyjne w stosunku do transnarodowych systemów gospodarczych, jedno-
cześnie jednak podlegają naciskom ze strony subnarodowych procesów kulturowych 
i ruchów politycznych, których logika stoi w ostrej sprzeczności w stosunku do logiki 
procesów globalnych, jeśli chodzi o tryby regulacji i skalę geograficzną. W tym wy-
padku mowa m.in. o tworzeniu się nowych „systemów produkcji” poniżej poziomu 
państwa narodowego, będących nowymi systemami powiązań pomiędzy rynkiem, 
polityką i kulturą. Regiony, bo o nich tu mowa, są nawet ściślej powiązane ze świato-
wymi czy europejskimi rynkami niż państwa narodowe. Owa „glokalizacja” proce-
sów gospodarczych, politycznych i kulturowych przyjmuje dwie charakterystyczne 
postaci. Po pierwsze, na szczeblu subnarodowym widać wysiłki zmierzające do na-
dania politycznego wymiaru procesom integracji kulturowo-gospodarczej. Keinichi 
Ohmae (1995) nazwał tego typu regionalne systemy produkcyjne, konkurujące na 
rynku globalnym, mianem państw regionalnych, nawiązując w ten sposób do me-
chanizmów unifikacji gospodarczo-polityczno-kulturowej, jakim podlegały państwa 
w XIX i XX wieku, a które era globalizacji, jego zdaniem, powoli, acz systematycz-
nie, wymiata z areny dziejów. Z drugiej strony, tacy autorzy jak m.in. Scott (2001) 
czy Sassen (2001) piszą o globalnych miastach-regionach (global city regions), jako 
wielkich, zurbanizowanych węzłach światowej wymiany gospodarczej i finansowej. 

Keatinga, Loughlina i Deschouwera interesują dwa aspekty tych nowych syste-
mów powiązań. Po pierwsze, procesy funkcjonalnej restrukturyzacji w odniesieniu 
do rozwoju gospodarczego w tych regionach, po drugie, tworzenie się nowych bądź 
zrewaloryzowanych kultur i tożsamości. W tym podwójnym kontekście badacze ci 
wysuwają hipotezę stojącą w sprzeczności ze starym paradygmatem modernizacyj-
nym: że w nowych warunkach rynkowych to właśnie odrębność kulturowa może 
być najważniejszym czynnikiem rozwoju i przeciwstawiania się globalizacji. Jeśli 
tak, możemy mieć do czynienia z wielością ścieżek modernizacyjnych i trajektorii 
rozwoju gospodarczego, a nie z jednym uniwersalnym modelem rozwoju, jak to su-
geruje klasyczny paradygmat modernizacyjny. 

Instytucje, kultura, kapitał społeczny

Nawiązując do nowego instytucjonalizmu w naukach społecznych, Keating, 
Loughlin i Deschouwer koncentrują się przede wszystkim na mechanizmach różni-
cowania się systemów społecznych i wyjaśnianiu owych różnic, a nie na uniwersal-
nych cechach systemów, jak w przypadku behawioralnych założeń teorii racjonal-
nego wyboru z lat 60. czy 70., bądź też teorii wyboru publicznego z lat 80. Usiłują 
jednakże unikać pułapek kulturowego esencjalizmu, upatrującego różnic pomiędzy 
zbiorowościami w swoistości kultur, co uniemożliwia dokonywania jakichkolwiek 
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porównań między systemami. Instytucje ujmują oni jako wzory zrutynizowanych 
zachowań i oczekiwań, a także formalne reguły tychże zachowań. Omawiani auto-
rzy wykorzystują rozróżnienie wprowadzone przez Petersa (1999) na: (1) instytucjo-
nalizm racjonalnego wyboru, który koryguje założenia teorii racjonalnego wybo-
ru, wprowadzając pojęcie kontekstu instytucjonalnego, zamykającego racjonalnym 
aktorom pulę możliwych do wyboru opcji; (2) instytucjonalizm normatywny, pod-
kreślający rolę instytucji w kształtowaniu ludzkich norm i wartości; oraz (3) insty-
tucjonalizm historyczny, dostrzegający rolę instytucji w reprodukowaniu wzorców 
zachowania w czasie i wyjaśniający zadziwiającą trwałość historycznych kontynua-
cji, jaką odnaleźć można w wielu miejscach na świecie. 

Zdaniem Keatinga i pozostałych badaczy wszystkie te nurty nowego instytucjo-
nalizmu należy jednak traktować z ostrożnością, jeśli chodzi o praktyczne zastoso-
wanie proponowanych przez nie kategorii pojęciowych w badaniach regionalnych. 
Gdy instytucje definiuje się zbyt szeroko, jak w przypadku neoinstytucjonalizmu 
(Nee 1998; Nee, Ingram 1998), to wówczas zdają się one kształtować wszelkie prak-
tyki społeczne, przez co tracą jakiekolwiek znaczenie eksplanacyjne. Podobnie stało 
się z normatywnym instytucjonalizmem, gdy w latach 60. i 70. posługiwano się nim 
w, z gruntu etnocentrycznych, badaniach „kultury obywatelskiej’ w krajach anglo-
saskich (Almond, Verba 1989). Pojęcie to stosowano później jako niedościgniony 
wzorzec rozwoju społeczeństwa obywatelskiego dla słabiej rozwiniętych społe-
czeństw i jako pojęcie kultury w ogóle. Z kolei historyczny instytucjonalizm wpro-
wadza pojęcie „zależności od historycznego szlaku”, czyli ideę, że podejmowane na 
jakimś obszarze decyzje uwarunkowane są wcześniejszymi decyzjami, tak więc po-
mimo podobnych presji zewnętrznych różne obszary lub terytoria będą się rozwijać 
według własnych trajektorii rozwojowych (Steinmo, Thelen, Longstreth 1992). Ale 
przecież tak naprawdę nie wiemy, czym jest owa „prawdziwa” historia regionów czy 
miejsc. Wiemy natomiast z pewnością, że historia jest nieustannie tworzona i prze-
twarzana w ciągłym procesie rewizji historycznych, tak więc realne znaczenie ma 
to, czyja wizja historii okazała się zwycięska (Keating et al. 2003: 23). 

Opisane słabości w pewnym sensie skumulowane zostały w kategorii kapitału 
społecznego, którą na gruncie badań regionalnych często wykorzystuje się jako ka-
tegorię kulturową do wyjaśniania różnic w stopniu rozwoju poszczególnych regio-
nów (Harrison, Huntington 2000). 

Choć początkowo pojęcie kapitału społecznego posłużyło Jamesowi Colemanowi 
do identyfikacji takiego rodzaju powiązań pomiędzy ludźmi, które intensyfiku-
ją społeczne współdziałanie (1988), później zostało uproszczone i rozciągnięte we 
wszechobejmujące pojęcie cnoty obywatelskiej. Tak stosuje go m.in. Robert Putnam 
ze współpracownikami w pracy Demokracja w działaniu (1993, 1995), poświęconej 
analizie sprawności instytucjonalnej włoskich regionów. Nawiasem mówiąc, dzięki 
tej pracy i kolejnej, omawiającej zjawisko zaniku społeczeństwa obywatelskiego we 
współczesnej Ameryce (2000), Putnam rozpropagował pojęcie kapitału społecznego 
poza granice badań społecznych. 
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Zdaniem Keatinga i współautorów, ale także wielu innych surowych krytyków 
omawianej książki, m.in. Alejandra Portesa (1998), Putnam po prostu zrównał kapi-
tał społeczny z poziomem ucywilizowania.

Pracować razem jest łatwiej w społecznościach hojnie wyposażonych w aktywa kapitału 
społecznego. Niektóre regiony Włoch posiadają wiele aktywnych organizacji lokalnych. 
Te obywatelskie społeczności cenią wartość solidarności, obywatelskiego uczestnictwa 
oraz integracji. I tutaj demokracja działa. Na drugim końcu znajdują się regiony nieoby-
watelskie, takie jak Kalabria i Sycylia, do których można zastosować francuski termin 
incivisme – nieuobywatelnienia. Samo pojęcie obywatelstwa tu po prostu nie istnieje 
(Putnam 1993: 36). 

Według Portesa, tautologiczność konstrukcji badawczej, którą zastosował Putnam 
w poszukiwaniu instytucjonalnych źródeł różnic rozwojowych północnych i połu-
dniowych Włoch, tkwi w dwóch zabiegach: (1) rozpoczęciu od rezultatu (dobre/złe 
rządzenie) i wyodrębnieniu społeczności sukcesu vs społeczności porażki, a następ-
nie retrospektywnym poszukiwaniu rozbieżności pomiędzy nimi, i (2) w zreduko-
waniu przyczyn wszystkich tych różnic w procesie retrospektywnego wyjaśniania 
do jednej fundamentalnej przyczyny, która okazuje się zredefiniowanym problemem 
(zjawiskiem) wyjściowym. Takie zmienne jak poziom rozwoju ekonomicznego, 
sprawność administracji zostają wyjaśnione przez pojedynczą zmienną, którą jest 
coś w rodzaju „cnoty obywatelskiej”, ta jednak w istocie okazuje się czymś, co ma 
być właśnie wyjaśniane! Przecież fakt, że miasta włoskiej Północy są lepiej zarzą-
dzane, oznacza dokładnie to, że ludzie tam pracujący legitymują się cnotami obywa-
telskimi. Owe aktywa Putnam utożsamia z poziomem zaangażowania w działalności 
publicznej, członkostwie w organizacjach pozarządowych, czytelnictwie prasy i po-
ziomie zaufania do polityki oraz polityków. Kapitał społeczny ujawnia jednak swoje 
tautologiczne cechy jako własność społeczności i grup, a nie jednostek (Bourdieu 
1986). Putnam nie jest bowiem w stanie adekwatnie rozróżnić „społecznych źródeł” 
kapitału społecznego od wielorakich „społecznych konsekwencji”, jakie niesie dla 
rozmaitych aspektów funkcjonowania grup i społeczności. Według Portesa, ujęcie 
kulturowe miesza „społeczne źródła” kapitału społecznego z jego „społecznymi 
skutkami” w niemożliwy do rozsupłania, autoreferencyjny węzeł (1998: 20). 

Z kolei Carlo Trigilia uważa, że z tych właśnie powodów powinniśmy ograni-
czyć stosowanie pojęcia kapitał społeczny bardziej do wykazanych empirycznie 
więzi i relacji społecznych niż do ogólnych i mających normatywne konotacje pojęć 
„ucywilizowania” albo „cnót obywatelskich”, co jest słabością definicji Putnama, 
dość łatwo identyfikującego kapitał społeczny z wszelkimi pozytywnymi cechami 
społeczności i tworzących je jednostek (Putnam 2001: 16). Poza tym, jak przeko-
nująco dowodzi Luigi Graziano, o różnicowaniu się ścieżek rozwojowych Włoch 
północnych i południowych zadecydowała nie tyle odmienność samych instytucji, 
przybierających odrębne formy w obu częściach państwa od niemal 1000 lat, jak 
utrzymuje Putnam, lecz swoisty kontrakt polityczny, który powstrzymał procesy 
modernizacyjne w południowych Włoszech, zawarty przez burżuazję północnych 
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Włoch i właścicieli ziemskich z Południa jeszcze pod koniec XIX wieku. W ten 
sposób przyspieszona modernizacja regionów północnych odbywała się kosztem 
Mezzogiorno, gdzie utrwalaniu się feudalnych stosunków gospodarczych i rentier-
skich praw własności towarzyszył gwałtowny odpływ ludności rolniczej do roz-
wijającego się dynamicznie przemysłu w regionach Północnych Włoch (Graziano 
1978). Nawiasem mówiąc, studium Tarrowa, Graziana i Katzensteina (1978) doty-
czące polityki terytorialnej w przemysłowych państwach Europy jest udanym przy-
kładem analizy instytucjonalno-historycznej, w ramach której uważnemu śledzeniu 
ewolucji instytucji w wymiarze długiego trwania towarzyszy równoległa analiza 
historycznych punktów zwrotnych, gwałtownie przeobrażających kształt dotych-
czasowego porządku instytucjonalnego. 

Koncepcja kapitału społecznego Putnama, podobnie jak omówione wcześniej 
pojęcie gęstości instytucjonalnej Amina i Thrifta, czy gospodarki asocjacyjnej, 
wprowadzone z kolei przez Cooke’a i Morgana (1998), nawiązuje do konceptu sieci 
współdziałania, które mają jakoby sprzyjać elastyczności i wspomagać mechani-
zmy zbiorowego działania. Okazuje się jednak, że powiązania instytucjonalne, któ-
re na północy Włoch służą budowaniu kapitału społecznego, na włoskim Południu 
wzmacniają struktury zorganizowanej przestępczości. Przykład gildii kupieckich 
wskazuje natomiast, że w jednym kontekście są one źródłem dynamicznego rozwoju 
wiedzy i kwalifikacji, a w innym służą dławieniu innowacji i mobilności gospodar-
czej poprzez ochronę rentierskich przywilejów. Podobne wątpliwości budzi problem 
zaufania, kolejny komponent kapitału społecznego, o którym wspomina Putnam, 
ściśle związany z istnieniem gęstych sieci współdziałania. Przyjęcie zbyt ogólnej 
definicji zaufania wikła badaczy, po pierwsze, w problem błędnego koła, nie wiemy 
bowiem, czy zaufanie jest przyczyną, czy też skutkiem istnienia sieci współdziała-
nia. Po drugie, często stosowane w badaniach opinii pytanie o to, czy ludzie mają 
zaufanie do innych, nie uwzględnia relacyjnego i kontekstualnego charakteru tego 
pojęcia, traktując jako tożsame zarówno formy szczerego otwarcia na ludzi, jak i za-
ufanie, jakim obdarzają się ludzie mafii. 

Kultura, tożsamość i strategie rozwoju

Odrzucając normatywne ujęcie kultury, nawiązujące do pojęcia kultury obywa-
telskiej, stosowanego w badaniach lat 60., Keating, Loughlin i Deschouwer zauwa-
żają, że zwykle pojęcie kultury występuje w trzech powiązanych aspektach. Bywa 
rozumiane jako sztuka po prostu, rozwijająca się w formach twórczości artystyczno- 
-intelektualnej lub zwykłej rozrywki, jako zespół wartości i praktyk regulujących 
zachowania i oczekiwania oraz jako tożsamość zbiorowa. To ostatnie pojęcie auto-
rzy usiłują powiązać z kategorią działań zbiorowych, niezbędnych do mobilizacji 
wokół regionalnych celów rozwojowych. Ich zdaniem, na tożsamość zbiorową skła-
da się, po pierwsze, komponent poznawczy, a więc wiedza na temat cech charak-
terystycznych regionu, jego granic, historii, ale także krajobrazu, języka, folkloru 
czy struktury gospodarczej. Po drugie, komponent afektywny, związany z tym, jak 
ludzie odczuwają związki z danym terytorium, do jakiego stopnia fakt zamieszka-
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nia na danym obszarze łączy i integruje ludzi, zwłaszcza w kontekście rywalizacji 
z innymi regionami, ale także w konfrontacji z innymi wymiarami identyfikacji, 
takimi jak identyfikacja klasowa czy narodowa. Po trzecie, komponent instrumen-
talny, odnoszący się do sposobów wykorzystania danego terytorium jako podstawy 
mobilizacji i działań zbiorowych. Ten trzeci element tożsamości zbiorowej nie może 
istnieć bez dwóch pozostałych, ale też niewiele regionów osiąga to stadium identyfi-
kacji. Sam fakt mobilizacji nie przesądza ponadto o jej kierunku i charakterze; może 
to być forma oporu przeciw na przykład polityce państwa, może być to pozytywna 
mobilizacja wokół regionalnych celów rozwojowych.

Postrzeganie kultury i tożsamości regionalnej jako istotnych elementów regio-
nalnej mobilizacji wokół projektów rozwojowych nie oznacza traktowania obu tych 
elementów jako niepoddających się dalszej analizie residuów. Cytowani autorzy sta-
nowczo odrzucają pojmowanie kultury i tożsamości zbiorowej albo jako kategorii 
primordialnej, albo jako czegoś, co – jak sugeruje na przykład Putnam – kształtuje 
się przez setki lat, a czego korzenie nikną w zamierzchłej przeszłości. Odrzucają 
tym samym perspektywę „długiego trwania” (Braudel 1987; Putnam 1993; North 
1998) łączoną z instytucjonalnym ewolucjonizmem, a zakładającą, że zmiana insty-
tucjonalna dokonuje się w długim okresie czasu. 

Kultura, jest nieustannie tworzona i odtwarzana (…). Wartości, identyfikacje i samoro-
zumienia mogą się w istocie gwałtownie zmieniać w krytycznych momentach historii, 
a potem, niezmienione przez wiele lat, wykorzystywane są jako element historyczne-
go nauczania do podtrzymywania dominującego autoobrazu wspólnoty (Keating et al. 
2003: 26). 

Wszelka stabilność, w tym na przykład stabilność polityczna, jest efektem świa-
domych dążeń i działań, a narzucona m.in. przez dziewiętnastowiecznych ewolucjo-
nistów wizja historii jako procesu stopniowego nawarstwiania się procesów i zda-
rzeń, przypominająca formowanie się rafy koralowej, jest po prostu fałszywa. 

Kultura i tożsamość zbiorowa zarówno więc tworzą kontekst, w którym przycho-
dzi działać liderom i elitom regionalnym, jak i są produktem ich działań i przywódz-
twa. Animatorzy rozwoju regionalnego mają zatem dość szerokie pole manewru 
w społecznej mobilizacji, pobudzaniu kulturowych wyobrażeń i tożsamości, uży-
waniu dostępnego instrumentarium kulturowego, waloryzowaniu jednych narracji 
i mitów oraz deprecjonowaniu i wypieraniu innych. To używanie kultury w różnych 
kontekstach i dla różnych celów oraz wykorzystywanie mechanizmów utożsamiania 
z szerszymi zbiorowościami do zbiorowej mobilizacji i integracji staje się zasadni-
czym obszarem badań, a elementem porównania są strategie podejmowane przez 
liderów regionalnych w celu integracji i mobilizacji lokalnych społeczności (Keating 
et al. 2003: 28).

Autorzy świadomie przyjmują stanowisko konstruktywizmu kulturowego. 
Kultura jest dla nich tym, co pozwala ludziom interpretować świat i negocjować go 
z innymi (Keating et al. 2003: 28). Jest więc procesem intersubiektywnym i rela-
cyjnym, a nie atrybutem jednostek ani tym bardziej atrybutem jakichś zbiorowych 



63Regiony i rozwój regionalny w nowym instytucjonalizmie. Przegląd koncepcji i propozycja nowego modelu analizy

całości. Przejawia się w tym, co ludzie rozgrywają pomiędzy sobą, używając kul-
turowych instrumentów. Kultura zatem jest obecna w ludzkich postawach, ale też 
symbolach, rytuałach, mitach. Dotyczy tworzenia i odtwarzania wspólnot i grup, 
pobudzania i podtrzymywania grupowej solidarności, ale nie jest cechą tych grup 
i wspólnot. Tym samym autorzy desubstancjalizują kulturę, nadając jej charakter 
ciągle przetwarzanego wyposażenia grup i zbiorowości, a nie cechy przypisanej bądź 
też wytwarzanej w długotrwałym procesie historycznym i wraz z nim osadzającej 
się w najgłębszych warstwach świadomości zbiorowej. Ten sposób rozumienia kul-
tury bliski jest wprowadzonemu przez Ann Swidler (1986) ujmowaniu kultury jako 
tool-kit – oprzyrządowania kulturowego, złożonego z wzorów zachowań, narracji, 
symboli i rutyn, które ludzie wykorzystują, projektując linie swego postępowania. 
Ta kategoria będzie jeszcze dokładniej analizowana w następnej części podrozdzia-
łu. Widać też wyraźnie, że użyta przez Keatinga i współpracowników kategoria 
tożsamości zbiorowej, zwłaszcza jej trzeci komponent, bliskie są koncepcji Anssi 
Paasiego pojmowania identyfikacji regionalnej, ta zaś dzieli wspólne założenia ze 
stosowaną m.in. przez Rogera Brubakera koncepcją „utożsamiania się” (Brubaker, 
Cooper 2000). Tożsamość zbiorowa, w tym tożsamość regionalna, to w tym przy-
padku pojęcia niejednolite, warstwowe i relacyjne, podlegające ponadto historycz-
nym zmianom, nie zaś kategoria substancjalna, opisywana poprzez cechy ciągłości 
w czasie i odrębności w sensie treści, jak w klasycznych ujęciach (Bokszański 1999). 

Warto podać kilka konkretnych przykładów na poparcie tego stanowiska. Roca 
i Mourão (2004) opisują, jak w rolniczych regionach Portugalii sposób postrzegania 
regionu uwikłany jest w kontekst globalizacji. Wychwytują ponadto istotne różni-
ce w postawach wobec regionu pomiędzy liderami regionalnymi a zwykłymi oby-
watelami, zwracając uwagę na to, jak doświadczenie życiowe i skala aktywności 
wpływają na sposób określania swojej identyfikacji terytorialnej. Z kolei Morreno, 
Serrano i Arriba (1998) próbują analizować tożsamość katalońską na tle innych toż-
samości regionalnych w Hiszpanii, pokazując, jak historyczny kształt procesów go-
spodarczych i politycznych w skali całego państwa, w tym dywersyfikacja poziomu 
życia w poszczególnych częściach jednoczącego się kraju, różnicuje postawy wobec 
własnego regionu, innych regionów i hiszpańskości jako takiej. Oni także zwracają 
uwagę na związek pomiędzy indywidualną historią życia i jej odniesieniami kul-
turowymi a sposobem identyfikowania się z szerszymi grupami i zbiorowościami.

„Konstrukcje kulturowe” a problem zmiany kulturowej

Zaprezentowane powyżej konstruktywistyczne rozumienie kultury, co prawda 
niezwykle pociągające teoretycznie, niesie niebezpieczeństwo uznania, że konstru-
owanie regionu jest procesem zasadniczo otwartym, a „mobilizowanie wokół celów 
rozwojowych” i „integracja terytorialna” czymś z reguły mało problematycznym, 
pożądanym i niebudzącym wątpliwości, zwłaszcza że można te pojęcia odnosić tak-
że do regionów nieuprzywilejowanych, co niejako z góry usprawiedliwia stosowanie 
elementów kulturowych, a nie funkcjonalno-strukturalnych. Autorzy wspominają 
wprawdzie, że sfera kulturowa często służy „narzucaniu” wyobrażeń, narracji, de-
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finicji sytuacji, ale nie poświęcają zbyt wielkiej uwagi temu zagadnieniu, być może 
dlatego, że w badaniach koncentrowali się przede wszystkim na elitach regionalnych 
i ich „strategiach” mobilizowania regionalnych zbiorowości, a nie na „kontrstrate-
giach” czy ruchach oporu wobec strategii dominujących. 

Problem nie dotyczy jednak samego aspektu władzy, ale realnych procesów 
zmiany zachodzących w kulturze. Przyjęta przez Keatinga i współautorów per-
spektywa z lotu ptaka, wymuszona z konieczności porównawczym charakterem 
przeprowadzanych przez nich badań, daje złudzenie względnej łatwości i nieprob-
lematyczności zmiany kulturowej. Zarówno wychwycone przez autorów strategie 
wysoko-, jak i niskokosztowe są tak naprawdę analizowane na poziomie ogólnore-
gionalnym, bez zbytniego wchodzenia w szczegóły ich implementacji. Perspektywa 
antropologiczna, stosowana m.in. w etnografii gospodarczej (Kockel 2002a, 2002b), 
pozwala ujrzeć owe „konstrukcje regionalne” i „mobilizacje wokół celów rozwo-
jowych” poprzez skutki, jakie wywołują na poziomie kulturowym, przeżywanym 
i realizowanym przez tych, do których w ostateczności owe strategie i hasła mo-
bilizacyjne są skierowane. Johannes Moser w artykule Strategies and Tactics of 
Economic Survival: De-Industrialisation, Work, and Change in an Alpine Mining 
Community (2002) opisuje przeżywającą kryzys społeczność małej, górniczej miej-
scowości, położonej w austriackiej Styrii u podnóża Alp. Jak w wielu miejscach 
i regionach, globalizacja przyniosła Eisenerz upadek największego zakładu pracy, 
miejscowej kopalni, zatrudniającej u szczytu swej potęgi 4 tysiące górników, gdy 
w miejscowości mieszkało 12 tysięcy osób. Monokultura gospodarcza oraz fakt 
względnej izolacji geograficznej spowodowały, że przez parę dziesięcioleci w lokal-
nej społeczności wykształciła się typowa dla tego typu zbiorowości kultura pracy. 
Zamknięcie kopalni spowodowało wystawienie jej na ciężką próbę przekształcenia 
i zmiany w sytuacji, gdy praca stała się w samej miejscowości, a nawet w całym 
regionie, dobrem rzadkim. Moser próbuje poddać analizie zjawisko „wymuszonej” 
zmiany kulturowej, obserwując interakcję pomiędzy „dyskursami modernizacyjny-
mi” i „strategiami” narzucanymi przez tych, którym kryzys przyniósł szansę lub 
wzmocnił pozycję (lokalni biznesmeni), a „taktykami dostosowawczymi” ludzi, 
którzy na skutek kryzysu utracili pracę (w większości – zredukowani górnicy i ich 
rodziny). Zdaniem Mosera, który odwołuje się m.in. do koncepcji strategii i taktyk 
życiowych Michela de Certeau (1984) oraz wspominanych wcześniej koncepcji wła-
dzy Michela Foucault i Pierre’a Bourdieu, strategie są zawsze punktem widzenia 
podmiotów autonomicznych wobec środowiska, w którym realizują swoje działania, 
podczas gdy taktyki podejmowane są przez ludzi uwikłanych w swoje miejsce i swój 
czas. Strategie poprzez swój udawany obiektywizm stwarzają złudzenie, że wszyst-
ko się da, podczas gdy taktyki dostosowawcze wymagają zmiany samego siebie 
i własnego środowiska życiowego. Strategie są narzędziem stosowanym przez tych, 
którzy nie muszą się zmieniać, w stosunku do tych, którzy zmienić się muszą, aby 
przetrwać kryzys; ci z kolei sięgają do taktyk, czyli takich sposobów przetworzenia 
dotychczasowych zachowań i praktyk, które wykorzystują elementy własnej kultu-
ry (Moser 2002: 44–55). Jak więc widać, kultura służy w tym wypadku nie tylko 
jako podstawa do budowania ciągłości w czasie danej społeczności, ale także jako 



65Regiony i rozwój regionalny w nowym instytucjonalizmie. Przegląd koncepcji i propozycja nowego modelu analizy

podstawa adaptacji do nowych warunków, a także punkt wyjścia do transformacji 
własnego wyposażenia kulturowego.

Artykuł Mosera wywołuje konfuzję w kontekście tego, co napisałem wcześniej, 
skoro wyraźnie mowa tu o elementach „substancjalnych” kultury lokalnej. Sam au-
tor nie twierdzi bynajmniej, że kultura lokalna jest jakimś residuum lub też substan-
cjalną, zwartą i zamkniętą całością. Jego zdaniem, i tu powołuje się na pojęcie „glo-
kalizacji” stosowane przez Ulfa Hannerza, nie ma już takich „lokalności”, które nie 
byłyby przygotowane na zewnętrzne oddziaływania. Kultura lokalna nie jest więc 
autonomiczna, lecz specyficzna. Ta specyfika, według Mosera, wynika z faktu, że 
procesy zewnętrzne, globalne dotykają ludzi, którzy, choć uwikłani w wiele ze-
wnętrznych powiązań i działań, wciąż żyją w danym miejscu i dzielą z innymi kon-
kretną, kulturową (i lokalną) pamięć. Społeczność lokalna jest zatem konfiguracją 
więzi, związanych zarówno z trwaniem jakiejś zbiorowości we wspólnej przestrze-
ni, jak i więzi w czasie, poprzez procesy pamięci zakorzenione w danej przestrzeni. 

Podstawowym niebezpieczeństwem związanym z konstruktywistycznym po-
dejściem do wykorzystywania kultury w mobilizacji wokół celów rozwojowych 
jest zbytnia łatwość, z jaką autorom pracy Culture, Institutions and Economic 
Development przychodzi owo „konstruowanie” traktować jako proces w jakimś 
sensie zewnętrzny wobec istniejących na danym terenie wartości, więzi, symboliki, 
i vice versa – łatwość traktowania istniejących na danym obszarze narracji, mitów, 
ideologii czy symboliki, ale też praktyk, rutyn, skryptów zachowań jako po prostu 
będących na podorędziu, do wykorzystania przy planowaniu rozwoju regionalnego 
i mobilizacji wokół celów rozwojowych. Keating, Loughlin i Deschouwer przyzna-
ją, że forma kultury najbardziej dla nich interesująca to forma rozumiana jako 

zespół społecznych wyobrażeń, sposób, w jaki zbiorowość może patrzeć krytycznie na 
siebie, swoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Kultura w takim najszerszym sen-
sie stanowi wspólną płaszczyznę odniesienia, definiuje przynależność do wspólnoty, co 
umożliwia danej społeczności realizację wspólnych projektów (2003: 35). 

Stąd odwołania do idei référentiel, wprowadzonej przez Pierre’a Mullera (1989), 
oznaczającej kulturę jako wzorce z przeszłości dla bieżąco konstruowanych strategii 
rozwojowych, czy „wspólnoty wyobrażonej” Benedicta Andersona, a więc grupy 
składającej się z ludzi, którzy nigdy się nie spotkali, a czują się członkami tej samej 
wspólnoty kulturowej. W takim rozumieniu kultura stanowi ramy i źródło zasobów 
znaczeniowych i symbolicznych, poza tym nie jest ani całkowicie podatna na zmia-
nę, ani całkowicie otwarta (Keating, Loughlin, Deschouwer 2003: 35). 

Takie „wyobrażeniowe” wykorzystanie kultury jest jednakże tylko jednym ze 
sposobów jej użycia i trybów istnienia. Kultura realizuje się zarówno na poziomie 
wyobrażeń, jak i norm oraz wartości, ale także powiązanych z jednymi i drugimi 
codziennych rutyn, przyzwyczajeń, skryptów zachowań, odruchowych sposobów 
reagowania na świat i ludzi. Używanie kultury w tym sensie nie jest więc „ma-
nipulowaniem” kulturowymi narzędziami, a raczej „artykułowaniem” przyswojo-
nych nawyków kulturowych w sposobach i strategiach postępowania, zwykle silnie 
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i ściśle osadzonych w szerszych „uniwersach symbolicznych” (Berger, Luckmann 
1983). To, co dla „brokerów kulturowych” jest kulturą przetwarzaną i manipulacją 
„wyobrażeniami zbiorowymi”, dla innych ludzi będzie kulturą przeżywaną, osadzo-
ną w szerszym, w miarę spójnym „uniwersum symbolicznym”, które funduje pod-
stawy legitymizacji. W kontekście przemian kulturowych związanych z rozwojem 
gospodarczym istotne znaczenie ma fakt, dla kogo kultura jest „tworzywem”, a dla 
kogo „ucieleśnionym” sposobem istnienia. Dla jednych zmiana kulturowa jest bez-
bolesna, bo nie dotyczy ich kultury a innych „boli”, bo operacja przeprowadzana jest 
na żywym organizmie ich kulturowych praktyk, rutyn, przyzwyczajeń! To prawda, 
że kultura nie ma charakteru residuum, ale zostaje ucieleśniona w nawykach, ruty-
nach, przyzwyczajeniach, dyspozycjach. W etnograficznym podejściu do zmiany 
kulturowej, prezentowanym przez Mosera, widać, że wykorzystuje ona analogie 
z pojmowaniem habitusu przez Pierre’a Bourdieu. Gdyby z kolei zastosować kon-
cepcję „przemocy symbolicznej” tego ostatniego do opisanej przez Mosera sytuacji 
w Eisenerz, można dojść do wniosku, że rozgrywa się ona nie tylko na poziomie 
dyskursów, lecz jej terenem jest przede wszystkim habitus, a więc ucieleśnione na-
wyki i dyspozycje do klasyfikowania świata i działania w tym świecie w postaci 
struktur kognitywnych i emocjonalnych, stanowiących par excellence k u l t u r o -
w y  wymiar naszej egzystencji (Bourdieu 2005). Sama zresztą Ann Swidler w swo-
im tekście dostrzega analogię pomiędzy proponowanym przez siebie sposobem ro-
zumienia „kulturowego oprzyrządowania” a koncepcją habitusu, wprowadzoną do 
nauk społecznych przez Bourdieu (1986: 277). 

Etnografia gospodarcza ukazuje proces „konstruowania” regionu i tożsamości 
regionalnej jako zanurzony w wytwarzanych i odtwarzanych na co dzień prak-
tykach. Zarówno sposoby zmiany, jak i cele czy strategie rozwoju oraz związane 
z nimi hasła i narracje mobilizacyjno-legitymizujące, żeby stać się elementem zna-
czeń, symboli i oczekiwań różnych grup i aktorów zbiorowych, muszą nawiązywać 
do ich codziennych rytuałów, praktyk i sposobów życia, bowiem te powiązane są 
z sensem, jaki ludzie nadają całemu swojemu życiu, a każda zmiana musi być z ich 
całościową wizją życia uzgodniona. W tej perspektywie „konstruowanie” regionu 
oznacza, że różne zamieszkałe na danym obszarze grupy, społeczności, aktorzy 
zbiorowi mówią swoimi „kodami kulturowo-instytucjonalnymi”, próbując narzucić 
lub przynajmniej wynegocjować z innymi grupami wyobrażenia, reguły, wzorce, 
narracje, symbolikę i interpretacje tego, co się dzieje we wspólnej przestrzeni, po to, 
żeby nie musieć zmieniać własnych wizji, przyzwyczajeń i wyobrażeń. O ile istnieje 
jakiś wspólny „regionalny zasób” wyobrażeń, mitów i narracji, o tyle zwykle jest 
on niewielki, związany głównie z formalnymi regułami prawa i życia politycznego. 
Regionalną „przestrzeń instytucjonalno-kulturową” tworzą przede wszystkim nie-
zależne od siebie, a często skonfliktowane kompleksy kulturowo-instytucjonalne, 
artykułowane przez różne grupy i zbiorowości. 

Jeśli jednak uznamy argument przytoczony przez etnografów gospodarczych, 
że w ostatecznym rachunku zmiana zawsze jest dla kogoś kosztem, to rozwój regio-
nalny nie może być procesem tak otwartym i dynamicznym, jak widzą go Keating, 
Loughlin, i Deschouwer. Owo złudzenie zmienności form bierze się prawdopodob-
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nie z faktu równoczesnej obserwacji wielu różnych regionów, nie zaś z analizy we-
wnętrznej ewolucji gospodarczej badanych regionów, bo wówczas okazałoby się, 
jak zadziwiająca jest trwałość niektórych rozwiązań instytucjonalnych i jak to, co 
z bliska wydaje się nagłą i zasadniczą zmianą, okazuje się w istocie elementem bar-
dziej długotrwałej i stopniowej ewolucji, zanurzonym w szerszym kontekście trans-
formacyjnym.

4. AKTORZY, INSTYTUCJE, HISTORIA: STRUKTURALNY 
KONSTRUKTYWIZM HISTORYCZNY

Motywem przewodnim książki pod redakcją Melanie Tatur The Making of Regions 
in Post-Socialist Europe: The Impact of Culture, Economic Structure and Institutions 
(2004) są czas i historia, a ściślej rzecz biorąc, aktywność aktorów regionalnych 
w czerpaniu z własnej przeszłości przy tworzeniu i przekształcaniu instytucji regio-
nalnych oraz równoczesny wpływ, jaki na tą aktywność wywierają przeszłe decyzje 
i zdarzenia różnej, nie tylko regionalnej skali, tworzące ich „strukturalny” kontekst. 
We wprowadzeniu, będącym zarazem konceptualizacją i prezentacją stanowiska  
teoretycznego, Melanie Tatur pisze, że celem międzynarodowych badań porównaw-
czych, których książka jest rezultatem, było śledzenie procesu instytucjonalnego 
konstruowania regionów, dokonującego się w Europie Środkowej i Wschodniej od 
początku lat 90. wraz z głębokimi przemianami gospodarczymi i politycznymi, za-
chodzącymi równolegle w tej części Europy. Zainteresowanie badawcze koncentruje 
się zatem wokół procesu budowania instytucji regionalnych oraz instytucjonalnych 
uwarunkowań tego procesu. Przedmiotem badań była aktywność elit regionalnych 
i ich interakcje w konstruowaniu regionalnej tożsamości, tworzeniu reguł współ-
działania i sieci personalnych w kontekście czterech rodzajów instytucjonalnych 
uwarunkowań, lub – jak to ujmuje autorka – „zmiennych” określających strukturę 
szans i możliwości (opportunity structure): (1) formalnych reguł prawnych, (2) szer-
szego, makrospołecznego „profilu transformacyjnego” (transformation regime), (3) 
zasobów społeczno-ekonomicznych oraz ich instytucjonalnych korelatów (np. praw 
własności czy struktury gospodarczej), (4) „zasobów kulturowych” dostarczanych 
przez „historię” danego regionu. Teoretycznym wyzwaniem, przed jakim stanął 
zespół badawczy, okazała się próba pogodzenia podejścia „woluntarystycznego” 
i „strukturalnego” w naukach społecznych. Wprawdzie do każdego z analizowanych 
przypadków regionalnych stosowane jest, jak wyjaśnia autorka wstępu, podejście 
woluntarystyczne, akcentujące zasadniczą niezależność i podmiotowość obecnych 
elit regionalnych w budowaniu koalicji rozwojowych, wykorzystywaniu instytucjo-
nalnych szans i możliwości oraz interpretowaniu przeszłości, w historycznej ana-
lizie porównawczej skoncentrowano się jednak na „strukturze” zasobów i ograni-
czeń, różnicującej ścieżki rozwojowe poszczególnych regionów (Tatur 2004: 15–16). 
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Zależność od szlaku a zróżnicowanie ścieżek rozwojowych

Kluczowa w prezentowanym podejściu wydaje się kwestia tego, w jaki sposób 
rozmaite procesy instytucjonalne o różnej skali, pojawiające się w różnych momen-
tach historycznych i wchodzące z sobą w przeszłości w rozmaite interakcje, dopro-
wadziły koniec końców do powstania specyficznej dla każdego regionu struktury 
szans, możliwości, barier i ograniczeń, w której przychodzi działać współczesnym 
aktorom rozwoju regionalnego. Odnajdujemy tu wyraźne nawiązanie do idei zależ-
ności ścieżkowych, jaka pojawiła się z jednej strony za sprawą ewolucjonistów insty-
tucjonalnych, z drugiej – przedstawicieli francuskiej szkoły historycznej Annales. 
Zależność od szlaku dotyczy tu dwóch równoległych wymiarów: wewnętrznego 
i zewnętrznego. W pierwszym wypadku chodzi o to, że rozwój regionalny polega 
głównie na przekształcaniu i rekombinacji, by użyć popularnego terminu Davida 
Starka, tego, co już jest elementem regionalnego wyposażenia kulturowego, a więc 
nagromadzonych historycznie na danym obszarze schematów działań, systemów 
wartości, wizji świata. Nie jest więc po prostu zapożyczaniem albo naśladowni-
ctwem wzorów zewnętrznych, jak utrzymują popularne teorie konwergencji, a już 
w ogóle nie może polegać na wytwarzaniu instytucji ex nihilo. Widać więc wyraźnie, 
że idea rozwoju w dużo większym stopniu opiera się tutaj na procesach ewolucji i en-
dogennej reprodukcji. Określony obszar czy też przestrzeń regionalna magazynują 
historycznie ukształtowane i wypracowane na danym terytorium wzorce i rozwią-
zania instytucjonalne, z których aktorzy regionalni mogą czerpać i rekombinować je 
w nowe rozwiązania instytucjonalne. Jeśli chodzi natomiast o zewnętrzny wymiar 
rozwoju, proponowana w książce The Making of Regions koncepcja „quasi-deter-
minizmu historycznego” zdaje się zasadzać na idei, że tzw. rozwój regionalny jest 
w istocie szeregiem działań adaptacyjnych w stosunku do ukształtowanych w per-
spektywie długiego trwania trajektorii instytucjonalnych szerszej skali, w których 
przychodzi działać współczesnym liderom regionalnym, co wyraźnie ogranicza ich 
pole manewru, a także samą dynamikę, kierunki i możliwości ewentualnego rozwo-
ju. Zatem tzw. rozwój regionalny determinowany jest historyczną spuścizną zarów-
no jeśli chodzi o zasoby wewnętrzne, jak i szersze ramy instytucjonalne.

Melanie Tatur, podobnie jak instytucjonalni ewolucjoniści, zdaje się być scep-
tyczna wobec „otwartego konstruktywizmu instytucjonalnego”, demonstrowanego 
na przykład w analizowanej wcześniej pracy Keatinga, Loughlina i Dechouwera, 
w której to aktorzy regionalni pozostają zasadniczo niezdeterminowani historycznie 
w podejmowaniu decyzji i wyborze opcji rozwojowych. Niemiecka socjolożka uży-
wa wprawdzie nieustannie Colemanowskiego pojęcia opportunities oraz opportu-
nity structures, nie sposób jednak nie odnieść wrażenia, że w kontekście historycz-
nych analiz porównawczych instytucje pojmuje na sposób, w jaki upowszechnił je 
Douglas North, czyli jako constraints właśnie, które to słowo najczęściej oddaje się 
po polsku jako ograniczenia ludzkich działań i wyborów (Skąpska 1999; Jasińska-
-Kania 2006). Być może ten sceptycyzm ma związek z faktem, że badania realizo-
wano w Europie Środkowej i Wschodniej mniej więcej 10 lat po otwarciu żelaznej 
kurtyny. Wbrew początkowym przewidywaniom obserwowane procesy transfor-
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macyjne zapoczątkowane Jesienią Ludów nie oznaczały ani łatwego pozbycia się 
instytucji należących do poprzedniego systemu, ani równie łatwego, imitacyjnego 
przejęcia wzorców zachodnich. Melanie Tatur podkreśla swoistość ścieżek i profili 
rozwojowych badanych regionów tej części Europy oraz względną trwałość, lub, 
mówiąc precyzyjniej, ograniczoną transformowalność wykształconych na tym tere-
nie instytucji. Wprowadzone w analizowanej pracy pojęcia „ciągłości przekształceń 
rozwojowych” (continuity in change) albo „zmiany ścieżkowej” (path dependent 
change) mają z jednej strony podkreślać jednocześnie procesy zmiany oraz trwało-
ści instytucjonalnej. Z drugiej jednak strony Melanie Tatur kwestionuje ideę analo-
gii i odpowiedniości pomiędzy skalami czasu i przestrzeni. Historia danego regionu 
nie może być traktowana po prostu jako część historycznych procesów szerszej ska-
li, zachodzących w tzw. perspektywie długiego trwania (Braudel 1987), część za-
wierająca się w nich na zasadzie rosyjskich matrioszek. Nie jest więc tak, że historie 
regionów zawierają się w historiach państw, a te z kolei są częścią jeszcze szerszych 
profili transformacyjnych. Trajektorie rozwojowe instytucji długiego trwania zacho-
dzą w różnych skalach, obejmując badane obszary i przecinając je na różne sposoby 
w różnych momentach historycznych, co tworzy w każdym regionie niepowtarzalną 
konfigurację zasobów społecznych i symbolicznych, niezależnie od tego, że współ-
cześnie badane regiony lokalizuje się jako należące do jednego makroregionu histo-
rycznego, za jaki uznawana jest Europa Środkowa i Wschodnia (Tatur 2004: 20–21). 

Podwójna zależność od szlaku: strukturacja i dyskurs

Zależność od profilu zmiany, ostatecznie charakteryzującą odmienności rozwojo-
we badanych regionów, niemiecka autorka dostrzega w napięciu pomiędzy dynami-
ką wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań historycznych. W prezentowanym 
podejściu, któremu można nadać nazwę „strukturalnego konstruktywizmu histo-
rycznego”, aktorzy regionalni w „interaktywnym procesie wytwarzania zdolności 
do zbiorowego działania, rozumianego jako rozwój regionalny” (Tatur 2004: 41) do-
konują mediacji pomiędzy stanowiącymi ramy tego procesu instytucjami szerszej 
skali przestrzenno-historycznej a swoim własnym dziedzictwem, rekonstruując, re-
kombinując oraz przekształcając różne jego elementy. Sposób „mediowania” ujaw-
nia się w strategiach działania aktorów, którzy z jednej strony wykorzystują „struk-
turę szans”, stworzoną przez szerszy kontekst transformacyjny i formalne reguły 
„gry” w postaci prawa i regulacji polityczno-administracyjnych, z drugiej strony 
sięgają do własnych, odziedziczonych historycznie zasobów kulturowych (tool-kits), 
w ten sposób dokonując kombinacji pomiędzy jednymi a drugimi. 

Nie przypadkiem Melanie Tatur sięga do koncepcji strukturacji Giddensa, łącząc 
kategorie strukturalne z elementami teorii podmiotowości, ale także do ujęć Pierre’a 
Bourdieu, który podkreśla wagę „struktur przyswojonych” (inhabited) w procesie 
interpretowania i konstruowania świata. Strukturacja, zdaniem niemieckiej socjo-
lożki, przejawia się w przetwarzaniu i interpretowaniu elementów już przyswojo-
nych i uznanych za własne w nowe kombinacje i układy po to, by w stawianiu czoła 
nowym sytuacjom i wyzwaniom unikać nadmiernych kosztów i ryzyka, związanych 
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z porzuceniem starych przyzwyczajeń i punktów widzenia, które sprawdzały się do 
tej pory. Każda zmiana jest zatem jedynie nową wersją rzeczy znanych. Tym samym 
koncepcja „zależności od szlaku”, identyfikowana pierwotnie bądź to z teorią racjo-
nalnego wyboru (North 1990), bądź z francuską szkołą historyczną (Braudel 1987), 
zostaje osadzona w perspektywie socjologicznych koncepcji poststrukturalnych. 

Koncepcja Bourdieu, jako podejście strukturalne, zawiera jednak pułapkę. Tak 
naprawdę mediacja pomiędzy poziomem działań jednostkowych a zjawiskami życia 
zbiorowego zachodzi poprzez mechanizmy strukturalne. Ujmując to inaczej, zarów-
no kultura, jak i habitus są w istocie strukturami przejawiającymi się jednocześnie 
na poziomie zbiorowym i indywidualnym. Natomiast perspektywa konstrukcjoni-
styczna, przyjęta w analizowanej pracy, a nawet bezpośrednio ujawniona w tytule 
książki, opiera się na założeniach realizmu ontologicznego, który podstawą wszel-
kich działań społecznych czyni konkretne jednostki i ich zbiorowości. To one są rze-
czywistymi podmiotami działań, nie zaś kryjące się za ich zachowaniem struktury 
myślenia i działania. Według tego stanowiska, nie ma istotnego związku pomiędzy 
jednostkowym poziomem „funkcjonowania” kultury a konstruktami kulturowymi, 
będącymi efektem procesów zbiorowych. Chcąc uniknąć tej teoretycznej pułapki, 
autorka dokonuje rozdzielenia sfery instytucjonalnej od sfery kulturowej, tę pierw-
szą rezerwując dla „habitualnych” norm i wartości, tę drugą – odnosząc do dys-
kursywnej sfery „poznawczo-symbolicznej”. Nawiasem mówiąc, używa w tym celu 
dość karkołomnej reinterpretacji koncepcji kapitałów Bourdieu i podobnie jak on 
oddziela „kapitał społeczny”, który jakoby miał być związany z „mikrostrukturami” 
życia społecznego (więzi społeczne, więzi grupowe) od „kapitału symbolicznego”, 
uwolnionego tym samym ze strukturalnego gorsetu, co czyniłoby go w ten sposób 
podatnym na procesy zbiorowej interpretacji i negocjacji. Warto zaznaczyć w tym 
miejscu, że kapitał społeczny, podobnie jak kulturowy, jest dla Pierre’a Bourdieu 
zasobem indywidualnym i oba mają „strukturalny” charakter, co odróżnia jego kon-
cepcję kapitału społecznego m.in. od podejścia Roberta Putnama, który odnosi go 
do cech grupowych. Ten sposób oddzielenia od siebie elementów strukturalnych, 
a przez to „niedyskursywnych”, od symbolicznych, czyli „dyskursywnych” pozwa-
la jednak autorce, jak sama pisze, „zrekonstruować powiązania pomiędzy historią, 
kulturą i działaniem” (2004: 32). 

Podobnie jak Keating, Loughlin i Dechouwer, także i Tatur sięga do zapropono-
wanej przez Ann Swidler (1986) koncepcji kultury jako tool-kit, czyli kulturowego 
oprzyrządowania w postaci historycznie zmagazynowanych zasobów wiedzy i za-
sobów symbolicznych, będących w dyspozycji zamieszkujących dany region jedno-
stek i grup. Dla Tatur historia regionu stanowi swoisty kontener, w którym składane 
są różne pamięci, różne kulturowe materiały i zasoby, w postaci symboliki, mitów, 
kodów, narracji i wizji świata. To one stają się podstawą dyskursu wokół tożsamo-
ści regionalnej. W komunikacyjnych procesach rekonstruowania regionalnej historii 
przeszłość jest punktem odniesienia dla teraźniejszości, źródłem motywacji i pod-
stawą budowania przyszłości. Aktorzy indywidualni i zbiorowi przywracają frag-
menty przeszłości, reaktywują je, przekształcają bądź zapominają, budując w ten 
sposób wspólną tożsamość, podstawy integracji i mobilizacji w rozwiązywaniu bie-
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żących problemów. I to ten proces jest dynamicznym elementem stosowanych przez 
aktorów zbiorowych strategii, aczkolwiek w jakimś sensie symbolicznie uzależnio-
nym od przeszłości, podczas gdy normy i wartości są ich elementem statycznym, 
uzależnionym od szlaku strukturalnie. 

Strategie regionalne są więc podwójnie uzależnione od szlaku: symbolicznie, 
jako zakorzenione w regionalnej historii, i „strukturalnie”, bo osadzone w szerszych 
kontekstach aksjonormatywnych. Z jednej strony w kontekście prawnym (legal 
framework), formalnym i będącym skutkiem polityk i regulacji „krótkiego trwania”, 
związanych przede wszystkim ze skalą państwa, z drugiej w profilu transforma-
cyjnym (transformation regime), czyli szerszym, nieformalnym kontekście aksjo-
normatywnym „długiego trwania”, realizującym się zwykle w skali wykraczającej 
poza granice regionu i państwa. 

Strukturalny konstruktywizm a problem legitymizacji

Z takim podejściem wiążą się jednak wątpliwości, o których była już mowa 
w poprzednim podrozdziale, związane z problemem „dyskursywności” warstwy 
symbolicznej, jako oderwanej od warstwy „habitualnej”, powiązanej z kolei z war-
tościami i normami. Na gruncie nauk społecznych problem ten podnosi się głównie 
przy okazji krytyki funkcjonalnej koncepcji kultury. Dla funkcjonalistów wartości 
to inaczej cele wskazywane jednostkom przez kulturę, immanentny element sfery 
symbolicznej, natomiast normy, będące sposobami realizacji tych wartości, osadzo-
ne są w „strukturalnym” wymiarze życia społecznego (Sztompka 2002). Zdaniem 
funkcjonalistów, aktorzy, chcąc nie chcąc, realizują wymogi systemu z jednej strony 
poprzez wartości kulturowe, które stają się ich życiowymi celami, z drugiej poprzez 
normy, które są powiązane z możliwościami realizowania tych wartości, jakie daje 
struktura społeczna. Ann Swidler (1986) kwestionuje takie podejście, powołując się 
na historyczne przykłady rozbieżności pomiędzy obu elementami kultury. Twierdzi, 
że kwestia związku pomiędzy wartościami i normami nie ma charakteru funkcjo-
nalnego, lecz związana jest ze sposobami, w jakie łączą je aktorzy, te zaś mogą być 
uzależnione na przykład od tego, czy cała sfera aksjonormatywna jest ustabilizowa-
na i nie podlega zasadniczym kontestacjom, w związku z tym pozwala na rozluźnie-
nie związku pomiędzy wartościami i normami, czy też podlega destabilizacji jako 
całość i domaga się od jednostek jasnych deklaracji aksjonormatywnych. Przy czym 
aktorzy są zasadniczo autonomiczni zarówno wobec wartości, norm, jak i wobec 
kultury jako całości. 

Okazuje się jednak, że z podejściem zaproponowanym przez Ann Swidler wiążą 
się dwa zasadnicze problemy. Pierwszy dotyczy samego pojęcia tool-kit, które jest 
zasadniczo niejasne, drugi natomiast kwestii związanej z przechodzeniem z jed-
nostkowego poziomu przejawiania się kultury na poziom zbiorowego wymiaru kul-
tury, czyli wytyczania, by tak rzec, zbiorowych linii postępowania.

Koncepcja kultury jako tool-kit zawiera istotną dwuznaczność. Tkwi ona w spe-
cyficznym rozumieniu elementów kulturowych jako instrumentów, będących jed-
nocześnie narzędziem, które służy realizacji określonych celów zewnętrznych, jak 
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i środkiem wyrazu stosowanym do artykułowania siebie i swojego sposobu bycia 
w świecie. Ta dwoistość wprowadza nieporozumienia, bowiem niektórzy badacze 
traktują kulturę jako element manipulacji, służący realizowaniu rozmaitych celów 
zewnętrznych, podczas gdy inni postrzegają kulturę jako immanentną formę ży-
cia danej jednostki czy grupy, stanowiącą o jej odrębności. Dla samej Ann Swidler 
kultura jest i jednym, i drugim, a tym, co oba elementy jednoczy, są linie postępo-
wania, a więc określone strategie działania, które stosują aktorzy, a które nie są ani 
pojedynczymi aktami zachowań, ani rezydualnymi strukturami przejawiającymi 
się w każdym zachowaniu. Wykorzystane w strategiach elementy kulturowe stano-
wią fragment środowiska społecznego, w którym żyją aktorzy, ale nie sposób ich 
traktować jako cech grupowych. Jak możliwe jest zatem połączenie dyskursywnej 
warstwy kultury z habitualną warstwą „mikrostruktur” życia społecznego w jedną 
całość, skoro oba elementy mają zupełnie odmienną naturę? Innymi słowy, jak to się 
dzieje, że w strategiach aktorzy łączą porządek dyskursywny (instrumentalny) z ha-
bitualnym (ucieleśnionym), skoro ten drugi, w myśl założeń Bergera i Luckmanna, 
wynika z „bycia uwrażliwianym” na ten pierwszy, co zasadniczo jest ciągiem dłu-
gotrwałych procesów socjalizacji, a nie żadnej „strategii” albo wyboru? 

Wydaje się, że problem tkwi w ogólności tez głoszonych przez przywoływaną 
autorkę amerykańską. Strategie, które stosują aktorzy, z jednej strony dotyczą prze-
twarzania elementów kulturowych, z drugiej ich reprodukowania, przy czym nie 
odnosi się to z reguły d o  t y c h  s a m y c h  g r u p  i  z b i o r o w o ś c i. Wskazując 
przykład Kalwina, Swidler ignoruje fakt, że wspólnota religijna, którą utworzył, 
była dla niego „projektem instytucjonalnym”, swoistą ideą, którą dostosowywał do 
swoich wyobrażeń i intuicji, a więc nie musiał się sam zmieniać, zmieniając świat, 
podczas gdy dla jego wyznawców okazała się środowiskiem życiowym, w pewnym 
sensie narzuconym i obowiązującym, które wprawdzie wybrali, ale którego nie byli 
twórcami. Zatem kluczowe jest rozpoznanie, dla jakich grup kultura stanowi tool-
-kit w sensie instrumentu przekształcania zewnętrznego środowiska instytucjonal-
nego, a dla jakich grup jest wyposażeniem, a więc sposobem wyrażania ich bycia 
i działania w świecie, naturalnym, habitualnym, bezrefleksyjnym i samo przez się 
zrozumiałym. 

Drugi problem tak naprawdę dotyczy związku pomiędzy strategiami aktorów 
i „strukturą” dyskursu a legitymizacją porządku społecznego. Jak to się dzieje na 
przykład, że interpretacja przeszłości, dokonana przez jakąś grupę, staje się po-
wszechną albo obowiązującą narracją regionalną? Czy to skutek negocjacji, swobod-
nej dyskusji, przewagi strukturalnej, spontanicznej aklamacji, czy dominacji i narzu-
cenia, wynikającego po prostu z faktu demokratycznego bądź niedemokratycznego 
przejęcia przez jakąś grupę władzy? Czy inne grupy dają sobie po prostu narzucić 
wizje i interpretacje grupy dominującej, czy też milcząco akceptują, ale wewnętrz-
nie kontestują wyróżnione narracje? A może, skoro współcześnie władzy nie można, 
ot tak, narzucić innym – strategie dotyczą legitymizacji szerszego porządku spo-
łecznego? Przyjęte w analizowanej pracy założenia nie są w stanie, jak na przykład 
perspektywa marksistowska, rozstrzygnąć podstawowej kwestii, czyli podstaw legi-
tymizacji ładu zbiorowego i ustaleń zbiorowych, bowiem kwestię legitymizacji, fun-
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damentalną dla Bergera i Luckmanna, którzy patronują w końcu całej perspektywie 
konstruktywizmu socjologicznego, traktuje się tu jako produkt uboczny „robienia re-
gionu”, a nie fundamentalny dla dyskursu publicznego i tworzenia regionu metaprob-
lem (Offe 1994), wymagający poczynienia istotnych, teoretycznych rozstrzygnięć. 

5. KONSTRUKTYWIZM EWOLUCYJNY: W STRONĘ NOWEGO 
PODEJŚCIA 

Przedstawione podejścia, charakterystyczne dla perspektywy instytucjonalnej, tworzą 
kontekst analityczno-pojęciowy, który pozwala interpretować zjawiska rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego na poziomie regionalnym w ich wielorakich formach i związ-
kach z innymi sferami życia. Centralną kwestią teoretyczną pozostaje zależność po-
między czynnikami społeczno-kulturowymi, określonym, terytorialnym układem 
powiązań a szeroko rozumianym rozwojem społeczno-ekonomicznym. Każda z oma-
wianych w niniejszym rozdziale koncepcji w odmienny sposób konceptualizuje owe 
zależności. W odróżnieniu od klasycznej ekonomii, która skupia się na wychwytywa-
niu uniwersalnych reguł procesów gospodarczych, perspektywa instytucjonalna stara 
się uchwycić prawidłowości w różnicowaniu się ścieżek rozwojowych różnych części 
i obszarów, a także rodzaju i dynamiki tego rozwoju. W powyższych założeniach tkwi 
podstawowa wartość eksplanacyjna tej perspektywy, ale też źródła jej słabości. 

Chciałbym powrócić do prezentowanych koncepcji oraz wychwycić i podsumo-
wać najważniejsze idee, prezentowane w związku z wiedzą o regionach i rozwoju 
regionalnym, a także najistotniejsze problemy dotyczące tego zagadnienia.

W perspektywie strukturalno-asocjacyjnej określony obszar bądź miejsce to 
podstawa tworzenia elastycznych sieci powiązań kulturowo-gospodarczych, które 
w ostatecznym rachunku przeobrażają się w spójną i zintegrowaną całość, rywa-
lizującą o zasoby w globalnym świecie przepływów ludzi, idei, usług i towarów 
z innymi, podobnego typu całościami terytorialnymi. Idea przestrzennego osadze-
nia działań społeczno-gospodarczych stanowi najcenniejszy wkład tej perspektywy 
w rozwój myślenia o społecznym podłożu zjawisk ekonomicznych. Ignoruje ona 
jednak fakt, że różne grupy są w różny sposób zakorzenione w różnych elementach 
kulturowych na danym obszarze – nie wszyscy bowiem mieszczą się w jednolitej 
kulturze obejmującej całościowo dany obszar. Takich „jednolitych” społecznie i kul-
turowo regionów w dzisiejszym świecie po prostu nie ma. 

Oprócz niebezpiecznego substancjalizowania regionu, czyli upatrywania w nim 
nieredukowalnej do swych elementów składowych całości, podejście to nie bardzo 
jest w stanie wyjaśnić, w jaki sposób bliskość przestrzenna staje się podstawą bądź 
elementem bliskości kulturowo-gospodarczej. Być może problem tkwi w zasad-
niczej ahistoryczności tego podejścia, bowiem to dopiero powiązanie elementów 
czasowych i przestrzennych pozwala lepiej zrozumieć ideę osadzenia przestrzenne-
go zjawisk. Tzw. wiedza ukryta czy milcząca (tacit knowledge) jest wszakże skut-
kiem długotrwałych procesów komunikacji, kumulacji i reprodukcji zachodzących 
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na danym obszarze, z czego nie wyciąga się jednak żadnych szerszych wniosków 
teoretycznych. Koncepcja ta poza tym traktuje jedną z form kulturowych (sieci 
współdziałania) jako uniwersalny element i model rozwoju, podczas gdy w różnych 
kontekstach te same formy instytucjonalne (np. silne więzi, zaufanie) wywołują 
różne skutki na zewnątrz i wewnątrz grup (Portes 1998). Sieci współdziałania, gę-
stość instytucjonalna czy związki asocjacyjne to formy po pierwsze: występujące 
zarówno w porządku gospodarczym, jak i poza sferą gospodarczą, niosące zarówno 
pozytywne, jak i negatywne skutki, w zależności od kontekstu i sytuacji (Keating, 
Loughlin, Dechouwer 2003). 

Perspektywa nowej geografii ekonomicznej (czy też nowej ekonomii politycznej 
regionalizmu) ujmuje region jako efekt antagonistycznych stosunków władzy budo-
wanych na podstawie relacji i powiązań należących do wielu przecinających się na 
danym terenie skal instytucjonalnego działania. W tym ujęciu region jest konstrukcją 
narzuconą i nietrwałą, powiązaną na różne sposoby z zewnętrznymi i wewnętrznymi 
kontekstami instytucjonalnymi. Główną słabością tego podejścia w ramach perspek-
tywy instytucjonalnej jest zakorzenione w tradycji marksowskiej rozumienie zjawi-
ska władzy jako przemocy powiązanej z realizacją interesów partykularnych, nie 
zaś władzy jako mechanizmu regulacji konfliktów oraz instrumentu realizacji dobra 
wspólnego. Dominacja wydaje się tu głównym elementem trwałości instytucjonalnej, 
natomiast mniejszą wagę przywiązuje się do idei integracji społecznej jako równie 
silnego elementu zapewniającego ciągłość wzorów instytucjonalnych. Podejście to 
zdaje się również nie dostrzegać faktu, że integracja społeczno-gospodarcza na bazie 
bliskości przestrzennej może być optymalną strategią przeciwdziałania negatywnym 
skutkom uwikłania aktorów regionalnych w różne, czasami skonfliktowane z sobą 
relacje instytucjonalne wykraczające poza dany obszar.

Z kolei stanowisko konstruktywizmu kulturowego traktuje regiony jako otwar-
te i dynamiczne konstrukcje instytucjonalno-kulturowe, przy czym pojęcie kultury 
poddane zostaje desubstancjalizacji i swoistej instrumentalizacji. Prowadzi to jed-
nakże do zignorowania tego poziomu funkcjonowania instytucji i kultury, który sta-
nowi wyposażenie grup i jednostek w sensie samo przez się zrozumiałych schematów 
działań i percepcji, nieuświadamianych, a przez to niepoddających się racjonalnej 
modyfikacji czy zmianie. To, co dla jednych jest własną i naturalną strategią rozwoju, 
dla innych jest zewnętrznym i narzuconym schematem, oznaczającym zmianę spo-
sobu życia i działania oraz ponoszenie wysokich kosztów. Jednym z aspektów tego 
problemu jest stosunek do obszaru, który ma być poddawany zmianom. Kluczowe 
dla zrozumienia terytorialnych strategii rozwoju jest zrozumienie kulturowych pod-
staw stosunku do danego terytorium. Chodzi o to, czy podejście danej grupy aktorów 
do określonego obszaru ma charakter zewnętrzny, instrumentalny i eksploatacyjny, 
bo terytorium nie stanowi elementu ich kulturowego wyposażenia, czy też stosunek 
do przestrzeni stanowi podstawę kulturowej integracji danej grupy i każda ingerencja 
przestrzenna wymaga uzgodnienia z innymi elementami kultury danej grupy. 

Słabością tego podejścia jest zatem przedstawienie konstruowania regionów jako 
manipulowania instytucjami i kulturowymi obiektywizacjami, nie zaś jako procesu 
dostosowywania i negocjowania różnych instytucjonalnych kodów, w których zako-
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rzenieni są aktorzy zbiorowi, ale także uzgadniania reguł wewnątrz grup i zbioro-
wości zamieszkujących dany obszar.

Wreszcie podejście historyczno-kulturowe pojmuje rozwój regionalny jako zasad-
niczo uzależniony od dwóch rodzajów trajektorii rozwojowych. Pierwszy dotyczy 
instytucji, by tak rzec, z poziomu symboliczno-dyskursywnego, drugi – instytucji 
z poziomu mikrostruktur życia społecznego. W przeciwieństwie do poprzedniego, 
niewrażliwego na uwarunkowania historyczne, to podejście zwraca uwagę na uzależ-
nienie bieżących strategii rozwojowych od zmagazynowanych w pamięci zbiorowej 
regionalnych grup i wspólnot narracji, mitów oraz utrwalonych w procesie historycz-
nym regulacji formalnych, oraz od przyswojonych w dłuższym okresie czasu rutyn, 
dyspozycji i nawyków związanych z codziennością, które nie dają się w sposób gwał-
towny i całościowy zmienić. Warto jednak podkreślić, że kwestia trwałości wzorów 
instytucjonalnych nie tyle zależy od zewnętrznego „instytucjonalnego szlaku”, osa-
dzonego w jakimś obiektywnym procesie historycznym, ile od stopnia utrwalenia się 
na danym obszarze różnych instytucjonalnych „konstrukcji”, które posiadają nieza-
leżne od siebie źródła trwałości związane z wewnętrznymi procesami legitymizacji.

Oba ostatnie podejścia posługują się wprowadzoną przez Ann Swindler kon-
cepcją kultury jako tool-kit – oprzyrządowania. Koncepcja kultury tool-kit zawie-
ra istotną dwuznaczność, bowiem niektórzy badacze traktują kulturę jako rodzaj 
tekstu, narracji, obiektu, symbolu czy też mitu służącego realizowaniu rozmaitych 
celów grupowych (rozwoju, mobilizacji, integracji), podczas gdy inni postrzegają 
kulturę jako immanentną formę życia danej jednostki lub grupy, stanowiącą element 
jej codziennych praktyk. Być może warto wrócić do pierwotnych intuicji perspek-
tywy instytucjonalnej (Berger, Luckmann 1983), którzy przetwarzanie instytucji 
pojmują m.in. jako wydobywanie „nieuświadomionych” elementów reguł i praktyk 
na światło dzienne po to, by zmienić lub wyprzeć ich dysfunkcjonalne elementy pod 
wpływem bieżących problemów i wyzwań. 

Podsumowując, perspektywa instytucjonalna dostarcza szeregu idei pogłębiają-
cych wiedzę o mechanizmach i procesach społeczno-gospodarczych zachodzących 
w powiązaniu z terytorium i przestrzenią poniżej poziomu państwa, m.in. ideę zako-
rzenienia działań gospodarczych w instytucjach o charakterze terytorialnym, ideę 
politycznego przetargu wokół wizji regionu i strategii jego rozwoju oraz ideę narzu-
cania znaczeń i interpretacji, związanych z rozwojem, a także ideę wykorzystywa-
nia kultury do organizowania działań zbiorowych na danym terytorium. W każdym 
z tych przypadków brakuje jednak odpowiedzi na fundamentalne pytania, które od 
zawsze stanowiły podstawy analizy instytucjonalnej: w jakim sensie i jakim zna-
czeniu region stanowi instytucjonalną całość, czy w ogóle można go tak traktować, 
a jeśli tak, pod jakimi warunkami? Gdzie tkwią przyczyny trwałości instytucjo-
nalnej, jeśli chodzi o rozwój określonych obszarów, a co odpowiada za ich zmianę? 
W jaki sposób elementy ludzkiej aktywności uprzestrzenniają się lub co w sensie 
przestrzennym ulega instytucjonalizacji? Czy znajdujemy analogie podobnych by-
tów w sensie instytucjonalnym z innymi całościami instytucjonalno-kulturowymi? 

Żeby odpowiedzieć na te pytania, potrzebne jest przeformułowanie przedsta-
wionych ujęć, wybranie inspiracji, które pomyślnie przeszły próbę czasu, odrzu-



ROZDZIAŁ 276

cenie zaś tych stanowisk, które okazały się albo zbyt skrajne, albo zweryfikowane 
zostały negatywnie. 

Kompleksy znaczeniowo-symboliczne, struktury organizacyjne i habitusy 

Zdaniem Richarda Scotta (2001b), instytucje wymagają swego rodzaju przetrwal-
ników lub „nośników” (carriers) w postaci: kultur, struktur społecznych i rutyn, które 
sprawiają, że ulegają one „materializacji’ w formie określonych wzorów, regularności 
zachowań albo struktur. Scott nawiązuje tu wprost do teorii strukturacji Giddensa 
(1984), która pozwala mu połączyć dynamiczne i strukturalne aspekty instytucjona-
lizacji. W działaniach społecznych reprodukujemy określone wzory zachowań, od-
twarzając tym samym strukturę, bądź zmieniamy nasze zachowania w stosunku do 
podejmowanych wcześniej, zmieniając tym samym wzory instytucjonalne. 

Podążając tropem poczynionego przez Scotta rozróżnienia, trzeba podkreślić, 
że procesy instytucjonalizacji opierają się na odmiennych mechanizmach utrwa-
lania się wzorców instytucjonalnych. Poziom kultury jako przetrwalnika wzorów 
instytucjonalnych będę tu odnosił do warstwy wyobrażeniowo-symbolicznej, która 
stanowi istotne źródło upowszechnienia i legitymizacji określonych znaczeń i in-
terpretacji. Do tej przestrzeni należy kategoria uniwersów symbolicznych, czyli 
kontekstów instytucjonalnych, stanowiących najbardziej ogólne ramy interpretacji 
zdarzeń i obiektów świata społecznego (Berger, Luckmann 1983). Serge Moscovici 
(1984) wprowadza z kolei kategorię „reprezentacji społecznych”, a więc wyobrażeń 
zjawisk społecznych powstających wewnątrz grup, środowisk, społeczności, będą-
cych podstawą ich integracji i tożsamości, wplecionych w szersze konteksty symbo-
liczne. Meyer i Rowan (1991), podobnie jak March i Olsen (1989), posługują się po-
jęciem mitów instytucjonalnych, stanowiących szerokie konteksty legitymizacyjne 
dla działań organizacyjnych. 

Mechanizm uspołecznienia wykorzystuje w tym przypadku charakter symboli, 
które pozwalają budować identyfikacje zbiorowe, opierając się na określonych obiek-
tach symboliczno-wyobrażeniowych (Kłoskowska 1991; Tillich 1980). Podstawową 
cechą symboli jest jednak także ich wieloznaczność, co z kolei stanowi źródło dy-
namiki i zmiany. Wprowadzone przez Pierre’a Bourdieu (Bourdieu, Passeron 1990) 
pojęcie przemocy symbolicznej pozwala zobaczyć, w jaki sposób w procesie nego-
cjowania wiążących interpretacji świata i porządku społecznego wykorzystywany 
jest ukryty czynnik władzy. Ogólnie mamy tu do czynienia z mechanizmami ko-
munikowania i interpretacji znaczeń, jako podstawowymi instrumentami budowy 
porządku instytucjonalnego. 

Struktury organizacyjne stanowią medium dystrybucji zasobów material-
nych i symbolicznych uwikłane w budowanie relacji i podziału ról, jaki powstaje 
w procesach kooperacji i koordynacji, charakterystycznych dla wszelkich działań 
zbiorowych3. Realizowanie większości celów zbiorowych wymaga podziału pracy 

3  Wracam celowo do kategorii struktur organizacyjnych i organizacji jako zbiorów relacji, a nie 
pojęcia więzi (Marody 2000; Marody, Giza-Poleszczuk 2004), używanego szeroko w naukach o kulturze 
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i integracji; w ten sposób organizacje stają się powszechną i podstawową formą ja-
kichkolwiek szerszych działań (Malinowski 1958; March, Olsen 1989). Społecznym 
mechanizmem utrwalania się struktur organizacyjnych byłaby równowaga mecha-
nizmów dystrybucji, zapewniająca zarówno uczestnikom organizacji, jak i ich oto-
czeniu zewnętrznemu zasoby niezbędne do reprodukowania… zasad i norm regulu-
jących ich dystrybucję. Pojęcie zamkniętych systemów regulacji charakterystyczne 
jest wprawdzie dla wersji normatywnej nowego instytucjonalizmu (March, Olsen 
1989; Meyer, Rowan 1991), ale utylitarny nurt nowego instytucjonalizmu sporo 
miejsca poświęca wewnętrznym stanom równowagi instytucjonalnej (Peters 2005). 
W obu nurtach trwałość norm uzasadnia się m.in. utrwaleniem struktury oczeki-
wań związanych z funkcjonowaniem danego wzoru w taki sposób, że najbardziej 
zainteresowani jego podtrzymaniem są ci, którzy otrzymują w związku z jego ist-
nieniem największe korzyści. Otrzymywanie większych korzyści sprzyja budowa-
niu pozycji przetargowej, co prowadzi do utrwalenia się wzoru. Nie musi tu jednak 
wchodzić w grę świadoma kalkulacja. Nieświadome zaangażowanie w podtrzymy-
wanie wzoru związane może być z poczuciem słuszności płynącym z jego wdraża-
nia. Satysfakcje mogą być bieżące i odroczone, albo bezpośrednio bądź pośrednio 
związane z realizowanym wzorem. Opcja utylitarna i normatywna nie wchodzą so-
bie w drogę w wyjaśnianiu stanów instytucjonalnej równowagi oraz kontrolowanej 
zmiany wzoru instytucjonalnego. Tzw. korzyści nie muszą mieć charakteru kalku-
latywnego, mogą równie dobrze przybierać postać słuszności moralnej, a „wypła-
ty” jawić się jako uzasadnienia normatywno-symboliczne dla tych, którzy w jakiś 
sposób ponoszą koszty tych zmian. To poprzez organizacyjne struktury formalne 
i nieformalne (występujące zarówno w firmach, jak i rodzinach) następuje dystrybu-
cja zasobów materialnych i symbolicznych.

Także kategoria rutyn, wprowadzona przez Richarda Scotta, wymaga rozwinię-
cia i zredefiniowania. Wydaje się, że w odniesieniu do tego poziomu instytucjonalne-
go koncepcja habitusu Pierre’a Bourdieu zdaje się najpełniej wyrażać samo przez się  
zrozumiałość społecznego świata, podkreśla bowiem, zanurzony w praktykach co-
dziennych, nieuświadomiony charakter naszych mniemań i przeświadczeń, płynący 
z procesu „naturalizacji” świata społecznego i wszelkich konstrukcji społecznych 
przeprowadzanego w trakcie socjalizacji, głównie socjalizacji pierwotnej (Berger, 
Luckmann 1983; Bourdieu 1990; Bourdieu, Passeron 1990). Mechanizmem utrwala-
jącym wzory instytucjonalne na tym poziomie byłoby ucieleśnienie przez aktorów 
w procesie socjalizacji dyspozycji do postrzegania, klasyfikowania i działania w świe-
cie społecznym. Socjalizacja nie ma charakteru indywidualnego, lecz zbiorowy; zawsze 
prowadzona jest przez szersze agendy socjalizacyjne. Należałoby jednak pozbawić po-
jęcie habitusu jego pierwotnie klasowego charakteru, nie ograniczając go jednakże do 
zjawiska profesjonalizacji, jak to proponują DiMaggio i Powell (1983). Podkreślenia 

i socjologii kultury, nawiązując do pierwotnych intuicji Bronisława Malinowskiego (1958), który orga-
nizowanie uważał za podstawową cechę kultury. Nauki ekonomiczne i nauki o zarządzaniu niesłusznie 
zawłaszczyły pojęcie organizacji i struktury organizacyjnej, które praktycznie zniknęły ze słownika soc-
jologii kultury wraz z utratą wpływów przez funkcjonalizm w naukach społecznych. Obecnie pojęcie 
sieci wypiera z kolei kategorię organizacji i struktur organizacyjnych z teorii organizacji i zarządzania.



ROZDZIAŁ 278

wymaga fakt, że proces ucieleśniania wszelkich kategorii zbiorowych ma charakter 
stopniowy i długotrwały, co sprawia m.in., że już utrwalone kategorie i wzorce ciężko 
w sposób szybki i całościowy zmienić czy wyprzeć. Z drugiej strony właśnie repety-
cyjność rutyn i schematów behawioralnych, normatywnych i poznawczych stosowana 
w wielu organizacjach jest społecznym sposobem utrwalania nawyków i dyspozycji 
u jednostek. Choć wydaje się, że i Giddens, i Bourdieu w podobny sposób postrzegają 
i ujmują ten mechanizm, to Bourdieu bardziej akcentuje automatyzm i bezrefleksyj-
ność społecznego procesu odtwarzania i przyswajania znaczeń4, podczas gdy Giddens 
zdaje się kłaść nacisk na tkwiący w nim potencjał zmiany i dynamiki. 

Źródło dynamiki i zmiany kulturowej tkwi we wzajemnych odniesieniach i re-
lacjach pomiędzy sferą kompleksów znaczeniowo-symbolicznych, strukturami or-
ganizacyjnymi i habitusami oraz w ich obrębie. Budowanie społecznego konsensu 
i zdolności do zbiorowego działania musi wykorzystywać mechanizmy uspołecz-
nienia charakterystyczne dla każdego z instytucjonalnych nośników, co, rzecz jasna, 
nie oznacza, że proces ten przebiega bezkonfliktowo i płynnie. 

Kompleksy znaczeniowo-symboliczne, struktury organizacyjne i habitusy wyka-
zują tendencję do wchodzenia w relacje izomorficzne w procesach instytucjonali-
zacji. W procesie socjalizacji dochodzi do internalizacji kompleksów znaczeniowo- 
-symbolicznych, które to internalizacje jednostki obiektywizują następnie w postaci 
odpowiednich dyspozycji i wrażliwości na te a nie inne symbole i znaczenia (Berger, 
Luckmann 1983; Bourdieu 2006). Z drugiej strony struktury organizacyjne poprzez 
rutynizację zachowań wytwarzają dyspozycje do wchodzenia w pewien trwały układ 
relacji z innymi (DiMaggio, Powell 1983). Z kolei kompleksy instytucjonalno-symbo-
liczne przenikają do struktur organizacyjnych w postaci ogólnych zasad i dyrektyw, 
w ten sposób je legitymizując, natomiast struktury organizacyjne rewanżują się pod-
trzymywaniem kompleksów instytucjonalno-symbolicznych (Meyer, Rowan 1991). 

Pełna instytucjonalizacja, czyli zgodność i równowaga zarówno w obrębie, jak 
i pomiędzy trzema wyróżnionymi sferami, jest jednak, jak się zdaje, zjawiskiem 
dość rzadkim i kruchym, choćby z uwagi na fakt, że nieustannie zmieniające się 
okoliczności zewnętrzne, w jakich funkcjonują porządki i poziomy instytucjonalne, 
sprzyjają zmianie warunków instytucjonalnych, gwarantujących ową równowagę. 
Niemniej jednak analiza instytucjonalna winna dotyczyć sposobów, w jaki aktorzy 
indywidualni i grupowi, rozwiązując bieżące problemy, mobilizują zasoby material-
ne i symboliczne w procesach instytucjonalizacji i deinstytucjonalizacji czy reinsty-
tucjonalizacji (Morawski 1998), wykorzystując w tym celu instytucjonalne „nośni-
ki” w postaci kompleksów znaczeniowo-symbolicznych, struktur organizacyjnych 
oraz dominujących wrażliwości i nastawień.

4  Stąd, niekiedy niesłuszne moim zdaniem, zarzuty, że pojęcie habitusu jest zbyt statyczne, by mo- Stąd, niekiedy niesłuszne moim zdaniem, zarzuty, że pojęcie habitusu jest zbyt statyczne, by mo-
gło służyć adekwatnemu wyjaśnianiu zmiany społecznej (Marody 2000: 27–28). Lash (1994: 202–206), 
inaczej niż Sewell (1992), na którego powołuje się Marody, interpretuje kategorię habitusu, podkreślając 
pierwotne zanurzenie habitusu w praktykach codziennych wspólnoty, do jakiej należy jednostka, co na-
daje mu względną elastyczność i otwartość, a nie w abstrakcyjnych strukturach poznawczych (kognityw-
nych), na którym to aspekcie koncentruje się Sewell.
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Instytucje, przestrzeń i czas: czasoprzestrzenności instytucjonalne

W niniejszej pracy przyjmuję relacyjną koncepcję przestrzeni, zgodnie z którą 
regiony, podobnie jak innego rodzaju „miejsca” traktowane są jako obszary prze-
cinania się otwartych, nieciągłych przestrzenności instytucjonalnych, nieustan-
nie konstruowanych przez relacje i działania społeczne aktorów zamieszkujących 
to terytorium, jak i mieszkających poza nim, także w odległych miejscach świata 
(Hannerz 1996). Według geografów reprezentujących tzw. nową geografię huma-
nistyczną, instytucje nie istnieją po prostu w przestrzeni, ale mają tendencję do 
rozprzestrzeniania się (rozciągania w przestrzeni – stretching out) w różnej ska-
li geograficznej (Massey 1995). Tworzą tym samym instytucjonalne przestrzenie 
działania (gospodarczego, społecznego, politycznego, kulturowego) bądź przestrze-
nie instytucjonalnych relacji, wytwarzanych przez rywalizujących i kooperujących 
aktorów zbiorowych. Każda z nich może się stać podstawą wyznaczania regionu, 
budowania więzi regionalnych, integracji i mobilizacji regionalnej. Przestrzeń spo-
łeczna i przestrzeń geograficzna są z sobą powiązane. Przestrzenność jest imma-
nentną cechą instytucji, nie zaś dołączającym do nich, ale ze swej istoty odrębnym 
wymiarem. 

Każda bowiem relacja społeczna w sposób nieuchronny przyjmuje formę przestrzenną, 
a o relacjach społecznych i przestrzennych powinniśmy myśleć od razu jako ściśle po-
wiązanych (Allen et al. 1998: 137–138).

Rysunek 1. Okrężne procesy instytucjonalizacji i deinstytucjonalizacji

Źródło: opracowanie własne.
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W tym kontekście należy podkreślić istotną przemianę, jakiej w ostatnich dzie-
sięcioleciach ulega sposób rozumienia miejsca jako kategorii pojęciowej. Pojęcie 
to staje się jednym z najbardziej złożonych i najczęściej wykorzystywanych we 
współczesnej geografii humanistycznej i innych naukach zajmujących się społecz-
nym sensem działań przestrzennych (Harvey 1996). Zwykle konceptualizowane jest 
dość elastycznie, doraźnie, bez jakichkolwiek założeń dotyczących konkretnej skali, 
pozostając kategorią kontekstualną, czasami metaforyczną, zwykle odnoszoną do 
innych kategorii (etnicznych, klasowych, genderowych), pełniąc w tych związkach 
rolę elementu kluczowego dla zrozumienia współczesnych polityk tożsamościowych 
(Paasi 2002: 806). Krytycznie zorientowani geografowie unikają wiązania miejsca 
z jakąkolwiek skalą, np. lokalną, tak jak w przypadku tradycyjnych ujęć. Jeśli bo-
wiem przestrzeń jest w istocie zbiorem przecinających się relacji społecznych, które 
mają tendencję do rozprzestrzeniania się, to wówczas jakkolwiek nie dobralibyśmy 
punktu obserwacji, czy to będzie miasto, czy państwo, czy region – i tak punkt ten 
pozostanie jedynie lokalizacją określonego zbioru wzajemnie powiązanych relacji 
społeczno-przestrzennych różnych skal, które czyni się przedmiotem zarządzania, 
planowania, zmiany (Massey 1995; Paasi 2002; Bukowski, Nowak, Lubaś 2008). 

Obok uprzestrzennienia równie ważną w przypadku instytucji formą ich istnie-
nia jest czasowość. Proces instytucjonalizacji, choć zachodzi w opisywanym przez 
historyków „obiektywnym czasie historycznym”, ma swoją wewnętrzną dynamikę, 
wewnętrzną skalę czasową, uzależnioną od dynamiki procesów zbiorowego nada-
wania znaczeń. Wzory instytucjonalne, które zastajemy, są przedmiotem refleksji, 
interpretacji oraz selekcji z punktu widzenia sytuacji bieżącej (Szacki 1971). Eviatar 
Zerubavel, przeprowadzając formalną analizę pamięci zbiorowej, zwraca uwagę na 
aktywny stosunek grup i zbiorowości do przeszłości. W tym ujęciu tzw. czas histo-
ryczny jest przedmiotem nieustannej, twórczej rekonstrukcji, a wizja przeszłości na-
sycana zostaje różnymi jakościami (Zerubavel 2002). W rezultacie społeczny sposób 
postrzegania czasu, a więc historii różnych grup, wspólnot i zbiorowości niewiele 
ma wspólnego z obiektywnym przebiegiem zdarzeń, odtwarzanym przez history-
ków (Kainsteiner 2002). Jedne wydarzenia i fakty podnoszone są do rangi ważnych 
i wyjątkowych, inne deprecjonowane i usuwane ze zbiorowej pamięci, dla jednych 
okresów historycznych pamięć zbiorowa jest łaskawa i rejestruje niezwykłe bogac-
two zdarzeń i faktów, dla innych pozostaje surowa i nie poświęca im szczególnej 
uwagi. Podobnie jak w przestrzeni, ludzka aktywność przebiega także w różnych 
skalach czasowych i nie ma chronologicznego charakteru. Tak więc stosunek wspól-
not i grup do przeszłości jest aktywny, selektywny i intencjonalny, ponadto w du-
żym stopniu powiązany z kontekstem bieżącym, w tym z relacjami politycznymi, 
społecznymi i ekonomicznymi sytuującymi grupę w szerszym układzie powiązań. 
Cały ten kompleks uwarunkowań decyduje o wykorzystaniu i podtrzymywaniu ta-
kiej, a nie innej wizji przeszłości. To jednak oznacza, że zasadniczo procesy insty-
tucjonalizacji mają charakter ewolucyjny i zamknięty dostępnością możliwych opcji 
i konfiguracji. W dodatku ciągłość instytucjonalna stanowi wartość samą w sobie, 
dlatego też społeczności i grupy nie są skore do gwałtownych zmian. 



81Regiony i rozwój regionalny w nowym instytucjonalizmie. Przegląd koncepcji i propozycja nowego modelu analizy

Ale strzałka czasu wychyla się także w przyszłość. Instytucje bywają dziedzi-
czone, ale i projektowane, wymyślane w celu rozwiązywania problemów bieżących 
i przeprowadzenia zmiany. March i Olsen w swojej pracy o instytucjach politycz-
nych (1989: 54–67) piszą, że największym mitem związanym z projektami instytu-
cjonalnymi jest przekonanie o stabilności i trwałości celów, w imię których dokonu-
je się zmiany. Trwałość celów jest ściśle związana ze stałością intencji w procesach 
kontrolowanej zmiany instytucjonalnej. Nasze intencje co do celów przeprowadza-
nych zmian różnicują się wraz z dynamiką okoliczności, w których zachodzi zmia-
na. Działania zmieniają preferencje, w imieniu których były podejmowane, a od-
krywanie nowych intencji jest powszechną konsekwencją działań intencjonalnych. 
Szczególnie widać to w przypadku zmiany instytucji państwa, który to proces jest 
szczególnie czasochłonny, a instytucjonalna kontrola nad nim zależy od trwałości 
i stabilności intencji. 

W złożonych i powiązanych systemach instytucjonalnych, a z takimi mamy do 
czynienia w przypadku tak rozległych obszarów jak regiony, zmiana instytucjonal-
na zachodzi w sposób ewolucyjny, i choć jest tylko częściowo kontrolowana, aktorzy 
potrafią nad nią zapanować głównie z uwagi na nacisk na stabilność ładu zbiorowego 
(March, Olsen 1989: 58). Zdaniem Marcha i Olsena, zmiana rewolucyjna jest dlatego 
zjawiskiem dość rzadkim, że wprowadza podwójną niepewność w kontroli nad pro-
cesem zmiany instytucjonalnej. Gwałtowna likwidacja starych instytucji powoduje 
zanik kontroli nad dotychczasowymi zasobami i napięciami w systemie, wprowa-
dzenie nowych instytucji, wytwarza nowe, niezinstytucjonalizowane jeszcze zasoby 
i napięcia (March, Olsen 1989: 65). Tak czy inaczej, zmiana instytucjonalna zawsze 
oznaczać będzie interakcję prospektywnych i retrospektywnych procesów nadawa-
nia znaczeń. 

Jak już wspomniałem, jakiekolwiek realne miejsce, obszar, terytorium prze-
cina wiele przestrzeni instytucjonalnych, przestrzeni kulturowych. Powstają one 
w procesie instytucjonalizacji kompleksów znaczeniowo-symbolicznych, struktur 
organizacyjnych i habitusów. Czasami tworzą rozwinięte, powiązane z sobą zbiory 
instytucji o dużej trwałości względnie rozległości, lub zbiory charakteryzujące się 
i jednym, i drugim. W niniejszej pracy będę brał pod uwagę oddziaływanie trzech 
takich „paradygmatów instytucjonalnych”: lokalnych tradycji długiego trwania, 
państwa narodowego i globalizacji (globalnego kapitalizmu).

Każdy z tych paradygmatów ma odmienne reguły reprodukcji: odrębną hierar-
chię wartości i norm, odrębne założenia ideologiczne, inny zasięg wewnętrznych 
powiązań instytucjonalnych, inną wewnętrzną chronologię i inną logikę wymiaru 
polityczno-przestrzennego (inaczej wyznacza swoje własne centrum i peryferia). 
Przykładowo z punktu widzenia lokalnych tradycji to, co dzieje się w skali global-
nej lub narodowej, ma mniejsze znaczenie; to najbliższa okolica, jej teraźniejszość 
i historia stają się dominującymi płaszczyznami odniesienia zarówno wobec narodo-
wych, jak i wobec globalnych wyzwań i zagrożeń, stąd na przykład ideologie lokal-
ności, o których pisze m.in. Joanna Kurczewska (2003, 2008); dla czasoprzestrzen-
ności państwowo-narodowych charakter peryferyjny mają sprawy lokalne, a reakcją 
na globalne przepływy bywają strategie instytucjonalnego domykania państwa na-
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rodowego. Globalizacja z kolei wyznacza niezależną hierarchię centrów, m.in. bio-
rąc pod uwagę proces dystrybucji innowacji (Gorzelak, Smętkowski 2005). W przy-
padku tradycji długiego trwania społeczne mechanizmy pamięci danej wspólnoty 
magazynują fakty, wydarzenia, mity i symbole sprzed wielu, wielu lat, reprodukując 
je w bieżących praktykach i włączając, w razie potrzeby, do określonych strategii 
zbiorowych (Tatur 2004). Lokalna przestrzeń bywa często symbolicznym rezerwu-
arem pamięci lokalnej wspólnoty, dlatego intymny stosunek wspólnot do lokalnego 
terytorium i krajobrazu wynika z tego ścisłego związku społecznej pamięci i kon-
kretnego miejsca, w którym pamięć jest magazynowana (Nowak 2006). Inne me-
chanizmy pamiętania ma państwo narodowe, w którym grupy kontrolujące instytu-
cje państwa zabezpieczają pamięć zbiorową poprzez mechanizmy instytucjonalne 
(np. IPN czy Muzeum Powstania Warszawskiego), decydując w ten sposób o oficjal-
nej treści pamięci narodowej i tworząc zinstytucjonalizowane formy pamięci m.in. 
w postaci programów szkolnych czy muzealnych, ale także szczególnie chronionych 
zabytków przyrody (Anderson 1997). W zakres dziedzictwa narodowego włączane 
są wszystkie te elementy przestrzeni lokalnej (obszary, wytwory kultury materialnej 
i obiekty krajobrazowo-przyrodnicze), które dominujące w państwie grupy definiują 
jako ważne elementy kultury narodowej, czasem nawet bez uwzględniania lokal-
nych sentymentów, opinii, interpretacji. W przypadku globalizacji mamy z kolei do 
czynienia ze zjawiskiem kompresji czasoprzestrzennej (Harvey 1990), spowodowa-
nej m.in. zwiększeniem zdolności do komunikowania się i przemieszczania w prze-
strzeni fizycznej na skutek rozwoju technologii informacyjnych i transportowych 
ponad granicami wspólnot lokalnych, narodowych czy międzynarodowych. Czas 

Rysunek 2. Konstruowanie regionu a terytorialny wymiar instytucjonalizacji

Źródło: opracowanie własne.
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ma tu tendencję do gwałtownego kurczenia się, a teraźniejszość i bieżąca chwila 
zdobywają status dominującego doświadczania rzeczywistości społecznej (Luke 
1996). Anssi Paasi pisze w tym przypadku o tzw. szybkiej geografii globalnych 
przestrzeni instytucjonalnych, przeciwstawiając ją „wolnej geografii” lokalnych tra-
dycji długiego trwania (Paasi 2003).

W konstruowaniu regionu jako odrębnej czasoprzestrzenności aktorzy zbiorowi 
i organizacyjni, stawiając czoła bieżącym sprawom, rozwiązują rozmaite problemy 
związane z reskalowaniem istniejących powiązań, recentryzacją układów władzy 
oraz uzgadnianiem hierarchii wartości oraz chronologii pomiędzy paradygmatami. 
W tym celu posługują się rozmaitymi strategiami konstrukcjonistycznymi i dekon-
strukcjonistycznymi. 

Rozwój regionalny nie ma więc charakteru liniowego i kumulatywnego, lecz jest 
efektem reprodukowania oraz przekształcania przez aktorów organizacyjnych róż-
nych kompleksów instytucjonalnych, zarówno w procesach kooperacji, jak i konku-
rencji, tak z punktu widzenia bieżących problemów, jak i realnych układów władzy 
pomiędzy nimi. Z perspektywy aktorów jedne paradygmaty są po prostu odzwier-
ciedleniem ich indywidualnych dyspozycji (habitusów), inne stanowią zewnętrzny 
kontekst odniesienia (ramy instytucjonalne), jeszcze inne – przedmiot manipulacji 
(obiekty kulturowe). Aktorzy realizują swoje strategie, używając instrumentarium 
pochodzącego z określonych paradygmatów instytucjonalnych, dzięki czemu mogą 
uzyskiwać określone zasoby (nagrody) – aktywa i pasywa materialne, legitymiza-
cję, uznanie i prestiż. Ale tracą przez to nagrody płynące z innych źródeł paradyg-
matycznych, co ma także konsekwencje strukturalne w postaci przykładowo utraty 
konkurencyjności czy elastyczności. Czasami usiłują pozyskiwać nagrody z róż-
nych paradygmatów (np. praca na uczelni publicznej i prywatnej), ale prędzej czy 
później prowadzi to do załamania się struktur organizacyjnych.





ROZDZIAŁ 3

REGION W WIELOSKALARNEJ PRZESTRZENI 
POLITYCZNO-ADMINISTRACYJNEJ

Zasadniczym celem tego rozdziału jest zbadanie empirycznych warunków pod-
miotowości politycznej w skali województwa. Poruszam w tym celu cztery grupy 
zagadnień. Po pierwsze, przedstawione zostaną konteksty instytucjonalne o cha-
rakterze politycznym i administracyjnym, w które uwikłani są aktorzy regionalni. 
Konteksty te kształtują się pod wpływem polityki państwa, globalizacji oraz proce-
sów i zjawisk długiego trwania, związanych m.in. z krystalizowaniem się kultury 
politycznej. Drugim zagadnieniem będą skale życia politycznego, które wypełniają 
i przecinają obszar województwa. Każdą z tych skal tworzą specyficzne prakty-
ki i relacje, charakteryzujące się własną, wewnętrzną logiką budowania poparcia, 
ram dyskursu politycznego oraz tworzenia koalicji. Po trzecie, odtworzone zostaną 
działania i strategie samych aktorów regionalnych, zarówno zbiorowych, jak i indy-
widualnych, oraz zasadnicze cechy tych działań i strategii. Wreszcie, po czwarte, 
ukazane zostaną główne problemy i zadania z jednej strony związane z rozwojem 
regionalnym, jako tło strategii i praktyk podmiotów politycznych i administracyj-
nych, z drugiej – jako ich przedmiot i punkt odniesienia.

1. POLITYKA REGIONALNA I KONTEKSTY INSTYTUCJONALNE

Regionalizacja: uwarunkowania krajowe i międzynarodowe

W pierwszym rozdziale regionalizacja opisana została jako element decentra-
lizacji państwa, której zasadniczym zadaniem jest przywrócenie regulacyjnych 
zdolności w stosunku do procesów rozwojowych w skali kraju. Wbrew oficjalnym 
deklaracjom politycznym reformatorów, procesy decentralizacji wcale nie muszą 
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oznaczać zwiększenia autonomii regionalnej, a tym samym podmiotowości poli-
tycznej na szczeblu regionalnym. Mogą być za to rezultatem pozbywania się przez 
elity centralne odpowiedzialności za różne ważne sfery życia społecznego czy go-
spodarczego, których państwo i tak nie jest już w stanie regulować (Hudson 2007a). 
Aby w pełni odtworzyć kontekst administracyjny, w jakim funkcjonują samorzą-
dowe województwa w Polsce, warto przytoczyć zastrzeżenia formułowane przez 
badaczy-regionalistów w związku z reformami regionalnymi przetaczającymi się 
przez Europę w ostatnim ćwierćwieczu. 

Vincent Wright (1998) wskazuje, że decentralizacja państwa w strukturach uni-
tarnych niekoniecznie realizuje nadzieje, jakie się z nią zwykle wiąże. Regionalizacja 
czasami pozornie oznacza delegację uprawnień w dół, często natomiast jest wybie-
giem maskującym pozbywanie się przez państwo na rzecz niższych szczebli orga-
nizacji terytorialnej funkcji i zadań, z którymi sobie nie radzi. W dobie globalizacji 
są to przede wszystkim funkcje gospodarcze, nad którymi, o czym była już mowa, 
państwo i tak traci kontrolę. Decentralizacja nie zawsze też zapobiega uniformizacji; 
istnieje wiele niezależnych od instrumentów administracyjnych presji unifikujących: 
ekonomicznych (np. finansowo-budżetowych) czy kulturowych (np. wpływ kultury 
masowej). Decentralizacja nie rozwiązuje także problemów związanych z demokra-
cją. Okazuje się, że jeśli mamy do czynienia z decentralizacją przekazującą władzę 
wielkim regionom, problem odległości władzy do wyborców zamiast maleć – wzra-
sta. Poza tym regionalne elity okazują się równie autokratyczne czy technokratycz-
ne jak centralne. Regionalizacja nie jest zwykle idealnym sposobem na wyklarowa-
nie podziału kompetencji między różne szczeble struktury terytorialnej. Zdaniem 
Wrighta, w żadnym z europejskich krajów, które przeprowadzały reformy struktury 
terytorialnej, decentralizacja nie wyjaśniła i nie rozstrzygnęła napięć związanych 
z podziałem kompetencji pomiędzy państwo a niższe szczeble struktury terytorial-
nej. Warto w tym miejscu zauważyć, że reforma regionalna w Polsce była elementem 
całego cyklu reform administracji publicznej, której pierwszy i kluczowy element 
stanowiła reforma samorządowa, zrealizowana w 1990 roku. Powołała ona do życia 
samorządy lokalne, cieszące się, zgodnie z ratyfikowaną przez Polskę Europejską 
Kartą Samorządu Terytorialnego, konstytucyjną ochroną i stanowiące niezależny 
od administracji państwowej oraz regionalnej szczebel administracji publicznej. Ta 
sytuacja w oczywisty sposób rodzi napięcia, nie tylko w układzie administracja 
samorządowa – administracja państwowa, ale także w relacjach pomiędzy samorzą-
dem wojewódzkim a gminami i powiatami.

Decentralizacja nie zastępuje także deetatyzacji. Pomimo administracyjnej 
i politycznej decentralizacji, w sensie strukturalnym znaczące grupy i środowiska 
wciąż są uzależnione od państwowych transferów (w Polsce tzw. sfera budżeto-
wa), co ogranicza zarówno wagę polityczną, jak i ekonomiczną reform terytorial-
nych. Regionalizacja wreszcie wcale nie musi wzmacniać samorządów w terenie. 
Mechaniczne pozbawianie się przez państwo zobowiązań wobec przykładowo 
biedniejszych regionów pod hasłem decentralizacji czy demokratyzacji skutkuje 
pogłębieniem ich zapaści ekonomicznej. Decentralizacja nie jest także panaceum 
na demokratyzację procesu decyzyjnego, bo może w istocie oznaczać po prostu 
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wzmocnienie lokalnych i regionalnych elit, jeśli instytucje społeczeństwa obywatel-
skiego nie są wystarczająco mocne w regionie. 

W konsekwencji zdolność aktorów regionalnych do prowadzenia samodzielnej 
polityki rozwojowej może się gwałtownie skurczyć na skutek wycofania przez pań-
stwo odpowiedzialności za różne ważne sfery regionalnej gospodarki, z którymi 
aktorzy regionalni nie są w stanie samodzielnie się uporać, choć równocześnie ich 
samodzielność decyzyjna może rosnąć z uwagi na słabnięcie czynników demokra-
tycznej i obywatelskiej kontroli. Paradoksalnie zatem, z jednej strony decentraliza-
cja, zamiast do zwiększenia samodzielności, doprowadzić może do wzrostu uzależ-
nienia gospodarki regionalnej od pomocy zewnętrznej. Z drugiej strony, opisywane 
w obu poprzednich rozdziałach procesy politycznego „domykania regionu”, prze-
jawiające się w instytucjonalnej konsolidacji i symbolicznej integracji, mogą być 
zawoalowaną strategią narzucania interesów i towarzyszących im wyobrażeń przez 
jedne grupy regionalne innym, na przykład przez elity ośrodków metropolitalnych 
mniejszym ośrodkom regionalnym i obszarom wiejskim (Allen et al. 1997; Paasi 
2003). W analizach empirycznych, przedstawionych w dalszej części, będą brane 
pod uwagę oba te aspekty. 

W kontekście tych przeciwstawnych presji zmienia się sens polityki, która staje 
się nie tyle sferą sprawowania władzy, ile nieustannego komponowania i rekompo-
nowania relacji politycznych, uwikłanych w szersze procesy gospodarcze, kulturowe 
bądź społeczne. Dotyczy to także reskalowania wewnętrznych struktur partii poli-
tycznych i przeformułowania polityki wewnętrznej w zakresie rekrutacji przywódz-
twa, programów politycznych i kampanii wyborczych, a także relacji ze strukturami 
administracyjnymi. Jonathan Hopkin na przykładzie Hiszpanii, Wielkiej Brytanii 
i Włoch opisuje przemiany w terytorialnej organizacji struktur partyjnych ostatnich 
lat, dokonujące się pod wpływem zmian w terytorialnej organizacji państwa z jednej 
strony i zachowań wyborczych z drugiej (2003). Jego zdaniem, aspekt terytorialny 
w funkcjonowaniu partii politycznych zaczyna być ważniejszy od aspektu funkcjo-
nalnego, a dzieje się tak m.in. na skutek decentralizacji państwa oraz zmiany za-
chowań politycznych wyborców, którzy w kontekście owej decentralizacji różnicują 
swoje preferencje w zależności od powiązania konkretnego problemu czy kwestii 
politycznej z określoną skalą terytorialną. Hopkin podkreśla jednak, że choć wraz 
z decentralizacją polityki centralne elity partyjne mają z jednej strony coraz większy 
problem z narzucaniem regionalnym/lokalnym elitom partyjnym kandydatów, pro-
gramów czy sposobów działania, z drugiej jednak strony jeśli lokalni wyborcy danej 
partii postrzegają kandydatów na posłów jako swoich reprezentantów w kwestiach 
narodowych, regionalny szczebel partyjny nie będzie miał wiele do powiedzenia 
w kwestiach redystrybucji władzy wewnątrz partii. A zatem, konkluduje autor, ten-
dencjom decentralizacyjnym wewnątrz ugrupowań politycznych towarzyszą rów-
noległe do nich tendencje recentralizacyjne, a przedmiotem analizy powinno być 
ukazanie owych tendencji w kontekście dynamiki krajowych i regionalnych scen 
politycznych (Hopkin 2003: 235).

Także globalizacja wprowadza istotne modyfikacje do sposobu zarządzania 
jednostkami terytorialnymi na poziomie poniżej państwa. Opisując reformy me-
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tropolitalne ostatnich lat na Zachodzie, Neil Brenner (2003) posługuje się pojęcia-
mi trendów i przeciwtrendów w przestrzennej organizacji współczesnego państwa 
narodowego, pojawiających się pod wpływem współczesnych przemian gospodar-
czych. Nawiązując do ustaleń Boba Jessopa (1999), który do zasadniczych trendów 
w przestrzennej reorganizacji państwa, o czym była już mowa w rozdziale wprowa-
dzającym, zalicza procesy internacjonalizacji polityk publicznych, denacjonalizacji 
idei państwowości i deetatyzacji, Brenner identyfikuje towarzyszące im przeciw-
trendy, w postaci, po pierwsze, wprowadzania w ramach państwa międzyregional-
nej konkurencji, po drugie, rekoordynacji przez państwo powiązań instytucjonal-
nych różnej skali (np. poprzez regulacje dotyczące współpracy międzynarodowej 
miast i gmin), po trzecie, powstających metaregulacji w zarządzaniu procesami 
wielopoziomowymi i międzysektorowymi (prawo o partnerstwach publiczno-pry-
watnych bądź regulacje dotyczące obszarów metropolitalnych) (Brenner 2003: 309). 
Restrukturyzacja państwa nie pozostaje bez wpływu na sposób funkcjonowania re-
gionalnych i lokalnych jednostek terytorialnych. Obserwujemy zatem wchodzenie 
regionów, metropolii i gmin w międzynarodową konkurencję gospodarczą, w tym 
m.in. walkę o zewnętrznych inwestorów czy turystów, rozległą kooperację jedno-
stek samorządu terytorialnego w układzie międzynarodowym, ale także integrację 
wewnętrzną w postaci związków regionalnych czy municypalnych oraz rozległych 
powiązań międzysektorowych (tamże: 313). 

Państwo: instytucje „średniego” oraz „długiego” trwania

Niezależnie od znacznego stopnia decentralizacji i demokratyzacji struktur tere-
nowych, administracja polskiego państwa, stanowiąca dla samorządów wojewódz-
kich najważniejsze środowisko działania, jest tworem o silnym stopniu kompeten-
cyjnej centralizacji i przestrzennej koncentracji. 

Scentralizowana struktura administracyjna, utrzymująca się po 1989 roku, jest 
przede wszystkim spadkiem po okresie komunistycznym, w którym państwo i jego 
agendy były instrumentami ideologicznego panowania partii komunistycznej. Z ko-
lei struktura partii, także scentralizowana, podporządkowana była centrum de-
cyzyjnemu w postaci Biura Politycznego – wąskiej grupy oligarchów partyjnych, 
faktycznie rządzącej państwem. Nie wnikając w niuanse i systemowe anomalie, 
trzeba stwierdzić, że logika życia publicznego w Polsce Ludowej opierała się na kil-
ku zasadach generalnych, których systemową konsekwencją był panujący wówczas 
ustrój. Do zasad tych należały: zasada prymatu ideologii nad polityką (Strzelecki 
1989; Marody 1991) oraz polityki nad administracją i gospodarką (Staniszkis 1989) 
w układzie funkcjonalnym (sektorowym), oraz zasada pionowego podporządko-
wania w układzie terytorialnym (Tarkowski 1976; Gieorgica 1991). Nałożenie tych 
dwóch konstytutywnych zasad powodowało, że rola i miejsce każdego elementu or-
ganizacji społeczeństwa i państwa były ściśle określone. Przynajmniej teoretycznie 
system ten był ucieleśnieniem idealnej racjonalności biurokratycznej w zarządza-
niu rozległym terytorium. Taka konstrukcja ustrojowa nie była zresztą wyjątkiem 
w Europie i jeśli chodzi o sam wymiar administracyjny przypominała system fran-
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cuski z racjonalnymi jednostkami podziału terytorialnego i pionowym podporząd-
kowaniem struktur władzy (Jeżewski 1993; Izdebski, Kulesza 1998). 

Pomimo wielu istotnych reform demokratyzujących i decentralizujących wciąż 
jeszcze mamy do czynienia z elementami komunistycznej konstrukcji państwa, m.in. 
na skutek doktryny pozytywizmu prawnego, obowiązującej po 1989 roku, w myśl 
której wszelkie zmiany mogą się dokonywać jedynie na gruncie obowiązującego 
prawa. Doktryna ta spowalnia i ogranicza proces decentralizacji administracji 
publicznej, tym bardziej, że struktury państwa funkcjonują w sieci sprzężonych 
z nimi szerszych zjawisk i oddziaływań, które wzmacniają i podtrzymują ich 
scentralizowany charakter. Te zjawiska to m.in. klientelizm polityczny lub korupcja 
polityczna. 

Analizując procesy przemian ustrojowych w Polsce po 1989 roku, Antoni 
Kamiński zwraca uwagę na dwa rodzaje czynników wywierających negatyw-
ny wpływ na funkcjonowanie administracji publicznej (Kamiński 2004: 25–26). 
Jednym z zasadniczych źródeł dysfunkcji jest przewaga wartości partykularnych 
w kulturze narodowej, kładących nacisk na zobowiązania nieformalne i realizowa-
nie zasady wzajemności, w konsekwencji czego w zachowaniach funkcjonariuszy 
publicznych wewnętrzne lojalności zaczynają przeważać nad poczuciem lojalności 
wobec urzędu i orientacją na dobro ogólne. Prowadzi to do upowszechnienia się 
klientelizmu, kolesiostwa i nepotyzmu, wytwarzając jednocześnie podatny grunt 
dla praktyk o charakterze korupcyjnym. To z kolei powoduje załamanie się zaufania 
społecznego do państwa.

Drugie źródło zakłóceń w funkcjonowaniu administracji wiąże się z przewagą 
polityki nad administracją, co prowadzi do wykorzystywania przez polityków ich 
pozycji w celu wywierania nacisków na administrację. Kamiński przywołuje w tym 
kontekście wyniki badań porównawczych prowadzonych przez Evę Etzioni-Halevy, 
w świetle których natężenie korupcji zależy od kultury politycznej elity władzy 
oraz sekwencji rozwojowej struktur ustrojowych. W sytuacji, gdy partie polityczne 
zdołają umocnić się w strukturach władzy zanim administracja publiczna uzyska 
wystarczający stopień autonomii konieczny dla określenia własnych kompetencji 
i strategicznych interesów, co nastąpiło w Polsce, dochodzi do stałej bezpośredniej 
ingerencji interesów politycznych i względów partyjnych w działania administracyj-
ne (Etzioni-Halevy 1999: 287–304; Kamiński, Kamiński 2004: 262–265). Prowadzi 
to w konsekwencji do utrwalenia się klientelizmu politycznego i kolonizacji admini-
stracji przez politykę. Podobną tezę wysuwa Luigi Graziano (1978: 321), twierdząc, 
że tam, gdzie granice pomiędzy systemem politycznym a społecznym oraz pomiędzy 
partiami a państwem są płynne i słabe, częściej dochodzi do rozprzestrzeniania się 
zjawiska klientelizmu politycznego. Dla Graziano klientelizm jest nie tylko efektem 
braku wyodrębnienia polityki jako autonomicznego systemu ze struktur społeczeń-
stwa obywatelskiego (Graziano 1978: 295–297), ale też formą integracji centrum po-
lityczno-administracyjnego oraz peryferyjnych wobec niego struktur terytorialnych 
w państwach scentralizowanych. Podobnie jak patroni indywidualni, będący zresztą 
często partyjnymi dygnitarzami, partie także odgrywają rolę pośrednika pomiędzy 
klientami zbiorowymi i indywidualnymi a państwem i jego instytucjami. 
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Opisując procesy modernizacji w kategoriach instytucjonalnych, S.N. Eisenstadt 
i Luis Roniger (1984), a wraz z nimi przywoływani wcześniej zorientowani insty-
tucjonalnie przedstawiciele funkcjonalizmu, Tarrow, Katzenstein oraz Graziano 
(1978), przedstawiają te procesy jako przejście od klientelistycznego do uniwer-
salistycznego modelu powiązań. Model uniwersalistyczny powiązań społecznych 
charakteryzuje się wysokim stopniem instytucjonalizacji więzi poziomych z wy-
raźnym oddzieleniem funkcjonalnym różnych sfer aktywności (ekonomicznej od 
politycznej, religijnej od świeckiej, prywatnej od publicznej itd., itp.) przy istnieniu 
silnej instytucjonalizacji pionowej opierającej się na przejrzystych i uniwersalnych 
regułach gry (np. zwyczaje polityczne, prawo, normy zawodowe), na których straży 
stoi najczęściej państwo albo/i społeczeństwo obywatelskie. Z kolei model kliente-
listyczny opiera się na blokowaniu w układzie więzi poziomych wolnego dostępu 
przykładowo do rynków czy polityki (nomenklatura, korupcja, nepotyzm, kapita-
lizm polityczny itp.) przy istnieniu pionowych powiązań personalnych. Jest to zatem 
niski poziom instytucjonalizacji, w którym rozmaite sfery (prywatna vs publiczna, 
ekonomiczna vs polityczna) nakładają się i zacierają, a powiązaniom pionowym za-
miast otwartych reguł towarzyszą więzi patronackie, personalne, wykluczające. 

Widać zatem, że zarówno pojawienie się korupcji politycznej, jak i jej siostrza-
nego zjawiska w postaci klientelizmu ma ścisły związek z historią formowania się 
systemu partyjnego w danym kraju oraz stopniem scentralizowania struktur pań-
stwa. Jeśli polityka nie wyodrębnia się jako autonomiczna, zinstytucjonalizowana 
sfera artykulacji interesów zbiorowych, oddzielona zarówno od sfery gospodarczej, 
jak i administracyjnej, to tworzy wówczas rodzaj „rozmytego pogranicza” innych 
sektorów życia społeczno-gospodarczego, a partie stanowią na tym polu specyficzną 
grupę interesu, różniącą się od innych jedynie tym, że mają bezpośredni dostęp do 
pozycji decyzyjnych dzięki formalnej możliwości udziału w demokratycznej grze 
o władzę. Z tą cechą strukturalną powiązany jest terytorialny wymiar relacji poli-
tycznych. W scentralizowanych strukturach państwa zarówno partie, jak i znaczące 
persony, często partyjni dygnitarze, pełnią rolę swoistych brokerów, czyli pośred-
ników politycznych (Tarrow 1977; Graziano 1978; Keating 1998), oferując, w za-
mian za udzielone poparcie polityczne, indywidualne korzyści grupom wyborców 
bądź pojedynczym wyborcom. Pomoc politycznym klientom jest możliwa dzięki 
pośredniemu bądź bezpośredniemu dostępowi polityków do centralnych struktur 
administracyjnych państwa – ministerstw i innych urzędów centralnych oraz roz-
maitych agend rządowych. Należy dodać, że przy takich relacjach nieformalnych 
proporcjonalny system wyborczy wspomaga korupcję polityczną, bowiem poparcie 
liderów centralnych zależy od ich zakorzenienia w terenie (Tarrow 1977; Abeles 
1991). W systemie przeliczania głosów na mandaty D’Hondta, premiującym zwycię-
skie partie nadwyżką miejsc w parlamencie, skala życia parlamentarnego rozwar-
stwia się automatycznie na dwa bieguny: centralny (sejmowy) i okręgu wyborczego, 
pozostawiając szczebel regionalny poza zainteresowaniem parlamentarzystów. 
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„Domykanie regionu” a wieloskalarność administracyjno-polityczna

Przedstawione uwagi kreślą obraz funkcjonowania regionalnej polityki jako do-
meny rozpiętej pomiędzy wieloma presjami, zakorzenionej w instytucjach formal-
nych i nieformalnych wielu różnych poziomów i skal, o świeżej bądź dawnej prowe-
niencji. Na poziomie regionalnym rejestrujemy raczej wieloraki zestaw politycznych 
opcji i strategii, realizowany równolegle w wielu różnych skalach terytorialnych 
i czasowych, a nie jakąś jednolitą politykę regionalną, prowadzoną z jednego ośrod-
ka, na przykład z urzędu marszałkowskiego. 

Analiza tak skomplikowanej materii musi oprzeć się na jakimś punkcie zacze-
pienia i obserwacji. Przyjętym punktem wyjścia jest, rzecz jasna, przestrzeń zada-
na, samorządowe województwo i te procesy, zdarzenia, relacje oraz praktyki, które 
w sposób mniej lub bardziej bezpośredni dotyczą tego obszaru jako całości. 

Biorąc zatem obszar obecnego województwa jako punkt wyjścia, trzeba po 
pierwsze ustalić, w jakich podstawowych skalach instytucjonalnych toczy się ży-
cie polityczne w regionie, jaka jest geneza tych skal, kluczowe relacje wewnętrzne 
i podstawowe wyzwania stawiane aktorom w regionie. 

Po drugie należy zbadać, jak wygląda dynamika relacji politycznych w regionie. 
Za pomocą jakich podstawowych mechanizmów instytucjonalizowany jest regional-
ny wymiar polityki.

Po trzecie należy sprawdzić, czy w obliczu logiki globalnego kapitalizmu, która 
rozbija powiązania terytorialne na rzecz zależności funkcjonalnych, istnieją próby 
konsolidacji terytorialnej, jak one wyglądają i jakie są ich uwarunkowania. 

A zatem treścią niniejszego rozdziału będzie:
1)  Odtworzenie historycznych uwarunkowań oraz strukturalnych cech popar-

cia politycznego w regionie w różnych wymiarach: centralnym, regionalnym 
i lokalnym. 

2)  Analiza strategii kluczowych aktorów życia politycznego, zarówno indy-
widualnych, jak i zbiorowych, oraz instytucjonalnych uwarunkowań tychże 
strategii.

3)  Zbadanie zdolności do zbiorowego działania w istniejącej strukturze admi-
nistracyjnej w kontekście zjawisk globalizacyjnych (metropolizacji). 

2. TERYTORIALNE REFRAKCJE POPARCIA I FRAGMENTACJA 
SCENY POLITYCZNEJ

Biorąc pod uwagę 20 lat istnienia demokracji parlamentarnej i samorządowych form 
administracji publicznej w terenie, można wyłonić trzy zasadnicze źródła fragmen-
tacji politycznej w regionie, przy czym dodajmy, iż nie dotyczy to tylko Małopolski. 
Pierwszym czynnikiem jest dynamika krajowej sceny politycznej. Mimo general-
nej prawicowości regionu, wewnątrzregionalne rozkłady poparcia nie są już takie 
oczywiste; poza tym wyborcy w regionie podążają za generalnymi trendami wybor-
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czymi, kierując się wydarzeniami na scenie centralnej. Wiąże się to jednak z póź-
niejszym przełożeniem na układ sił politycznych w województwie, przykładowo 
z obecnością posłów określonych ugrupowań, sposobem ich reakcji na sprawy re-
gionalne i centralnymi możliwościami załatwiania lokalnych spraw i problemów. 
Drugim czynnikiem fragmentacji politycznej okazało się wprowadzenie bezpośred-
nich wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów w 2002 roku. Przesądziło to, 
przynajmniej o formalnym, uniezależnieniu lokalnych scen od wpływu terenowych 
struktur partii politycznych, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach; dało szansę 
lokalnym osobowościom politycznym na uwolnienie się od miejscowego zaplecza 
partyjnego, bowiem wójt, burmistrz czy prezydent nie byli już wybierani przez radę 
gminy, a bezpośrednio przez obywateli. Fakt bezpośrednich wyborów wzmacniał 
także kompetencyjnie organy wykonawcze kosztem uchwałodawczych, co miało 
sprzyjać większej przejrzystości władzy, a tym samym uczynić bardziej przejrzystą 
kwestię odpowiedzialności politycznej. Był to jednak również element utrudniający 
konsolidację zarządzania w szerszej, ponadgminnej skali. Trzecim czynnikiem było 
wprowadzenie nowego podziału terytorialnego okręgów wyborczych do sejmiku 
województwa. W ten sposób, obok okręgów parlamentarnych, gminnych i powiato-
wych, pojawiła się kolejna, czwarta struktura reprezentacji terytorialnej, nakładająca 
się na pozostałe. Wnosiła ona odrębną logikę do życia politycznego w regionie, nowe 
reguły reprezentacji politycznej. Musiało to, rzecz jasna, niezwykle skomplikować 
terytorialną strukturę mandatów politycznych w regionie, ale także istotnie utrudnić 
zawiązywanie porozumień i koalicji na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego.

Zadaniem niniejszego podrozdziału jest pokazanie, w jaki sposób specyfika i od-
rębność funkcjonowania trzech skal politycznej aktywności tworzy złożony układ 
współrzędnych dla polityki regionalnej.

„Podział postkomunistyczny” a historia długiego trwania

Pod koniec lat 90. doszło w Polsce do sporu pomiędzy badaczami zachowań 
politycznych o przyczyny i uwarunkowania prawicowości i antykomunizmu demon-
strowanego we wszystkich demokratycznych wyborach po 1989 roku przez elekto-
rat południowo-wschodniej Polski, a więc m.in. wyborców zamieszkujących obszar 
obecnego województwa małopolskiego. Spór w istocie dotyczył roli czynnika tery-
torialnego w „zakrzywianiu” postaw wyborczych na danym obszarze, czyli tego, co 
geografowie polityczni nazywają terytorialnymi refrakcjami poparcia politycznego. 
Hieronim Kubiak (1999) zakwestionował wówczas tezę, głoszoną przez niektórych 
politologów, że podwyższona frekwencja wyborcza, gorsze wyniki postkomuni-
stycznej lewicy i lepsze ugrupowań solidarnościowych na terenach należących do 
byłego zaboru austriackiego są efektem specyficznej polityczno-kulturowej tradycji 
długiego trwania, w tym doświadczenia galicyjskiej autonomii i antykomunizmu, 
demonstrowanego na tych ziemiach po powojennej zmianie systemu społeczno-po-
litycznego. Zdaniem Kubiaka, tego typu wyjaśnienie miało potwierdzać tezę poli-
tyczną, że tereny południowo-wschodniej Polski przypominają francuską Wandeę 
i nie uznają lewicowego prezydenta ani lewicowych rządów. Sam natomiast odwołał 
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się do kategorii genius loci, a więc fenomenu miejsca, który tworzy splot wielu uwa-
runkowań, zarówno odległych w czasie, jak i niedawnych, ale ostateczny kształt 
nadaje mu zamknięty charakter tradycyjnych, wiejskich i małomiasteczkowych 
wspólnot lokalnych, niezmieniony od dziesiątek lat, tworzących kontekst zachowań 
wyborczych na omawianym terenie. Jednym słowem, w południowo-wschodniej 
Polsce o profilu zachowań wyborczych decydują głównie lokalne tradycje długiego 
trwania, podczas gdy w innych częściach kraju przede wszystkim czynniki „struk-
turalne” bądź bieżące. 

Pomiędzy tymi stanowiskami nie ma w istocie sprzeczności. Mierzone na pozio-
mie starych jednostek wojewódzkich rozkłady poparcia (zob. Tabela 1) pokazują efekty 
zderzania się na terenach południowo-wschodniej Polski dwóch kompleksów instytu-
cjonalnych. Pierwszy kompleks czynników instytucjonalnych związany jest z wpro-
wadzeniem komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej. Komunizm wytworzył 
w granicach obecnej Polski, niezależne od rewolucji przemysłowej i narodowej, źródła 
głębokich napięć i podziałów społecznych, co przekłada się na stałą polaryzację z jed-
nej strony postaw politycznych, antykomunistycznych oraz z drugiej – neutralnych 
względnie gloryfikujących komunistyczną przeszłość (Grabowska 2004). 

Ale komunizm nie naruszył, z różnych przyczyn, specyfiki układów lokalnych 
południowo-wschodniej Polski. Ich ukształtowanie związane jest z historią długiego 
trwania obszarów o skali wykraczającej poza polskie granice, czyli ziem należą-
cych do byłego zaboru austriackiego. Analizy Jerzego Bartkowskiego, który dość 
skrupulatnie badał wpływ tradycji zaborowych na współczesne zachowania wybor-
cze, pozwalają stwierdzić, że „zależność od historycznego szlaku” w istotny spo-
sób kształtuje obecne postawy społeczne i polityczne w makroregionie (Bartkowski 

Tabela 1. Poparcie (w % uzyskanych głosów) dla postkomunistycznej lewicy i ugrupowań 
postsolidarnościowych w województwie krakowskim, nowosądeckim i tarnowskim w latach 90. 

(wybory parlamentarne)
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Polska 43,2 11,99 42,31 52,13 20,41 31,39 47,93 27,13 33,83

województwo 
krakowskie

50,3 5,2 44,6 52,9 13,9 41,6 54,48 18,6 41,97

województwo 
nowosądeckie

52,5 3,4 38,0 53,4 9,0 50,9 56,57 10,51 56,03

województwo 
tarnowskie

48,1 7,7 33,0 51,5 9,2 37,7 43,91 12,20 51,48

Źródło: opracowanie własne na podstawie komunikatów PKW.
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2003). Potwierdzeniem tez Bartkowskiego mogą być rezultaty wyborów parlamen-
tarnych na obszarze trzech województw stanowiących 70% województwa małopol-
skiego, czyli województw: krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego, kiedyś 
w całości należących do ziem byłego zaboru austriackiego. Obóz solidarnościowy, 
czyli partie o rodowodzie solidarnościowym oraz PSL (w tarnowskiem), uzyskiwał 
wyraźnie większe poparcie od obozu postkomunistycznego (SLD). Wiemy zresztą, 
że w wymienionych województwach także wybory prezydenckie z 1990 i 1995 roku 
przyniosły zwycięstwo kandydatowi solidarnościowemu. Zarówno w pierwszych, 
jak i drugich wyborach Lech Wałęsa wygrał z Aleksandrem Kwaśniewskim i z po-
zostałymi kandydatami w pierwszej turze we wszystkich trzech województwach. 
Powstaje pytanie, czy w nowym układzie administracyjnym tradycyjne wzorce za-
chowań wyborczych zachowały swój wpływ, czy też zostały zmarginalizowane?

Centralny dyskurs a regionalne refrakcje: zjawisko podwójnej asymetrii

W latach 90. poparcie dla lewicy w najbardziej tradycyjnych częściach woje-
wództwa wprawdzie mniej wyraźnie niż w skali całego kraju, lecz istotnie wzrasta-
ło, zwłaszcza w województwie krakowskim. Nigdy jednak lewica nie uzyskała tu 
poparcia nawet zbliżonego do tego, jakim cieszyły się ugrupowania wywodzące się 
z nurtu solidarnościowego. 

Do odwrócenia się wyborców na tych terenach od solidarnościowej prawicy po 
raz pierwszy doszło w wyborach prezydenckich w 2000 roku, przeprowadzonych już 
w nowym układzie terytorialnym. Kandydat postkomunistycznej lewicy Aleksander 
Kwaśniewski wyraźnie pokonał kandydata Solidarności Mariana Krzaklewskiego. 
Krzaklewski przegrał w Małopolsce nawet z kandydatem niezależnym, Andrzejem 
Olechowskim. Los ówczesnego Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” był sygna-
łem odwrócenia się wyborców od Akcji Wyborczej „Solidarność”, która w następ-
nym roku nie przekroczyła progu wyborczego dla koalicji. Przekształcenia zachodzą-
ce w obozie postsolidarnościowym przed wyborami parlamentarnymi z 2001 roku na 
tyle zdezorientowały małopolskich wyborców, że wprawdzie obóz solidarnościowy 
jako całość zyskał tu większe poparcie niż w innych częściach kraju, ale ugrupowania 
solidarnościowe każde z osobna pozostały daleko w tyle za SLD (por. Tabela 2). 

Rok 2001 to istotny moment w dynamice zachowań politycznych mierzonych 
w skali całego województwa. Do tzw. dyskursu postkomunistycznego, o którym pi-
sze Mirosława Grabowska (2004), związanego z oceną minionego ustroju i procesu 
transformacji, doszły bieżące uwarunkowania polityczne, które z równą siłą, jak 
czynniki średnio- i długookresowe, oddziaływały na wyborców w województwie. 
Podatność wyborców do udzielania poparcia partiom spoza głównego nurtu z pew-
nością związana była z poczuciem rozczarowania budowanego przez kontekst bieżą-
cy. Rozkład poparcia w 2001 roku to m.in. echo czterech wielkich reform podjętych 
przez obóz solidarnościowy, co u części wyborców musiało spowodować poczu-
cie dezorientacji, chaosu i zagrożenia. Z kolei w 2005 roku mieliśmy do czynienia 
z kryzysem w łonie partii postkomunistycznych i z wielką niewiadomą związaną 
z przystąpieniem do Unii Europejskiej. Partie eurosceptyczne, przede wszystkim 
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Samoobrona i LPR, uzyskały na terenach rolnych byłego województwa tarnowskie-
go i częściowo okręgu chrzanowskiego, a także w północnej części okręgu kra-
kowskiego zdecydowanie wyższe wyniki. Ogólnie rzecz biorąc, poparcie dla partii 
politycznego głównego nurtu (PiS, PO, SLD, PSL) po 2000 roku było w Małopolsce 
równie wysokie jak w całej Polsce. W poparciu dla partii spoza establishmentu 
(Samoobrona i Liga Polskich Rodzin) wystąpiła natomiast znacząca asymetria. 
Samoobrona zdobyła w Małopolsce mniejsze poparcie, Liga Polskich Rodzin więk-
sze niż w reszcie kraju.

W 2007 roku układ postkomunistyczny powrócił do względnej równowagi, 
a partie postsolidarnościowe objęły w swoje posiadanie większość głosującego w re-
gionie elektoratu, przede wszystkim kosztem Samoobrony i LPR. Uwzględniając 
jednak dynamikę poparcia po 1997 roku w regionie, można postawić hipotezę, że 
obok podziału postkomunistycznego, o którym wspomina Mirosława Grabowska, 
w centralnym dyskursie politycznym główną rolę zaczyna odgrywać podział we-
wnątrzsolidarnościowy. Dwa najsilniejsze ugrupowania obozu reform, jakie wyło-
niły się po kryzysie w 2001 roku i po rozpadzie AWS, w dwóch kolejnych wyborach, 
dzięki silnej polaryzacji dyskursu politycznego, zawłaszczyły niemal całą scenę 
polityczną, marginalizując pozostałe ugrupowania. W Małopolsce proces ten był 
wyraźniejszy niż w pozostałych częściach kraju. W 2007 roku PO i PiS uzyskały tu 
niemal 80% głosów. Zdecydowanym liderem w obu ostatnich wyborach parlamen-

Tabela 2. Wybory w województwie w latach 2001, 2005 i 2007 (% głosów ważnych)

2001 2005 2007

Polska Małopolska* Polska Małopolska* Polska Małopolska*

AWS 5,60 7,67 – – – –

PiS 9,50 12,63 26,99 35,82 32,11 42,96

PO 12,68 16,70 24,14 23,66 41,51 36,19

Razem 27,78 37,00 51,13 59,48 73,62 79,15

SAM 10,20 8,05 11,41 7,98 0.02 0,99

LPR 7,87 11,09 7,97 10,62 1,30 1,4

PSL 8,98 9,66 6,96 6,64 8,91 8,68

SLD/UP 41,04 30,07 11,31 7,12 13,15 8,26

Razem: partie
establishmentu

77,80 76,73 69,40 73,24 95,68 96,09

* Uśrednione wyniki z czterech okręgów wyborczych w województwie.

Źródło: opracowanie własne na podstawie komunikatów PKW.



ROZDZIAŁ 396

tarnych w Małopolsce było jednak Prawo i Sprawiedliwość, które zdystansowało 
pozostałe ugrupowania w skali poparcia politycznego (por. Tabela 2).

Dla regionalnej polityki w warunkach scentralizowanego systemu politycznego 
istotne znaczenie ma wpływ polityków z regionu na centralne instytucje państwa. 
I tu wyniki rozkładów poparcia politycznego w całym kraju oraz w województwie 
prowadzą do zaskakującej, ale niezwykle brzemiennej dla regionalnego życia po-
litycznego konkluzji. Z wyjątkiem krótkiego okresu 2005–2007 Małopolanie ob-
darzali większym zaufaniem te ugrupowania, które akurat cieszyły się mniejszym 
zaufaniem mieszkańców innych części kraju. Oprócz krótkiego okresu po wyborach 
w 2005 roku, kiedy to spekulowano o premierze z Krakowa, przez wiele lat mało-
polscy politycy i posłowie albo należeli do opozycji wobec partii rządzącej w kraju, 
albo – jeśli już rządzili – to krótko. Z badań przeprowadzonych w latach 2000–2002 
wynika, że nie wykazywali przy tym szczególnego zainteresowania sprawami woje-
wództwa jako całości, lecz głównie swoich okręgów wyborczych (Bukowski 2004). 
Co więcej, możemy mówić o podwójnej asymetrii, która, jak zobaczymy w ko-
lejnych częściach tego rozdziału, w sposób istotny oddziałuje na kształt polityki 
regionalnej. Po pierwsze, istnieje asymetria pomiędzy Małopolską a resztą kraju 
w rozkładzie preferencji wyborczych, co może mieć wpływ na relacje pomiędzy 
politykami z regionu a centralnymi strukturami politycznymi i administracyjnymi. 
Po drugie, partia, która w ostatnich dwóch wyborach parlamentarnych cieszy się 
w Małopolsce najwyższym poparciem i wprowadza do parlamentu najwięcej tutej-
szych posłów, czyli PiS, to ugrupowanie przywiązane do unitarnej wizji państwa. 
Dla elektoratu tej partii zasadniczy jest stosunek do państwa i jego roli opiekuńczo- 
-dystrybucyjnej, mniejsze znaczenie mają specyficzne problemy rozwoju gospodar-
czego o charakterze terytorialnym, w tym kwestie rozwoju regionalnego. Będzie to 
miało znaczenie dla strategii i zachowań liderów tej partii w Małopolsce – o czym 
w dalszych partiach rozdziału.

Wewnątrzregionalne refrakcje poparcia dla partii centralnych

Analiza rozkładu poparcia w wyborach parlamentarnych w rozbiciu na okręgi 
wyborcze wprowadza nas w tajniki zróżnicowania wewnątrzregionalnego. Przegląd 
wyników parlamentarnych w czterech małopolskich okręgach wyborczych pozwala 
lepiej zrozumieć wewnętrzne zróżnicowanie poparcia politycznego, wymaga jednak 
przynajmniej krótkiej charakterystyki subregionów, z których utworzono okręgi.

Obszary te nie są wewnętrznie jednorodne, a o ich specyfice decydują raczej 
pewne społeczno-gospodarcze dominanty (por. Rysunek 3 – mapka z lewej strony). 
Dominantą okręgu krakowskiego (okręg wyborczy nr 13) jest niewątpliwie metro-
polia, otoczona jednakże od zachodu i północy, wyjąwszy powiat olkuski, słabo 
zmodernizowanymi obszarami wiejskimi. To one niekiedy przesądzają o wynikach 
wyborów w okręgu, jak choćby w wyborach parlamentarnych w 2007 roku – wtedy 
Zbigniew Ziobro z PiS-u niespodziewanie wyprzedził kandydata „wielkomiejskie-
go” PO Jarosława Gowina. W okręgu chrzanowskim (okręg wyborczy nr 12) do-
minują ośrodki przemysłowe: Chrzanów i Oświęcim, które uprzednio należały do 
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województwa katowickiego, i część powiązań funkcjonalnych wciąż wiąże je z obec-
nym województwem śląskim. Ale południową ścianę tego okręgu tworzą powiaty 
suski, wadowicki i myślenicki, z typowym dla całego regionu profilem gospodar-
czym: małorolnym rolnictwem i drobnym, aczkolwiek prężnym rzemiosłem. O ile 
w Chrzanowie i Oświęcimiu lewica postkomunistyczna zawsze była silna, o tyle 
w tradycyjnych powiatach południa kraju nigdy nie uzyskiwała wielkiego wpływu. 
Okręg tarnowski (okręg wyborczy nr 15) tworzy przede wszystkim Tarnów, dru-
gie pod względem wielkości miasto regionu, niegdyś duży ośrodek przemysłowy, 
przechodzący następnie poważne problemy restrukturyzacyjne. Na zachód i północ 
od Tarnowa położone są słabo rozwinięte tereny o charakterze rolniczym (powiaty 
wielicki, bocheński, proszowicki, brzeski, dąbrowski i tarnowski), aczkolwiek warto 
podkreślić oddziaływanie międzynarodowego szlaku komunikacyjnego (autostra-
da A4), przebiegającego środkiem okręgu, wzdłuż którego badacze odnotowują 
znaczne ożywienie gospodarcze. Zaznaczyć także wypada silny wpływ struktury 
Kościoła katolickiego na tym terenie (diecezja tarnowska), ale także tradycje ru-
chu chłopskiego (Podraza 2006). W podtarnowskich Wierzchosławicach urodził się 
Wincenty Witos, a sieć ochotniczych straży pożarnych, bardzo dobrze rozwinięta 
na terenach byłej Galicji (Bartkowski 2003), stanowi organizacyjne zaplecze struk-
tur PSL-u. Nie przypadkiem prezes PSL-u Waldemar Pawlak pełni od lat funkcję 
Prezesa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Z kolei okręg nowosądecki 
(okręg wyborczy nr 14) z byłym ośrodkiem wojewódzkim, Nowym Sączem, obej-
muje z jednej strony dość tradycyjne i ubogie Podhale (powiaty nowotarski i ta-
trzański) oraz powiat limanowski, z drugiej powiat gorlicki, jeden z najuboższych 
w województwie; sam Nowy Sącz także otoczony jest niezbyt zamożnymi gminami 
wiejskimi. Podsumujmy: o profilu okręgu chrzanowskiego decydują przede wszyst-
kim obszary przemysłowe, okręg krakowski to okręg z dynamicznie rozwijającą 
się metropolią, tarnowskie i nowosądeckie zdominowane są przez ubogie obsza-
ry wiejskie. Temu profilowi społeczno-gospodarczemu z grubsza odpowiada profil 
i dynamika poparcia politycznego (por. Tabela 3). 

Partie postsolidarnościowe lepiej wypadają w okręgu krakowskim i nowosąde-
ckim, słabiej w chrzanowskim i tarnowskim. Dotyczy to wszystkich wyborów parla-
mentarnych po 2000 roku. Z kolei poparcie dla SLD jest najwyższe w okręgu chrza-
nowskim. PSL najlepsze rezultaty osiąga systematycznie w okręgu tarnowskim, gdzie 
znajduje się zresztą jego historyczny matecznik. W okręgu nowosądeckim PO wygry-
wa ze swoimi postsolidarnościowymi konkurentami, AWS i PiS, tylko w 2001 roku. 
Z kolei PiS w 2007 roku wyraźnie przegrywa w okręgu krakowskim z PO. 

Tabela 3 pokazuje także trwałość politycznych wpływów poszczególnych partii. 
Pomimo geograficznej fragmentacji, możemy mówić o ciągłości wzorów poparcia 
dla poszczególnych ugrupowań. W Krakowie i Nowym Sączu ugrupowania post-
solidarnościowe uzyskują stale wysokie poparcie pomimo wewnętrznych przemian 
w obozie prawicy, jakie nastąpiły w latach 2000–2001. 
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Układ polityczny w sejmiku

Powyższe refrakcje okazują się mieć podstawowe znaczenie dla układu politycz-
nego w sejmiku. Przed jego przedstawieniem należy jednak przyjrzeć się uważniej 
różnicom pomiędzy omówionymi wcześniej okręgami parlamentarnymi a okręga-
mi wyznaczonymi przez marszałka województwa do przeprowadzania wyborów do 
sejmiku.

Podział okręgów do sejmiku dużo precyzyjniej uwzględnia specyfikę społeczno- 
-gospodarczą poszczególnych części województwa. Został on wprowadzony przed 
drugimi wyborami, w 2002 roku, ponieważ wcześniej, w 1998 roku, głosowano 
w skali całego województwa. Najistotniejsze różnice w stosunku do parlamentar-
nych okręgów wyborczych zaszły na północy województwa. Metropolia zosta-
ła wyodrębniona z rolniczego otoczenia, a uprzemysłowione powiaty północno- 
-zachodniej części województwa (oświęcimski, chrzanowski i olkuski) oddzielono 
od tradycyjnych powiatów części południowo-zachodniej, tworząc odrębny okręg. 
Powiaty suski, wadowicki i myślenicki powiązane zostały z częścią podhalańską, 
a Nowosądecczyzna z powiatem gorlickim i limanowskim stworzyły ostatni, szósty 
okręg. 

Tabela 4 pokazuje, jak startujące ugrupowania podzieliły się wpływami w po-
szczególnych okręgach: każda z partii swój najlepszy wynik w kolejnych dwóch 
wyborach do sejmików osiągnęła w innym z okręgów. LPR najlepsze rezultaty za-
notował w zasadzie w dwóch okręgach: IV (2006) i V (2002). I nie jest to przy-

Rysunek 3. Podział okręgów parlamentarnych (lewa mapka) i do sejmiku (prawa mapka)

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza (http://www.pkw.gov.pl/wybory/2001//120000/sjw1_w.
html; http://wybory2002.pkw.gov.pl/sejmik/gw1/w12/index.html).
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padek, bowiem w obu z nich szczególną rolę odgrywa religia i rodzina, które to 
wątki są bardzo istotne dla programu LPR; poza tym okręg IV to ziemia Jana Pawła 
II (Wadowice) i tradycyjnie religijne Podhale, z kolei okręg V to diecezja tarnow-
ska, w której struktury parafialne należą do najsilniejszych w Polsce (Wendt 2001). 
Samoobrona, partia antyestablishmentowa, najlepsze swoje wyniki uzyskała w nie-
zamożnym powiecie miechowskim, wcześniej należącym do województwa kiele-
ckiego, położonym peryferyjnie zarówno w stosunku do Kielc, jak i do Krakowa. 
SLD w obu kolejnych wyborach do sejmiku najlepsze wyniki osiągnął w okręgu I, 
składającym się z uprzemysłowionych powiatów: chrzanowskiego, oświęcimskie-
go i olkuskiego, które wcześniej należały do województwa katowickiego, a przed 
1989 rokiem cieszyły się ideologicznym i inwestycyjnym uprzywilejowaniem ze 
strony komunistycznego państwa – stąd silny peerelowski sentyment wśród wybor-
ców z tego okręgu. PO i PiS najlepsze wyniki zdobyły w okręgach III, IV i VI, 
należących do małopolskiego „kręgosłupa”, który tworzy oś Kraków – Podhale – 
Nowosądecczyzna, o tradycyjnych powiązaniach społeczno-gospodarczych i kultu-
rowych. Owo rozdrobnienie przełoży się potem na odśrodkowe strategie stosowane 
przez reprezentujących poszczególne okręgi radnych. Ciekawym przypadkiem jest 
Wspólnota Małopolska, która we wszystkich okręgach zdobywa mniej więcej po-
dobną ilość głosów, ale najsilniejsza jest w tych okręgach, w których wystawia zna-
nych w największych ośrodkach regionalnych liderów, a więc w Krakowie (Marek 
Nawara), Nowym Targu (Andrzej Sasuła), Nowym Sączu (Witold Kozłowski) 
i Tarnowie (Roman Ciepiela).

Konsekwencją społeczno-gospodarczego zróżnicowania okręgów wybor-
czych jest rozproszenie sceny politycznej w sejmiku, przynajmniej w kadencjach 
2002–2006 i 2006–2010. Przykładowo, w drugiej kadencji (2002–2006) koalicja  
PO–PiS uzyskała 10 mandatów, LPR – 9, SLD–UP – 8, Wspólnota Małopolska – 6, 

Tabela 4. Wybory do sejmiku województwa małopolskiego w latach 2002 i 2006

2002 2006

I II III IV V VI I II III IV V VI

LPR 13,68 15,87 18,57 18,78 20,91 17,74 4,73 7,76 2,52 8,55 7,46 7,34

SLD 29,75 14,58 19,25 12,91 15,38 16,99 17,15 7,02 12,41 6,56 7,97 7,98

SAM 10,37 17,07 5,15 11,06 13,72 12,97 3,67 7,19 1,05 4,74 4,29 3,77

PO– 
–PiS

13,66 16,70 26,33 20,25 11,08 23,37
30,62 27,51 46,11 27,06 25,60 21,38

26,92 31,92 31,24 39,97 34,47 40,97

PSL 7,64 10,25 1,58 8,48 15,40 6,41 9,10 12,19 1,84 7,20 13,07 9.90

WSP 10,97 10,13 15,19 16,90 14,11 13,66 – – – – – –

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW.
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Samoobrona – 4, a PSL – 2. Zmuszało to, rzecz jasna, z jednej strony do poszukiwa-
nia konsensusu i budowania koalicji, zwłaszcza przy wyborze marszałka. Z drugiej 
strony, fragmentacja sceny politycznej działała na korzyść już wybranego marszałka 
i zarządu kosztem podzielonych radnych sejmiku. To w ramach posiedzeń zarządu 
zachodził realny proces decyzyjny, podczas gdy większość radnych wojewódzkich, 
jak wynika z badań i obserwacji, nie angażowała się w prace sejmiku, statystując 
jedynie niewielkiej grupie aktywnych uchwałodawczo liderów (Barometr Rozwoju 
Małopolski 2009). 

Choć analizy przedstawiane w niniejszej pracy zasadniczo nie wychodzą poza 
rok 2009, to warto krótko scharakteryzować małopolską scenę polityczną po wy-
borach do sejmiku województwa w 2010 roku. Wybory te kończą wprawdzie okres 
politycznego rozdrobnienia, nie oznacza to jednak spokoju i wyklarowania sytuacji 
politycznej. Dwa zwycięskie ugrupowania, PO i PiS, otrzymały ponad 65% gło-
sów i podzieliły się poparciem wyborców niemal po połowie. System przeliczania 
głosów na mandaty wyraźnie premiuje obu liderów politycznej stawki. Platforma 
uzyskała w wyborach 33,8% głosów, co dało jej 17 mandatów radnych, zaś Prawo 
i Sprawiedliwość otrzymało 31,69% głosów poparcia i 16 mandatów radnych wo-
jewódzkich. Trzecie w kolejności PSL zebrało 10,33% głosów, ale dało mu to tylko 
4 mandaty. Najbardziej pokrzywdzone wydaje się SLD – przy 9,43% poparcia (mniej 
więcej trzykrotnie mniejszym niż zwycięska PO) uzyskało zaledwie 2 mandaty – 
czyli ponad ośmiokrotnie mniej niż Platforma. PO i PSL utworzyły koalicję rządzą-
cą odtąd w województwie, a marszałkiem został Marek Sowa, desygnowany przez 
PO. Reaktywowana przez dotychczasowego marszałka Marka Nawarę Wspólnota 
Małopolska, mimo zebrania w skali województwa ponad 6% głosów, w żadnym 
z okręgów nie uzyskała mandatu radnego wojewódzkiego. 

Widać wyraźnie, że regionalny układ polityczny w pewnym stopniu odzwier-
ciedla proporcje poparcia na scenie centralnej. Dwóm największym ugrupowaniom 
parlamentarnym udaje się od 2005 roku marginalizować pozostałych konkurentów 
poprzez ciągłe zaostrzanie dyskursu politycznego. Od czasu katastrofy smoleńskiej 
z 10 kwietnia 2010 roku dyskurs ten przybrał głęboko antagonistyczny charakter, 
a jego efekty przeniosły się także na szczebel regionalny w postaci dwubiegunowego 
układu politycznego.

Lokalne refrakcje podstawowych podziałów politycznych 

Komplikujący się obraz wewnątrz regionalnej sceny politycznej potęguje róż-
norodność konfiguracji politycznych w lokalnych układach władzy. Do przełomu 
doprowadziła w tym względzie wprowadzona przez koalicję SLD–UP Ustawa 
z 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze burmistrzów, wójtów, prezyden-
tów, która zrewolucjonizowała układ sił w terenie i w dużym stopniu uniezależniła 
lokalne układy władzy od skali regionalnej i krajowej. Wprowadzenie ustawy miało 
czytelną intencję polityczną. Ugrupowania postkomunistyczne chciały w ten sposób 
uniezależnić wybór organów wykonawczych od zdominowanych przez środowiska 
postsolidarnościowe rad gmin, tak by dać szansę swoim lokalnym liderom, których 
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spora część legitymowała się doświadczeniem administracyjnym i politycznym, na 
wybór w wyborach bezpośrednich.

Pomiędzy 1998 a 2002 rokiem następuje zjawisko depolityzacji, przynajmniej 
jeśli chodzi o gminy powyżej 20 tysięcy mieszkańców i rady powiatów. Przez depo-
lityzację rozumiem nie tyle pozbycie się przez radnych, wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów miast poglądów politycznych i partyjnych sympatii, ile unikanie przez kan-
dydatów, a potem przez wybranych liderów otwartej deklaracji partyjnej. Proces ten 
staje się widoczny, gdy porównamy Rysunek 4 z Wykresem 1. Rysunek 4 uwzględnia 
rozkład poparcia dla zwycięskich ugrupowań w wyborach samorządowych w 1998 
roku w poszczególnych powiatach. W większości małopolskich powiatów, z wyjąt-
kiem chrzanowskiego i olkuskiego, zdominowanych przez SLD, wygrało wówczas 
AWS, zdobywając średnio od 30 do 60% poparcia. W powiecie proszowickim i mie-
chowskim wygrały wprawdzie lokalne koalicje samorządowe (odpowiednio Ruch 
Samorządowy Ziemi Proszowickiej oraz Porozumienie Samorządowe), ale z infor-
macji wyborczej wynika, że oba pozostawały pod politycznym patronatem SLD.  
Na Podhalu z kolei zwyciężyło Porozumienie dla Podhala, wspierane przez AWS. 
Tak więc układ polityczny w samorządach pozostawał w miarę czytelny politycznie. 

Rysunek 4. Udział procentowy zwycięskich partii w poszczególnych powiatach województwa 
w wyborach do samorządu z 11 października 1998 roku 

Źródło: Województwo Małopolskie 1999–2000. Kraków 2001, s. 273.
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Z kolei Wykres 1 przedstawia sytuację po czterech latach. W bezpośrednich wy-
borach na wójtów, burmistrzów i prezydentów niemal 82% kandydatów nie chcia-
ło ujawnić orientacji politycznej; z podobną skalą mamy do czynienia, jeśli chodzi 
o wybory do rad gminnych. Fakt nieujawniania orientacji politycznej wprowadza 
zarówno pewien stopień przypadkowości, jak i nieprzejrzystości w funkcjonowaniu 
lokalnych układów władzy. Mamy wprawdzie do czynienia z personalizacją odpo-
wiedzialności, ale powiązania polityczne pozostają nieczytelne dla opinii publicz-
nej. W przypadku rad powiatów stopień upartyjnienia jest nieco wyższy, ale też rola 
bezpośredniej polityki jest tu istotnie mniejsza. 

Depolityzacji na szczeblu powiatowym towarzyszy fragmentaryzacja i perso-
nalizacja na szczeblu gminnym, także w gminach powyżej 20 tysięcy, w których 
dotychczas głosowano na ugrupowania polityczne, wyłaniające następnie spośród 
siebie kandydata na burmistrza, wójta czy prezydenta.

Powyższe dane mogą także świadczyć o istotnym przewartościowaniu na lokal-
nych scenach politycznych na skutek wydarzeń krajowych i perypetii partii, tworzą-
cych tzw. mainstream polityczny po obu stronach ideologicznej barykady. W oma-
wianym okresie (1998–2002) byliśmy najpierw świadkami rozkładu politycznego 
AWS – a więc sceny postsolidarnościowej – a następnie – skandalu politycznego na 
lewicy, związanego z tzw. aferą Rywina. Niewykluczone, że lokalni politycy z obu 
głównych nurtów politycznych chcieli uniknąć politycznego odium, jakie mogło na 
nich spaść po ujawnieniu deklaracji partyjnej.

Wykres 1. Rozkład poparcia politycznego w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów 
oraz do rad gmin i powiatów w Małopolsce w 2002 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych w: Województwo Małopolskie 
2001 (2002); Województwo Małopolskie 2002 (2003).
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Rysunek 5 przedstawia polityczny układ sił w Polsce, Małopolsce i Krakowie 
w latach 1998–2010 – widać zarówno strukturę, jak i dynamikę poparcia politycznego 
w skali kraju, województwa i największego miasta w regionie. 

Nawet pobieżny rzut oka na Rysunek 5 wystarczy, aby zorientować się, jak 
rozdrobniony i zmienny jest układ wpływów politycznych w regionie. Muszą zatem 
istnieć instytucje, struktury i praktyki, poprzez które dokonywać się będzie integracja 
tych rozproszonych układów, poziomów i skal. We współczesnych demokracjach 
konsolidacja porządków funkcjonalnych i terytorialnych oraz integracja różnych skal 
życia politycznego odbywa się dzięki strukturom partii politycznych. Warto zatem 
przyjrzeć się, jak partie polityczne określają i realizują priorytety rozwojowe oraz jak 
integrują politykę regionalną w istniejącym układzie przecinających się skal życia 
politycznego.

* Strzałkami zaznaczono: górnymi – datę wprowadzenia samorządowych województw i integracji 
z Unią Europejską, dolnymi – datę wyborów parlamentarnych.

Rysunek 5. Układ sił politycznych w Polsce, Małopolsce i Krakowie w latach 1998–2010

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sobczak 2010: 179.
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3. PARTIE POLITYCZNE W REGIONIE: KOINCYDENCJA 
I ROZBIEŻNOŚĆ POLITYCZNYCH SKAL

„Sycylia” i „Sarmacja”, czyli próżnia polityczna na szczeblu regionalnym

W dojrzałych demokracjach system partyjny integruje rozproszone układy i wy-
miary życia politycznego za pomocą dwojakiego rodzaju instrumentarium: polity-
ki programowej i polityki personalnej. W wywiadach swobodnych pytałem swoich 
rozmówców, czy partie w regionie mają programy i wizje rozwoju regionalnego. 
Szefowa jednego z merytorycznych departamentów Urzędu Marszałkowskiego 
stwierdziła z przekąsem: „Ja nie wiem, czy mają, ale nie słyszałam o nich. Jak mają, 
to chyba głęboko utajnione”. To przekonanie podzielają także ankietowani w moich 
badaniach liderzy rozwoju regionalnego w Małopolsce. Dwie trzecie z nich przychy-
liło się do opinii, że znaczące ugrupowania polityczne nie dysponują programami 
rozwoju regionalnego (por. Wykres 2). Podstawa programowa nie jest więc zasadni-
czym elementem konsolidowania polityki regionalnej przez partie polityczne. 

Co w takim razie robią partie w terenie? Jeden z wicemarszałków stwierdza bez 
ogródek: „Moje wrażenie jest takie, że działalność partii politycznych w regionie 
polega na walce o stanowiska dla swoich członków, bez przebierania w środkach”. 

Wykres 2. Opinie liderów rozwoju regionalnego o roli partii politycznych w Małopolsce

Źródło: badania własne – ankieta przeprowadzona wśród liderów rozwoju regionalnego z lat 
2007–2009.
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Nacisk na obsadę stanowisk w administracji publicznej ze strony partii politycz-
nych wynika z faktu, że jest to jeden z podstawowych mechanizmów konsolidacji 
struktur partyjnych, a jednocześnie – budowy poparcia politycznego. Podobnie jak 
w południowych Włoszech, w Polsce także nie wyłonił się system polityczny jako 
wyodrębniona ze sfery grupowych interesów, funkcjonalnie wyspecjalizowana i au-
tonomiczna wobec społeczeństwa obywatelskiego sfera przekształcania interesów 
wielu grup i środowisk w uogólnione priorytety i wizje polityczne: lewicowe, prawi-
cowe, liberalne, chadeckie, socjaldemokratyczne (Graziano 1978). Powstałe po 1989 
roku ugrupowania polityczne przybrały natomiast postać specyficznych korporacji 
o silnie spersonalizowanej strukturze. 

Konsolidacja struktur organizacyjnych odbywa się wzdłuż powiązań personal-
nych pomiędzy patronem politycznym, działającym na wyższych piętrach struktury 
partyjnej (np. szef struktury regionalnej w partii) i polityczno-administracyjnej (po-
seł, marszałek), który gra o pozycję w partii z innymi patronami, a jego polityczny-
mi klientami rozproszonymi w terenie. Jak wyjaśnia to jeden z ekspertów:

To jest trochę tak, jak Polska sarmacka, buduje się szable, ja mam szable. Ja mam szable 
w terenie, a moje szable to jest tam czterech starostów, dwóch członków zarządu, ktoś 
w sejmiku i pięciu dyrektorów. I ja licytuję, jeżeli moja pozycja w partii słabnie central-
nie, to ja zaczynam, że tak powiem, pokazywać, jaką kartę ja mam do rozegrania i jak 
mogę tę kartę rozegrać. Innymi słowy, identyfikacja ta partyjna buduje się nie po linii 
ideologicznej, tylko po linii personalnej.

Ta gra nie byłaby możliwa bez dostępu partii do stanowisk w administracji pub-
licznej, które dają rzeczywisty wpływ na decyzje. Specyficzne usytuowanie partii 
w polskim systemie politycznym polega na tym, że w odróżnieniu od innych grup 
interesów posiadają one uprzywilejowany dostęp do ogromnej puli zasobów pub-
licznych, w tym środków unijnych. Dzięki obsadzie stanowisk politycznych mają 
możliwości obsadzania kluczowych pozycji w administracji publicznej – czym pod-
porządkowują sobie administrację, a w dalszej kolejności, dzięki wpływowi na pro-
ces dystrybucji środków publicznych – uzależniają od siebie rozmaitych klientów 
w systemie społeczno-gospodarczym. Wspomniany wicemarszałek opowiada, jak 
sam padał ofiarą wpływów i nacisków politycznych: 

Tak, no dostaję telefon: słuchaj, tam dzielicie pieniądze na to i na to, to jest nasza ta gmi-
na, tam rozumiesz, t o  j e s t  n a s z  c z ł o w i e k  [podkreślenie własne – A.B.], więc on 
musi dostać, jak nie dostanie, to będzie awantura. To po co ty tam jesteś? Co to znaczy, że 
Platforma, jak są nasi [w zarządzie województwa – dop. A.B], nie dostanie?

Za niesubordynację wobec partyjnych dyspozycji grozi niewystawienie w kolej-
nych wyborach na listach, a tym samym wyrzucenie poza nawias regionalnej czy 
lokalnej polityki. Rozmówca konkluduje: 
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Czyli ten patronat polityczny jest silny, patronat w ogóle, klientelizm, patronat. On się 
bierze z głębokich struktur społecznych, które tu historycznie są ugruntowane. Sycylia!

Liderzy alokują te środki zgodnie z zasadą maksymalizacji poparcia politycz-
nego według klientelistycznych (personalno-grupowych) reguł (zasoby za poparcie 
konkretnych przedstawicieli partii). W ten sposób stają się pośrednikiem (agent) po-
między obywatelami a państwem z jednej strony, z drugiej – zawłaszczają państwo 
(state capture). 

Charakterystyczną cechą relacji klientelistycznych jest to, że realizowane są 
one w układzie pionowym (patron – klient), wzdłuż scentralizowanych struktur 
polityczno-administracyjnych, ale za to w układzie horyzontalnym, czyli gminnym, 
powiatowym bądź regionalnym, mają tendencję do samoizolacji, którą wzmacnia-
ją podziały administracyjne (Putnam 1993). To sprawia, że współpraca w ramach 
szerszych struktur międzygminnych jest praktycznie niemożliwa. Jeden z obserwa-
torów regionalnej sceny politycznej twierdzi:

(…) ponieważ motorem bardzo często działania są czynniki polityczne, czyli wójt, sta-
rosta, burmistrz, to w momencie, kiedy wykracza coś poza obszar zainteresowania poli-
tycznego, na przykład dwa, trzy powiaty to już nie mają interesu bezpośredniego, żeby 
na to wpływać. (…). Jak wójt z danej partii chce mieć wpływ, to ma swojego starostę po 
to, żeby jego starosta budował w jego gminie drogi powiatowe, to nie ma interesu wójt 
z powiatu nowotarskiego oddziaływać na starostę suskiego.

Wszystko to ma niewiele wspólnego z dobrem publicznym, zwłaszcza na szczeb-
lu regionalnym, który sytuuje się dokładnie pomiędzy okręgiem wyborczym a cen-
tralnymi urzędami administracyjnymi. Trzeba jednak zaznaczyć, że pojawienie się 
funduszy strukturalnych istotnie zmieniło sytuację jeśli chodzi o aktywność struk-
tur partyjnych na szczeblu regionalnym. W tzw. pierwszym okresie programowa-
nia (2004–2006) koncentrowała się ona przede wszystkim na dystrybucji fundu-
szy w układzie terytorialnym – dla gmin i powiatów (Bukowski, Gadowska, Polak 
2008a, 2008b). W drugim okresie programowania, z uwagi na scentralizowanie 
procesu dystrybucji, ciężar przetargu politycznego wokół środków unijnych przesu-
nął się na szczebel centralny (Bukowski, Gadowska 2008). Region znalazł się znów 
w swoistej politycznej próżni. Tę niefortunną sytuację dobrze ilustruje wypowiedź 
jednego z liderów partyjnych, zatroskanego słabością programową partii w odnie-
sieniu do spraw regionalnych:

Była inicjatywa wojewody Jerzego Millera takich cyklicznych, comiesięcznych spotkań 
parlamentarzystów Małopolski, ze wszystkich partii, i on tam przedstawiał potrzeby 
województwa, takie właśnie systemowe potrzeby województwa, prosząc parlamenta-
rzystów o zaangażowanie, przy czym próbował nas zaangażować wyłącznie w projekty 
dotyczące całej Małopolski. No, ale to umarło śmiercią naturalną, bo parlamentarzyści 
nie wykazywali zainteresowania, bo nie ma żadnego mechanizmu promującego tego 
typu działania ze strony parlamentarzystów. Oni nie z tego rozliczani są przez władze 
partii, co dobrego zrobią dla województwa, tylko bierze się pod uwagę ich przydatność 
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polityczną w danym okręgu wyborczym. Przynajmniej tak jest w Małopolsce. Ale z tego 
co wiem, tak jest w całej Polsce.

Istnieją jednak problemy oraz sytuacje i wydarzenia o charakterze strategicznym 
z regionalnego punktu widzenia, ogniskujące uwagę opinii publicznej, a przez to 
dające partiom okazję do zdobycia poparcia politycznego niejako en bloc, bez ko-
nieczności mozolnego, oddolnego ciułania poparcia za pomocą polityki personalnej 
w okręgach wyborczych. Wymagają one jednak koordynacji działań zarówno w wy-
miarze horyzontalnym, czyli regionalnym, jak i pionowym, wzdłuż struktur admi-
nistracyjnych państwa. Warto przyjrzeć się, jak w konkretnych sytuacjach wygląda 
poruszanie się partii w wieloskalarnym układzie politycznym. 

Balice i koincydencja politycznych skal

Lotnisko to kluczowy element rozwoju regionalnego, ponieważ w epoce globa-
lizacji komunikuje region ze światem. Ale żeby mogło stać się węzłem globalnych 
sieci transportowych, musi być zapewniona odpowiednia przepustowość oraz ilość 
przewoźników obsługujących różne linie lotniska. Konieczne jest ciągłe pozycjo-
nowanie oferty wobec konkurencyjnych lotnisk przy zmieniającej się nieustannie 
koniunkturze, trzeba także zmagać się z lokalnymi uwarunkowaniami: na przy-
kład neutralizować skutki hałasu dla okolicznych mieszkańców, zapewnić sprawną 
komunikację z centrum miasta, zadbać o infrastrukturę okołolotniskową, z której 
wpływy stanowią istotną część przychodów z lotniska. W realizacji wszystkich tych 
celów potrzebne jest skupienie kontroli administracyjno-decyzyjnej nad lotniskiem 
w jednych rękach, najlepiej samorządu regionalnego, bo to opcja optymalna dla lot-
niska skali bądź co bądź regionalnej. Tymczasem rozwój Międzynarodowego Portu 
Lotniczego w Balicach, drugiego pod względem ilości obsługiwanych pasażerów 
lotniska w Polsce, stał się w punkcie wyjścia zakładnikiem skomplikowanego ukła-
du własnościowego.

Jeszcze w drugiej połowie lat 90. lotnisko w Balicach było trzeciorzędnym 
portem europejskim z niewielką ilością połączeń i przewożonych pasażerów, stąd 
w strukturach ówczesnego Urzędu Wojewódzkiego pojawił się pomysł jego rozbu-
dowy. Jak twierdził w 2002 roku Szef Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie, który stał się koordynatorem przedsięwzięcia: 

Amerykanie mówią tak i nie mylą się, że warunkiem rozwoju miasta czy regionu jest 
to, żeby posiadał on uniwersytet i lotnisko. Uniwersytetów różnych ci u nas dostatek, 
i uczelni wyższych, generalnie, natomiast lotnisko mieliśmy bardzo słabe. 

Idea rozbudowy polegała na przedłużeniu pasa startowego i jego utwardzeniu, 
by umożliwić lądowanie dużych samolotów pasażerskich, oraz powiększeniu termi-
nalu pasażerskiego i cargo. Wszystko to miało doprowadzić do zwiększenia ruchu 
pasażerskiego i towarowego. Samą inwestycję poprzedziły przedsięwzięcia organi-
zacyjno-instytucjonalne: 
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Wymyśliliśmy, że rozwojem lotniska będzie zajmowała się spółka z udziałem prezydenta 
miasta Krakowa, wojewody, wójta gminy Zabierzów i Przedsiębiorstwa Państwowego 
„Porty Lotnicze”, dotychczasowego operatora lotniska. I to był projekt zaprojektowany 
i przeprowadzony całkowicie przez Wydział.

Ideą spółki było połączenie sił przez wszystkie zainteresowane strony. Dla 
Krakowa rozbudowa lotniska oznaczała zwiększenie dostępności komunikacyjnej 
w układzie międzynarodowym, a tym samym większy napływ inwestorów i tury-
stów. Dla wójta gminy Zabierzów, na którego terenie znajduje się lotnisko, nowa 
inicjatywa dawała nadzieje na zwiększenie miejsc pracy dla miejscowej ludności, 
zarówno przy rozbudowie, jak i po wybudowaniu, w nowych terminalach, ale tak-
że zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, poprzez usytuowanie na terenie gmi-
ny lotniska oraz ważnego węzła autostradowego, łączącego obwodnicę Krakowa 
z autostradą A4. Z kolei Przedsiębiorstwo „Porty Lotnicze” w rozbudowie widzia-
ło szansę na zwiększenie zysków na skutek zwiększenia ilości startów i lądowań. 
Z punktu widzenia wojewody powiększenie przepustowości lotniska oznaczało bo-
dziec dla uruchomienia rozwoju gospodarczego w skali województwa, a nawet całe-
go makroregionu południowego, być może nawet dla sąsiedniego Śląska. Po dojściu 
do władzy SLD w 2001 roku stopniowo zmieniała się jednak filozofia użytkowania 

i zarządzania lotniskiem. Ponownie przypomniano, że lotnisko należy do wojska, 
i zaczęto zastanawiać się nad łączeniem jego wojskowej i cywilnej roli. W swoich 
planach SLD wyraźnie przesunęło akcent z funkcji cywilnych na funkcje wojskowe. 
Minister Obrony Narodowej w rządzie SLD Jerzy Szmajdziński zaproponował na-
wet przeznaczenie lotniska w Balicach na bazę wojskową NATO. 

Pod koniec rządów SLD sporządzono dwa istotne akty prawne, które wobec gwał-
townie rosnącego ruchu lotniczego miały ucywilizować relacje własnościowe, w isto-
cie jednak gwarantowały swoistą rentę wojsku, blokując rozwój cywilnej funkcji 

Tabela 5. Struktura udziałów w spółce Międzynarodowy Port Lotniczy w Balicach 

Udziałowiec
Ilość posiadanych 

udziałów
Wartość posiadanych 

udziałów (zł)
Wielkość posiadanych 

udziałów (%)

PP „Porty Lotnicze” 154 264 77 132 000 76,19

województwo 
Małopolskie

46 012 23 006 000 22,73

gmina m. Kraków 2 104 1 052 000 1,04

gmina Zabierzów 84 42 000 0,04

Razem 202 464 101 232 000 100,00

Źródło: Przegląd Ekologiczny Lotniska Kraków-Balice 2007.
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lotniska na wiele lat. Według umowy operacyjnej z 30 maja 2005 roku, sporządzo-
nej pomiędzy jednostką wojskową nr 1155 w Balicach a Międzynarodowym Portem 
Lotniczym w Balicach, Balice są lotniskiem wojskowym udostępnionym na potrze-
by lotniska cywilnego, a zarządzającym lotniskiem jest Przedsiębiorstwo Państwowe 
„Porty Lotnicze”. Umowa operacyjna dotyczyła warunków współużytkowania lotni-
ska dla celów wojskowych i cywilnych. Z kolei pomiędzy Agencją Mienia Wojskowego 
a MPL doszło do umowy dzierżawy zawartej w dniu 4 lipca 2005 roku, na mocy której 
MPL stał się dzierżawcą określonych działek lotniska (Przegląd Ekologiczny Lotniska 
Kraków-Balice 2007). PPPL za wynajmowanie od wojska części pasa płaciło mu mi-
lion złotych rocznie, co samo w sobie stanowiło kuriozum, bowiem jedna struktura 
państwowa płaciła drugiej ogromne kwoty, co odbijało się wyraźnie na możliwościach 
rozwojowych zarówno samego lotniska, jak i całego regionu.

Ogromny wzrost ruchu pasażerskiego w regionie i w samych Balicach po wejściu 
Polski do Unii Europejskiej gruntownie przeobraził relacje pomiędzy wojskowymi 
a cywilnymi funkcjami lotniska. Już w 1998 roku, po oddaniu do użytku nowego 
terminalu międzynarodowego, istotnie zwiększył się ruch pasażerski. W 1999 roku 
Balice obsłużyły prawie 420 tysięcy pasażerów, o 18% więcej niż rok wcześniej. 
Wprowadzono nowe połączenia europejskie i międzykontynentalne. Wówczas też 
przewidywano, że w trakcie kolejnych 15 lat ruch pasażerski wzrośnie w Balicach 
do 3 mln pasażerów rocznie. Nastąpiło to jednak znacznie szybciej. Po przystąpie-
niu Polski do Unii Europejskiej i otwarciu granic ruch pasażerski w Balicach zaczął 
rosnąć w postępie geometrycznym. Pomiędzy 2003 a 2007 rokiem wzrósł cztero-

Wykres 3. Ruch pasażerski w krakowskich Balicach w latach 2000–2010

Źródło: http://www.krakowairport.pl (dostęp: 17.03.2011).
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krotnie, przekraczając 3 mln przewozów i stawiając Balice na drugim, po Okęciu, 
miejscu w Polsce, jeśli chodzi o natężenie ruchu pasażerskiego (por. Wykres 3). 

Sprawa infrastruktury w obrębie i wokół lotniska stała się kwestią krytyczną nie 
tylko dla portu, ale i dla całego regionu. Wąskim gardłem był wciąż za krótki pas 
startowy, uniemożliwiający lądowanie airbusów czy jumbo jetów. Strategicznym 
celem okazało się natomiast przejęcie od wojska gruntów pod budowę nowego ter-
minalu międzynarodowego, bez którego Balice nie miały szans wygrać rywalizacji 
z sąsiednimi Pyrzowicami o miano najważniejszego lotniska pasażerskiego w połu-
dniowej części kraju. 

Właśnie jednak z uwagi na strukturę własnościową możliwości zmiany tej sytu-
acji leżały całkowicie poza zasięgiem lokalnych i regionalnych polityków. Wojciech 
Pelowski w artykule Czego nasze lotnisko potrzebuje najbardziej? (Pelowski 2008) 
precyzyjnie opisuje mechanizm uwikłania sprawy rozwoju lotniska w Balicach w kra-
jowy kontekst polityczny. W pół roku po zwycięstwie PiS-u w wyborach parlamen-
tarnych Prezesem Międzynarodowego Portu Lotniczego został Kamil Kamiński, or-
ganizator kampanii wyborczej PiS-u, osoba bliska Zbigniewowi Ziobrze, najbardziej 
wówczas wpływowej postaci Prawa i Sprawiedliwości w Małopolsce. Kluczowym 
wyzwaniem przy gwałtownie rosnącym ruchu lotniczym (integracja z UE) było wy-
dłużenie pasa startowego, wymagało to jednak uzyskanie zgody wojska. 

Wydawało się, że Kamiński miał szansę ten teren w prosty sposób pozyskać, bo jego 
politycznym partnerem był Ziobro, a ziemię obiecał uroczyście sam premier Jarosław 
Kaczyński. I nic z tego nie wyszło. Wojskowi nie tylko terenu nie przekazali, ale z ich 
okolic dochodziły głosy, że sami planują inwestycje, na przykład hotel (Pelowski 2008). 

Sam pomysł prowadzenia działalności gospodarczej przed podmiot państwowy, 
służący w dodatku obronności kraju, wydaje się absurdalny. Przyczyn zablokowania 
transferu własności szukać należy gdzie indziej – w strukturze wpływu różnych 
frakcji Prawa i Sprawiedliwości w centralnych organach władzy. Dla PiS-u spra-
wy obronności kraju były jednym z priorytetów politycznych, istniał jednakże nie-
formalny układ wpływów, jeśli chodzi o armię i wojskowe agencje. Nad sprawami 
obronności bezpośrednią kontrolę polityczną sprawował Prezydent Lech Kaczyński. 
Bliskim przyjacielem Prezydenta i najbardziej wpływowym politycznie cywilem 
w MON był wówczas Aleksander Szczygło, wcześniej Sekretarz Stanu, a po-
tem dwukrotnie Minister Obrony Narodowej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. 
Szczygło, podobnie jak Prezydent Kaczyński, uchodził za zwolennika wzmacniania 
obronności państwa i instytucjonalnej pozycji armii. Działacze PiS-u nie podjęli 
się wchodzenia w kompetencje resortów siłowych; nawet Zbigniew Ziobro, gdyby 
chciał, nie byłby w stanie wymusić na Agencji Mienia Wojskowego oddania ziemi 
władzom cywilnym. Poza tym w kontekście regionalnym PiS niewiele by zyskał na 
całej sprawie, bowiem dla wyborców PiS-u znacznie ważniejsze niż sprawy regio-
nalne było i jest to, co się dzieje w państwie.

Podobnie jak kiedyś Premier Kaczyński, również nowy Minister Obrony 
Narodowej z ramienia PO, krakowianin Bogdan Klich, zaraz po objęciu funkcji 
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w resorcie zapowiedział szybkie przekazanie wojskowych gruntów. Zapowiedzi 
Klicha stały się fragmentem realizacji jednego ze sztandarowych priorytetów rzą-
du Donalda Tuska: uzawodowienia armii, które Platforma zamierzała zintegrować 
z planami odchudzenia i prywatyzacji mienia państwowego, w tym własności woj-
skowej. Sprawę niewątpliwie przyspieszyło nadejście w 2008 roku światowego kry-
zysu finansowego. Zmobilizowało to rząd Platformy do szukania wszelkich rezerw 
przy przechodzeniu przez kryzys przede wszystkim w strukturach państwa. Klich 
podjął na szeroką skalę prywatyzację mienia wojskowego, w czym okazał się istot-
nym sojusznikiem i wykonawcą woli Premiera Tuska i Ministra Finansów Jacka 
Rostowskiego, zmierzających za wszelką cenę do redukcji deficytu budżetowego 
między innymi poprzez prywatyzację mienia państwowego. 

Przekazanie gruntów lotnisku było fragmentem znacznie szerzej zakrojonej akcji 
wyzbywania się majątku wojskowego. W tym celu minister Klich podjął także odpo-
wiednie kroki personalne, mianując Grzegorza Stawowego, jednego z liderów kra-
kowskiej PO, na funkcję Szefa Regionalnego Oddziału Agencji Mienia Wojskowego, 
a także obsadzając radę nadzorczą tejże agencji swoimi ludźmi. Dzięki kontrolowa-
niu regionalnego wymiaru tej centralnie zakrojonej przez PO akcji denacjonalizacji 
mienia wojskowego Klichowi udało się wpisać w nią strategiczną dla regionu kwe-
stię użyczenia ziemi lotnisku. 

Ale to nie koniec historii. Kolejnym bowiem krokiem miało być przekazanie 
gruntów, które władze Małopolski przejęły od wojska, samemu portowi. Władze 
portu liczyły, że teren zostanie przekazany bezpłatnie. Ale tu czekała je przykra nie-
spodzianka. Zamiast planować rozwój i doinwestowanie lotniska, na początku 2010 
roku władze województwa zaczęły sygnalizować chęć odzyskania dywidendy za 
swoje udziały w spółce PPPL w celu podreperowania budżetu województwa. Z za-
rządu województwa wychodziły wówczas sygnały, że władze regionalne zdecydują 
się jedynie na użyczenie PPPL terenu pasa startowego.

Spodziewane przez szefów lotniska nieodpłatne przekazanie działek jest odwle-
kane m.in. na skutek braku terytorialnej logiki w strukturze własności tego akurat 
portu lotniczego. Balice są bowiem jednym z nielicznych regionalnych portów, które 
w większości należą do warszawskiej spółki Skarbu Państwa, co niewątpliwie osła-
bia zainteresowanie nimi ze strony władz regionalnych, które nie mają większego 
wpływu na zarządzanie najważniejszym lotniskiem w regionie.

Euro 2012: w pułapce politycznych skal

Gdy 18 kwietnia 2007 roku w Cardiff zapadła decyzja, że Polska i Ukraina zosta-
ną gospodarzami Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku, w Krakowie zapa-
nowała euforia, mimo iż zdawano sobie sprawę z faktu, że niemal dwa lata wcześniej 
w przygotowanym przez firmę konsultingową KPMG rankingu Kraków nie znalazł 
się wśród miast najlepiej przygotowanych do Euro. Potwierdził to w kwietniu 2006 
roku powołany przy Radzie Ministrów Komitet Euro 2012, przenosząc Kraków 
i Chorzów na listę rezerwową miast kandydujących do organizacji mistrzostw. 
Krakowskie środowiska polityczne były jednak głuche na te ostrzeżenia, a powra-
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cający z Warszawy tydzień po ogłoszeniu decyzji UEFA Prezydent Krakowa Jacek 
Majchrowski, powołując się na rozmowę z Premierem Jarosławem Kaczyńskim, za-
pewniał krakowian z entuzjazmem: „Mamy Euro!”.

Perspektywa organizacji mistrzostw przynajmniej na parę miesięcy obudziła 
ogromny potencjał w mieście i stała się katalizatorem wielu cennych inicjatyw po-
litycznych, bez wątpienia korzystnych zarówno dla Krakowa, jak i dla Małopolski. 
W Radzie Miasta Krakowa doszło do porozumienia pomiędzy PiS i PO, tak by móc 
wspólnie występować w sprawie organizacji Euro w Krakowie. Obserwatorów za-
skoczyła postawa liderów Prawa i Sprawiedliwości, którzy niezwykle przychylnie 
reagowali na rzuconą przez lidera PO Pawła Sularza propozycję okrągłego stołu. 
Szef regionalnych struktur PiS-u Andrzej Adamczyk przedstawił nawet propozycję, 
by zorganizować w Krakowie losowanie finałów turnieju. 

Do porozumienia doszło także pomiędzy Jackiem Majchrowskim a Marszałkiem 
Województwa Małopolskiego, Markiem Nawarą. 14 maja 2007 roku obaj liderzy 
podpisali deklarację o współpracy, tzw. eurodeklarację, jak określiła ją prasa, w któ-
rej zobowiązali się do współpracy przy budowie północnej obwodnicy miasta, stwo-
rzeniu kolei aglomeracyjnej, dzięki której można by poruszać się zarówno w obrębie 
miasta, jak i szybko dotrzeć na lotnisko. Zamierzali także kooperować przy budowie 
stadionów oraz wspólnie realizować centrum turystyczno-wystawiennicze. 

Dla obu polityków Euro 2012 stało się niezwykłą okazją budowy wizerunku, ale 
przede wszystkim – wzmocnienia pozycji politycznej. Majchrowskiemu udało się 
ocieplić relacje z PiS-em. Od Jarosława Kaczyńskiego uzyskał nie tylko zapewnie-
nie, że nie ma już mowy o koncepcji cztery plus dwa (Warszawa, Gdańsk, Wrocław, 
Poznań jako miasta–organizatorzy, plus Chorzów i Kraków jako miasta rezerwowe), 
lecz odtąd mowa jest o sześciu polskich miastach organizujących Euro; otrzymał 
nawet wstępną obietnicę, że Premier pojawi się w Krakowie na 750-lecie lokacji 
miasta. Markowi Nawarze pozwolono z kolei wejść do gry w roli drugiego rozgry-
wającego, bo przekonująco dowodził, że bez wsparcia regionu Kraków nie pora-
dzi sobie z organizacją mistrzostw. Pozostawiając Prezydentowi Krakowa kwestie 
infrastruktury komunalnej, Nawara zaproponował przyjęcie funkcji koordynatora 
przygotowań do Euro na poziomie regionalnym. Chodziło głównie o modernizację 
układu komunikacyjnego w regionie i rozbudowę lotniska w Balicach. Dzięki szyb-
kiej interwencji w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Nawara wniósł do „spółki” 
niebagatelny aport. Udało mu się zmienić listę tzw. dużych projektów infrastruktu-
ralnych finansowanych z Unii Europejskiej i wprowadzić na nią kluczowe dla regio-
nu i Krakowa inwestycje komunikacyjne. 

Pomimo zmian na centralnej scenie politycznej pod koniec 2007 roku i dojściu 
do władzy PO, a potem światowego kryzysu gospodarczego, przez kolejne dwa lata 
przygotowania do Euro 2012 w Krakowie i regionie szły pełną parą. Dowodem na 
to był raport UEFA, w którym Kraków oceniono najwyżej spośród polskich miast, 
chwaląc go za walory turystyczne, największą w Polsce bazę hotelową, posiadanie 
dwóch klubów piłkarskich w Ekstraklasie, rozbudowujący się port lotniczy oraz za-
awansowanie w budowie stadionów. A jednak 13 maja 2009 roku na wyjazdowym 
spotkaniu w Bukareszcie władze UEFA podjęły decyzję o organizacji mistrzostw 
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w wytypowanych trzy lata wcześniej czterech miastach: Wrocławiu, Warszawie, 
Gdańsku i Poznaniu. Kraków i Chorzów znalazły się za burtą. Komentatorzy byli 
zgodni: o decyzji UEFA zadecydowały kryteria polityczne i, poniekąd, praw-
ne. Polityczne, gdyż decyzja UEFA podtrzymała decyzję podjętą dużo wcześniej 
w Warszawie, w niewielkim gronie przywódców PiS-u, które przedstawiło wstępną 
listę miast aspirujących do organizacji mistrzostw. Prawne, gdyż UEFA obawiała 
się ewentualnego wniosku o odszkodowanie ze strony Gdańska i Wrocławia, które 
w ostatnim przed podjęciem ostatecznej decyzji raporcie znalazły się na końcu ran-
kingu, ale mogły odwoływać się od podpisanych wcześniej z UEFĄ umów. 

Autorzy podsumowującego wielką klapę artykułu Dlaczego skopaliśmy Euro? 
Wojciech Pelowski i Bartosz Piłat (Pelowski, Piłat 2008) winą obarczyli krakowską 
mentalność, czyli przekonanie, w które wpisana jest cicha aprobata dla bierności 
i pogarda dla tych, którzy usilnie o coś zabiegają. To niesprawiedliwa i uproszczo-
na opinia, choć prawdą jest, że na samym początku wyścigu o organizację Euro 
Kraków miał najgorzej przygotowaną ofertę, przynajmniej jeśli chodzi o same sta-
diony. Wyznaczenie wiceprezydenta odpowiedzialnego za tzw. sprawy społeczne 
do przygotowania oferty Krakowa na Euro było zlekceważeniem sprawy i poważ-
nym błędem Majchrowskiego, który nie wierzył, że Polska i Ukraina dostaną Euro, 
a poza tym był przekonany, że Kraków jako najbardziej znane na świecie polskie 
miasto bez problemu otrzyma prawo organizacji mistrzostw, jeśli już zapadnie de-
cyzja o przyznaniu go Polsce i Ukrainie. Pelowski i Piłat przypominają, że Kraków 
od samego początku nie wyszedł poza listę rezerwową. 

Autorzy wspomnianego artykułu w „Gazecie Wyborczej” sugerują też, że osta-
tecznie zadecydowała struktura poparcia wśród liderów obu partii w kluczowych 
dla organizacji Euro 2012 w Polsce momentach. 

Euro mają Gdańsk, Wrocław, Poznań i Warszawa. Tusk, Schetyna, Grobelny 
i Gronkiewicz-Walz to liderzy Platformy kojarzeni z tymi miastami. A wcześniej Kurski, 
Natalli-Świat, Lipiński, Jakubiak, Kaczyński. W żadnym z rozdań nie ma Wassermana, 
Ziobry, Rasia i Gowina (Pelowski, Piłat 2009).

Dziennikarze przypominają także podobne jak w przypadku Krakowa perypetie 
Wrocławia i Poznania.

W 2006 roku, w ostatniej chwili miejsce Krakowa zajął Wrocław, za którym lobbował 
poseł PiS Adam Lipiński, bliski współpracownik braci Kaczyńskich. Kraków nigdy 
mocnego poparcia nie miał. Głównie z powodu szykującego się do reelekcji lewico-
wego prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego. Dlatego dwaj czołowi politycy PiS-u 
z Krakowa, Zbigniew Ziobro i Zbigniew Wassermann, nie tylko nie kiwnęli palcem 
w tej sprawie, ale byli po drugiej stronie barykady. Minister Wassermann stwierdził, że 
w sprawie Euro nie angażuje się, bo i tak zarzuca mu się, że używa swojego autorytetu 
do lokalnego lobbingu (Stachów 2009). 
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Podobnie niepewna była kandydatura Poznania, o której pozytywnym roz-
strzygnięciu zadecydowała interwencja posłów poznańskich i blisko związanej 
z Jarosławem Kaczyńskim Elżbiety Jakubiak.

Dlaczego Kraków nie otrzymał poparcia politycznego w kluczowych momen-
tach, które decydowały o jego szansach? Tym, co przesądziło o porażce Krakowa, 
był niekorzystny dla miasta układ powiązań pomiędzy regionalnymi i lokalnymi 
strukturami ugrupowań politycznych a ich centralami oraz strategie polityczne 
wpływowych w skali kraju liderów regionalnych. W pewnym sensie wpływ na to 
miał także międzynarodowy kontekst organizacji mistrzostw.

Istotne wydaje się zrozumienie przesłanek, jakie kierowały Zbigniewem Ziobro, 
którego zdecydowana postawa mogła przesądzić o wpisaniu Krakowa na listę organi-
zatorów Euro 2012 jeszcze w kwietniu 2006 roku, a więc wtedy, kiedy tak naprawdę 
ważyły się losy Krakowa. Mimo że był wówczas najpopularniejszym ministrem PiS-u 
i w dodatku członkiem komitetu Euro 2012, nie naciskał, jak się zdaje, na władze 
swojej partii w tej sprawie. Wojciech Pelowski i Bartosz Piłat sugerują, że wspieranie 
Krakowa było nieopłacalne, gdyż mogło zepsuć mu opinię „prawego” człowieka, któ-
ry nie wikła się w towarzyskie gierki. Ale przecież Ziobro startował w krakowskim 
okręgu wyborczym, a odpadnięcie Krakowa z Euro 2012 nie mogło być korzystnie 
odbierane przez wyborców krakowskich. Analiza głosów oddanych na lidera PiS-u 
w Małopolsce w wyborach do parlamentu w 2005 i 2007 roku oraz do Parlamentu 
Europejskiego w 2009 roku nie wskazuje, by istniał związek pomiędzy jego posta-
wą w sprawie Euro 2012 w Krakowie a poparciem udzielanym mu przez wyborców 
w kolejnych wyborach. W 2005 roku Ziobro uzyskał w swoim okręgu 120 tysięcy gło-
sów, i to najlepszy wynik w Małopolsce. Drugi w kolejności uzyskanych głosów, Jan 
Rokita, otrzymał niemal połowę tego, co Ziobro – 70 tysięcy. Ale jesienią 2007 roku 
Ziobro osiągnął jeszcze lepszy wynik – ponad 164 tysiące głosów, o 4 tysiące więcej 
niż Jarosław Gowin. Był to wtedy najlepszy rezultat wśród posłów PiS w całej Polsce 
ważony ilością głosów w danym okręgu wyborczym; na Ziobrę oddano 29,33% gło-
sów ważnych. Wprawdzie w samym Krakowie przegrał z Jarosławem Gowinem, ale 
głosy mieszkańców podkrakowskich gmin przesądziły o ostatecznej kolejności obu 
najpopularniejszych parlamentarzystów w Małopolsce. W wyborach do Parlamentu 
Europejskiego, które odbyły się już po ogłoszeniu przez UEFA ostatecznej decyzji 
o miastach organizujących mistrzostwa, Zbigniew Ziobro uzyskał prawie 336 tysięcy 
głosów, ponad dwukrotnie więcej niż kolejna wybrana osoba w okręgu. To drugi, po 
Jerzym Buzku, wynik w Polsce. Jego zachowania związane z Euro w Krakowie nie 
miały zatem najmniejszego wpływu na decyzje wyborców, dla których, można do-
mniemywać, sprawy krajowe okazały się dużo ważniejsze niż lokalne. 

W kluczowym, jak się później okazało, momencie ustalania listy miast-kandydatów 
do organizacji Euro 2012 w Polsce, w kwietniu 2006 roku w Krakowie prezydentem 
był związany z lewicą Jacek Majchrowski, będący dla działaczy PiS-u personalizacją 
układu rządzącego III Rzeczpospolitą. Zbigniewa Ziobro od początku utożsamiano 
z najbardziej antykomunistyczną i radykalną frakcją w Prawie i Sprawiedliwości, trud-
no zatem przypuszczać, by chciał pozwolić, aby Majchrowski czerpał polityczne zyski 
z faktu wpisania Krakowa na listę organizatorów Euro tuż przed wyborami samo-
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rządowymi w 2006 roku. Kiedy w kwietniu 2007 roku zapadła decyzja o przyznaniu 
organizacji Euro 2012 Polsce – elity centralne Prawa i Sprawiedliwości zdecydowały 
się jednak wesprzeć ideę organizacji mistrzostw w sześciu, a nie w czterech polskich 
miastach. Wówczas w Krakowie zrodziła się uzasadniona nadzieja na Euro, nawet 
mimo niesprzyjającego politycznie układu. PiS-owi zależało jednak przede wszyst-
kim na wzmocnieniu swojego wizerunku wśród wyborców na Śląsku, ponieważ 
w Małopolsce miał swój twardy elektorat, niezbyt zainteresowany „liberalną wrzawą” 
wokół Euro. Kraków więc, niejako przy okazji, załapał się wraz z Chorzowem na listę 
główną. W czerwcu 2007 roku PZPN wystąpił do UEFA z wnioskiem o dopuszczenie 
do organizacji mistrzostw sześciu polskich miast. Pod koniec 2007 roku PiS jednak 
dość nieoczekiwanie stracił władzę. Odtąd za organizację Euro 2012 odpowiadało PO 
i mistrzostwa stały się dla tej formacji projektem flagowym, na podstawie którego 
Platforma zamierzała podjąć istotne działania modernizacyjne w skali całego kraju. 
PiS i Ziobro nie mieli już żadnego politycznego interesu, aby promować Kraków. 
Zachowania Ziobry są zupełnie zrozumiałe w tym kontekście: swoim niezaangażo-
waniem, w obojętnej mu z politycznego punktu widzenia sprawie, świadomie chciał 
osłabić dwóch silnych przeciwników politycznych w mieście – z jednej strony PO 
i jej modernizacyjnych zwolenników, wiążących z Euro nadzieje na przechwycenie 
władzy w Krakowie i zachwyconych perspektywą organizacji mistrzostw, z drugiej 
strony „czerwonego” Majchrowskiego, dla którego pominięcie Krakowa mogło ozna-
czać poważne komplikacje w wyborach na kolejną kadencję. 

Dlaczego w takim razie Krakowowi nie byli w stanie pomóc regionalni i miejscy 
liderzy PO? Po pierwsze i najważniejsze, związani z Krakowem liderzy Platformy 
Obywatelskiej nie mieli politycznego przełożenia na kluczowych decydentów w rzą-
dzie i klubie parlamentarnym. Odkąd konserwatywne skrzydło PO poniosło spekta-
kularną porażkę po nieudanym pomyśle rządu PO–PiS z 2005 roku z Janem Rokitą 
jako wicepremierem, nigdy już nie odbudowało swoich wpływów w centralnych 
strukturach partii. Z kolei liberalne skrzydło w PO w Krakowie nie miało poza sa-
mym miastem dużego oddziaływania politycznego w terenie. Zaistniała więc w ma-
łopolskiej Platformie swoista asymetria: konserwatywni liderzy PO z Małopolski 
cieszyli się dużym poparciem w mieście (przypomnijmy, że zarówno Jan Rokita, jak 
i Jarosław Gowin to jedni z najpopularniejszych polityków w regionie), ale utracili 
wpływ w centrum (ten pierwszy), bądź nigdy nie mieli w nim silnej pozycji (ten 
drugi). Z kolei popierani przez centrum liberałowie nie mieli wystarczająco zna-
nych nazwisk w Krakowie i Małopolsce, by liczono się z nimi w centrali Platformy 
w Warszawie. W dodatku we wspomnianym okresie krakowską Platformę drążył 
głęboki konflikt, który niezwykle utrudniał tutejszym „platformersom” lobbing 
w sprawie kandydatury Krakowa. Poza wszystkim jednak PO nie zdecydowała się 
na forsowanie kandydatury sześciu polskich miast, ponieważ pomysł ten stanow-
czo oprotestowała Ukraina, dla której większa ilość polskich stadionów musiała 
oznaczać redukcję liczby miast organizujących mistrzostwa po stronie ukraińskiej. 
Rządowi Tuska zależało na podtrzymywaniu poprawnych relacji z Kijowem, dla-
tego gotów był poświęcić Chorzów i Kraków dla dobrosąsiedzkich stosunków ze 
wschodnim partnerem.



117Region w wieloskalarnej przestrzeni polityczno-administracyjnej

3. LIDERZY REGIONALNI: KONSTRUKTORZY CZY 
DESTRUKTORZY REGIONALNEJ POLITYKI?

Przywództwo, czy to na szczeblu lokalnym, czy regionalnym, ujmuje się zwykle 
jako wypadkową osobistych cech przywódcy oraz czynników instytucjonalnych, 
związanych na przykład z ustrojową formą samorządu bądź typem kultury poli-
tycznej na danym terenie (Leach, Wilson 2000; Hambleton et al. 2001; John 2001; 
Swianiewicz, Klimska, Mielczarek 2004). W perspektywie instytucjonalnej tzw. 
osobiste cechy przywódcze traktuje się także jako rezultat oddziaływań instytu-
cjonalnych, wskazując chociażby na elementy charakterystyczne karier i biografii 
liderów szczebla lokalnego bądź regionalnego, czyli ich habitusów – w przyjętej 
w tej pracy terminologii, dzięki czemu możemy zrozumieć, dlaczego określony typ 
biografii czy ścieżki publicznej dominuje na danym obszarze. Z kolei analiza czyn-
ników instytucjonalnych zmierza do zbadania społecznych uwarunkowań i konteks-
tów, które nadają poczynaniom lokalnych bądź regionalnych przywódców uwzo-
rowany, regularny i typowy dla konkretnego rejonu lub obszaru charakter. Owe 
czynniki mogą mieć lokalny i ponadlokalny charakter, wszystkie bowiem współ-
czesne koncepcje przywództwa zgodne są co do jednego: aby skutecznie rządzić 
gminą, miastem czy regionem, trzeba umiejętnie poruszać się w wielu wymiarach 
życia politycznego jednocześnie; sprawnie zarządzać sprawami administracyjnymi 
miasta czy regionu, odnaleźć się na lokalnej scenie politycznej oraz kontrolować 
pionowy wymiar życia politycznego, a więc pozalokalne czy regionalne uwarunko-
wania polityczne i administracyjne, ponieważ część istotnych decyzji zapada poza 
terenem działania miejscowych przywódców.

Poczyniwszy te uwagi, warto przyjrzeć się sylwetkom liderów, którzy zostali 
wyróżnieni przez wyborców na tyle wysokim i trwałym poparciem politycznym, 
że umożliwia im to utrzymanie się przy władzy w dłuższym okresie czasu. Tym 
samym warto zbadać podstawy lokalnej polityki, a więc coś, co w jakiś sposób 
jednoczy wyborców i ich reprezentantów, co jest im wspólne. Przy okazji można 
sprawdzić, czy ci, którzy utrzymują się przy władzy, cieszą się w regionie najwyż-
szym poparciem, i na odwrót: czy ci, którzy uzyskali najwyższe uznanie wyborców, 
pełnią najważniejsze funkcje administracyjne w regionie i jego stolicy? Czy zatem 
istnieje koincydencja pomiędzy wyborczym poparciem a wpływem decyzyjnym? 
A więc czy dominujące w regionie interesy i opcje światopoglądowe znajdują od-
zwierciedlenie w składzie organów uchwałodawczych, co przekłada się na obsadę 
kluczowych stanowisk decyzyjnych i wpływ na najważniejsze dla regionu sprawy? 

Analiza ograniczona zostanie jedynie do tych przywódców, których formalna po-
zycja gwarantuje wpływ na sprawy ważne dla całego regionu. W gruncie rzeczy są tyl-
ko dwie takie pozycje w regionalnym układzie władzy. To Prezydent Miasta Krakowa 
i Marszałek Województwa Małopolskiego. A tych, którym udało się przetrwać przy-
najmniej dwie kadencje na tych pozycjach, a więc w sposób długotrwały oddziaływać 
na regionalną politykę, także jest tylko dwóch. To Prezydent Miasta Krakowa Jacek 
Majchrowski oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara. 
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Jacek Majchrowski – „gdzie dwóch się bije…”

W bogatej galerii prezydentów, którzy przewinęli się przez mury krakowskiego 
magistratu po 1990 roku, tylko jednemu udało się pozostać na stanowisku przez trzy 
kadencje, co już samo w sobie musi przykuwać uwagę analityków lokalnej sceny 
politycznej. Trzeba zaznaczyć, że w odróżnieniu od pozostałych, których wyłania-
ła Rada Miasta, Prezydenta Majchrowskiego wybrali bezpośrednio sami obywatele. 
Wydawałoby się, iż fakt, że stało się tak trzy razy z rzędu, świadczy o szczególnej 
popularności tego polityka w Krakowie. Dokładniejsza analiza okoliczności, w ja-
kich był wybierany, nie potwierdza tej tezy. W 2002 roku Majchrowski w pierwszej 
turze zdobył zaledwie 21% głosów (za Józefem Lassotą było 23,27% wyborców), 
przy frekwencji wynoszącej raptem 35,14%. W drugiej turze realne poparcie dla 
Majchrowskiego też nie wyglądało imponująco: uzyskał on niewielką przewagę nad 
Józefem Lassotą (1500 głosów), zdobywając 50,47% głosów, a w liczbach bezwzględ-
nych – 76 296 na niemal 577 000 tysięcy uprawnionych do głosowania. Frekwencja 
w drugiej turze wyniosła bowiem zaledwie 27%. Wielu wyborców było zniechęco-
nych odpadnięciem dwóch najbardziej popularnych wówczas w Krakowie polityków 
postsolidarnościowych: Jana Rokity i Zbigniewa Ziobry. Obaj rok wcześniej dostali 
się do parlamentu z największym wśród polityków prawicy poparciem. W pierw-
szej turze weszli jednak w wyniszczający spór, walcząc o schedę po AWS. Rokita 
zebrał 18% głosów, Ziobro nieco ponad 12%. Przed drugą turą Rokita, zamiast wes-
przeć wywodzącego się z tego samego postsolidarnościowego skrzydła Lassotę, od-
mówił mu poparcia („Pójdę do głosowania i skreślę obu kandydatów” – oświadczył 
wówczas), wzmacniając w ten sposób kandydaturę Majchrowskiego. W kolejnych 
wyborach, w 2006 roku, w pierwszej turze głosowało na Majchrowskiego 42,31% 
wyborców, przy frekwencji wynoszącej w Krakowie 39,7%. Również i tym razem 
Majchrowskiemu pomogły ugrupowania postsolidarnościowe, które wystawiły kan-
dydatury niezbyt popularnych na lokalnej scenie polityków. W drugiej turze Jacek 
Majchrowski uzyskał wprawdzie 59,57% poparcia (133 507 głosów), przy frekwencji 
38,84%, ale tylko dlatego, jak zgodnie sądzą komentatorzy, że jego kontrkandydatem 
dość nieoczekiwanie został kandydat PiS-u Ryszard Terlecki, a nie faworyzowany 
kandydat PO Tomasz Szczypiński. Ten ostatni musiał zmagać się nie tylko z zarzu-
tami prokuratorskimi, inspirowanymi, jak się uważa, przez będący wówczas u wła-
dzy PiS, ale także z konserwatywnie zorientowaną częścią członków swojej własnej 
partii. Zwycięstwo Majchrowskiego można tłumaczyć faktem, że część elektoratu 
PO, oddając na niego swój głos, tak naprawdę głosowała przeciw kandydatowi Prawa 
i Sprawiedliwości. Biorąc pod uwagę frekwencję w obu wyborach samorządowych, 
można powiedzieć, że Majchrowski cieszy się stałym poparciem niespełna 20% do-
rosłych mieszkańców Krakowa. To na tle poparcia, jakie uzyskali prezydenci innych 
metropolii, dość skromny kapitał polityczny. W 2006 roku wśród prezydentów 26 
największych polskich miast Prezydent Miasta Krakowa znalazł się w grupie 11 kan-
dydatów, którzy nie przekroczyli pięćdziesięcioprocentowego progu wyborczego 
w pierwszej turze (Dane PKW z 13 listopada 2006 roku). Komentatorzy lokalnej 
polityki są zgodni, że zarówno w wyborach samorządowych w 2002, jak i w 2006 
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roku o zwycięstwie Majchrowskiego w drugiej turze przesądziły przede wszystkim 
kardynalne błędy przeciwników politycznych, a nie atrakcyjność polityczna jego pro-
gramu. Jak się zresztą okazało, bardzo podobny scenariusz miał przebieg wyborów 
samorządowych w 2010 roku, o czym w dalszej części tego rozdziału.

Wiele szczegółów politycznego credo Majchrowskiego ujawniają nieliczne wy-
wiady, których udzielał on w kluczowych momentach swej kariery. Wynika z nich, że 
podstawowymi wyróżnikami jego działalności politycznej są niezależność politycz-
na i pragmatyzm. Dzięki tym dwóm cechom Majchrowski zyskał zdolność rządzenia 
w podzielonymi i skłóconym środowisku krakowskim. Wykorzystał do tego celu trzy 
typy instrumentów: (1) politykę personalną, poprzez obsadę stanowisk w Urzędzie 
Miasta, a zwłaszcza instytucję pełnomocników, która umożliwia mu zyskiwanie 
trwalszej stabilności politycznej w układzie lokalnym, ale także poprzez wzrost 
zatrudnienia w Urzędzie, co nie jest zresztą cechą tylko jego polityki personalnej; 
(2) politykę równego dystansu politycznego, która pozwala mu zawierać koalicje po-
lityczne w zależności od bieżących potrzeb i sytuacji, a dzięki temu na przykład wy-
grywać konflikty w niesprzyjającej mu, ale wewnętrznie podzielonej Radzie Miasta; 
(3) spektakularne ruchy polityczne o charakterze ponadlokalnym, czym usiłuje zy-
skiwać doraźne wpływy wśród decydentów szczebla centralnego, zarówno tych z so-
juszniczego obozu politycznego, jak i tych z obozów konkurencyjnych.

Instytucja prezydenckich pełnomocników funkcjonuje obecnie w wielu najwięk-
szych polskich miastach; w Krakowie Prezydent Majchrowski wprowadził ją jako 
pierwszy. Z instytucjonalnego punktu widzenia istotny jest fakt, że funkcja pełno-
mocnika pozostaje formalnie niedookreślona, co czyni z niej niezwykle efektywne 
narzędzie sprawowania władzy. Po pierwsze, powołanie pełnomocnika należy do 
wyłącznych kompetencji Prezydenta. Po drugie, kompetencje pełnomocników są 
określone niezwykle ogólnikowo i nieprecyzyjnie, często nakładają się na zadania 
dyrektorów wydziałów. Po trzecie, pełnomocnicy nie muszą ujawniać swego stanu 
majątkowego, mogą także łączyć sprawowanie tej funkcji z innymi rolami społecz-
no-zawodowymi. Pełnomocnicy nie są organami decyzyjnymi, a jedynie doradczy-
mi i pomocniczymi wobec formalnych struktur Urzędu Miasta, tak więc wymóg 
ujawniania stanu majątkowego ich nie dotyczy. Jest to zatem niezwykle atrakcyjna, 
dobrze opłacana synekura (zarobki pełnomocników wynoszą, przeciętnie, około 
5 tysięcy złotych), którą Prezydent zapewnia sobie lojalność personalną, a poprzez 
fakt, że pełnomocników rekrutuje z różnych opcji, także spokój polityczny. W jed-
nym w wywiadów sam przyznał, że obsadza funkcje pełnomocników ludźmi po-
chodzącymi z wielu opcji, kojarzonych zarówno z lewicą, jak i – co sam chętnie 
podkreśla – z ugrupowaniami prawicowymi (Pelowski, Sidorowicz 2008). Wśród 
wiceprezydentów i pełnomocników odnaleźć można ludzi kojarzonych z PO, dawną 
Unią Wolności, PSL-em czy LPR-em. Wybór na jednego z pełnomocników księdza 
katolickiego miał zapewne zyskać przychylność lokalnej hierarchii kościelnej i po-
twierdzić otwartość światopoglądową kojarzonego z lewicą Prezydenta. Dodajmy, 
że w trakcie drugiej kadencji liczba pełnomocników wzrosła z 9 do 13. Bazując na 
funkcjach pełnomocników, ale także na licznych formalnych funkcjach w Urzędzie 
Miasta, głównie wiceprezydentów czy dyrektorów wydziałów, których stanowi-
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ska Prezydent obsadził swoimi ludźmi w swoistej rewolucji pałacowej jeszcze na 
początku pierwszej swojej kadencji, oraz w licznych spółkach z udziałem miasta, 
Majchrowski stopniowo buduje swoje własne zaplecze polityczne. Komentatorzy 
nazywają ludzi Prezydenta „wagonikami” Majchrowskiego, podczepiającymi się do 
wyborczej lokomotywy, jaką jest niewątpliwie ich lider. Każda z tych postaci zako-
rzeniona jest w jakimś środowisku organizacyjnym, politycznym bądź społecznym, 
pozyskując swojemu liderowi konkretne głosy wyborcze. 

Jacek Majchrowski kojarzony jest z postkomunistyczną lewicą, a działalność 
publiczną zaczynał jako Wojewoda Krakowski z ramienia koalicji SLD–PSL w la-
tach 1996–1997. Choć w 1999 roku wstąpił do SLD, zawiesił członkostwo w tej 
partii na okres sprawowania prezydentury. Jednakże we wszystkich wywiadach 
starannie podkreśla swą apolityczność, a wręcz niechęć do polityki. Jego relacje 
z SLD określić można mianem życzliwej neutralności. To właśnie w kręgach SLD 
pojawił się pomysł wysunięcia jego kandydatury na prezydenta kraju przed wybo-
rami w 2010 roku, z kolei sam Majchrowski pod koniec 2008 roku zakładał stowa-
rzyszenie skupiające samorządowców o poglądach lewicowych i centrolewicowych 
pod nazwą Rzeczpospolita Obywatelska. Choć jednak Sojusz wybrał go na swoje-
go kandydata w kolejnych wyborach samorządowych, sam Majchrowski wystawił 
własne listy. Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Majchrowskiego zdobył w 2010 
roku 14,66% głosów, co przełożyło się na 7 mandatów w Radzie Miasta Krakowa 
kadencji 2010–2014.

Przez dwie poprzednie kadencje polityczną pozycję Prezydenta niewątpliwie 
osłabiał fakt, że w Radzie Miasta Krakowa Jacek Majchrowski praktycznie nie miał 
zaplecza. Zwłaszcza w kadencji 2006–2010 układ w Radzie Miasta okazał się dla 
niego wyjątkowo niekorzystny. Jego Komitet uzyskał w 2006 roku raptem 2 man-
daty (w tym jeden samego Majchrowskiego), zwycięska PO zdobyła aż 22 manda-
ty radnych, niewiele mniej PiS – 19. Prezydent zmuszony był więc rządzić w taki 
sposób, aby nieustannie wykorzystywać i wzmacniać podziały wśród ugrupowań 
dominujących w Radzie Miasta, co zresztą czynił od początku swojej prezydenckiej 
aktywności. 

Warto przyjrzeć się kampaniom budżetowym na przełomie 2006 i 2007 roku 
oraz 2009 i 2010 roku, obie pokazują bowiem mechanizmy polityczne, za pomo-
cą których Majchrowski, manipulując chwiejną równowagą polityczną w Radzie 
Miasta, przechodził przez polityczne rafy, jakimi dla każdego prezydenta, burmi-
strza czy wójta są absolutoria budżetowe.
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Kiedy w 2006 roku Jacek Majchrowski został wybrany Prezydentem Krakowa 
na drugą kadencję, w kraju od roku rządziło PiS, bardzo niechętne politykom lo-
kalnym kojarzonym z postkomunistyczną lewicą, a do takich krajowi i lokalni 
działacze PiS-u zaliczali szefa krakowskiego magistratu. Niemal do ostatnich dni 
kampanii samorządowej przeciwko Majchrowskiemu wysuwano szereg zarzutów 
o charakterze kryminalnym. Lokalna prasa dawała do zrozumienia, że to PiS in-
spiruje większość z nich. Prezydent bronił się niezwykle skutecznie, korzystając 
z pomocy znakomitych prawników, kolegów-profesorów z UJ. Jednego z nich za-
trudnił zresztą w Urzędzie Miasta jako pełnomocnika. Listopadowe zwycięstwo PO 
w Radzie Miasta musiał powitać z ulgą. Wkrótce doszło do zawarcia strategicznego 
porozumienia pomiędzy Majchrowskim a krakowską Platformą. Warto dodać, że 
porozumienie wsparły władze krajowe partii. To dzięki głosom posłów PO (przy 
ostrym sprzeciwie PiS-u) Majchrowski, profesor prawa, objął pod koniec 2006 roku 
prestiżowe stanowisko sędziego Trybunału Stanu. Pierwszym materialnym rezulta-
tem nieformalnego kontraktu krakowskich struktur PO z Majchrowskim był budżet 
na rok 2007. W jego projekcie Prezydent uwzględnił wszystkie poprawki radnych 

Tabela 6. Jacek Majchrowski – wybrane fakty i wydarzenia polityczne (2006–2010)

Data Wydarzenie

30 stycznia 2007 Majchrowski uwzględnia wszystkie poprawki PO w budżecie miasta na rok 2008.

grudzień 2007 Jacek Majchrowski „nie wyklucza kandydowania na trzecią kadencję”.

16 października 2008 Jacek Majchrowski tworzy Rzeczpospolitą Obywatelską.

maj 2009
Majchrowski zwraca się do Rady Miasta Krakowa z prośbą o poparcie wniosku 
Miasta Krakowa do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z konstytucją 
Komisji Majątkowej Rządu i Kościoła. Rada Miasta odrzuca wniosek Prezydenta.

grudzień 2009
Jacek Majchrowski ogłasza plany mobilizacji swojego zaplecza politycznego przed 
kolejnymi wyborami samorządowymi.

23 grudnia 2009
Rada Miasta, zdominowana przez PO, odrzuca przygotowany przez Majchrowskiego 
budżet, Platforma traci w Radzie stanowisko Przewodniczącego.

styczeń 2010
Nowa koalicja w Radzie Miasta uchwala budżet miasta na 2010 rok z uwzględnieniem 
poprawek wprowadzonych przez PiS.

3 lutego 2010
Przyjęcie przez Radę Miasta, w której większość ma PiS, zaproponowanego przez 
Prezydenta Majchrowskiego Wieloletniego Planu Finansowo-Inwestycyjnego do 
2019 roku. 

marzec 2010
PiS chce honorowego obywatelstwa Krakowa dla Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, 
oferując Majchrowskiemu w zamian polityczny rozejm.

5 grudnia 2010
Majchrowski po raz trzeci zostaje Prezydentem Krakowa, pokonując w drugiej turze 
wyborów Stanisława Kracika, kandydata PO.

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji prasowych.
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PO, a tylko nieliczne radnych PiS-u i to tylko te, które zgodne były z postulatami 
Platformy. Komentatorka lokalnego dodatku „Gazety Wyborczej” sposób, w jaki 
Platforma zmiotła budżetowe propozycje PiS-u, nazwała politycznym walcem 
(Kursa 2007). Wkrótce potem Platforma uchwaliła bez większych poprawek dru-
gi ważny dokument przygotowany przez magistrat – Wieloletni Plan Inwestycyjny 
Krakowa do 2016 roku, zawierający plany szeregu strategicznych dla miasta inwe-
stycji metropolitalnych. W ten sposób Majchrowski przy znacznym udziale PO mógł 
zacząć przygotowywać korzystne dla niego wizerunkowo wielkie i spektakularne 
inwestycje infrastrukturalne: krakowski szybki tramwaj, halę kongresową i wido-
wiskowo-sportową oraz dwa stadiony piłkarskie. 

Sojuszowi Majchrowskiego i PO nie było jednak dane przetrwać do końca ka-
dencji. Tak naprawdę symptomy rozłamu zaczęły się pojawiać dużo wcześniej. Pod 
koniec 2007 roku Majchrowski ogłosił zamiar kandydowania na trzecią kadencję, co 
przynajmniej dla konserwatywnej frakcji w łonie krakowskiej PO okazało się dość 
niemiłą niespodzianką, zwłaszcza że Prezydent wspomniał wówczas, że to m.in. 
niektórzy politycy PO namawiali go do tego kroku. Choć Platforma wzmocniła się 
politycznie po niedawnych zwycięskich wyborach parlamentarnych, struktury kra-
kowskiej PO drążył głęboki konflikt polityczny, do którego doszło w momencie, gdy 
paru czołowych krakowskich polityków tej partii zdecydowało się poprzeć w drugiej 
turze kandydata PiS-u wbrew centrali partii i wbrew lokalnej frakcji liberalnej. Przez 
dwa lata władze partii próbowały zażegnać konflikt w krakowskiej PO, wprowadza-
jąc ostatecznie zarząd komisaryczny. Pomni niedawnej, spektakularnej porażki kan-
dydata PO na prezydenta Krakowa, tym razem krajowi i lokalni politycy tej partii 
przygotowali się sumiennie do kolejnej batalii. Jako swojego kandydata na prezyden-
ta w wyborach z 2010 roku PO wysunęła Stanisława Kracika, dynamicznego i profe-
sjonalnego samorządowca, wieloletniego burmistrza podkrakowskich Niepołomic, 
niezwiązanego jednak formalnie ze strukturami PO. Równocześnie zneutralizowa-
no ambitnego posła z Krakowa Ireneusza Rasia, który także zgłaszał gotowość ubie-
gania się o fotel Prezydenta Miasta. Krajowe władze Platformy uznały, że jeszcze 
nie nadszedł czas młodego polityka, ofiarowując mu na pocieszenie funkcję szefa re-
gionalnych struktur partii oraz stanowisko wiceszefa Klubu Parlamentarnego. Sam 
Kracik otrzymał stanowisko wojewody małopolskiego, tak by krakowianie mogli 
oswoić się medialnie z jego postacią. Skonsolidowana wewnętrznie PO czekała więc 
tylko na okazję, żeby przypuścić atak na Majchrowskiego. W sukurs politykom tej 
partii przyszedł światowy kryzys finansowy, który wybuchł w 2008 roku, a którego 
skutki odczuwane były przez cały rok 2009, poważnie odbijając się na finansach 
miasta. Platforma Obywatelska, wykorzystując zaistniałą sytuację, postanowiła 
podbić stawkę, grożąc odrzuceniem przygotowanego przez Jacka Majchrowskiego 
mocno okrojonego budżetu miasta na 2010 rok. Zupełnie niespodziewanie dla sa-
mej PO doszło jednak do głębokiego kryzysu w łonie samej partii. Klub Radnych 
PO opuściły kolejne dwie osoby, co po wcześniejszym wykluczeniu z Klubu sze-
fa krakowskiej Platformy, oskarżonego pół roku wcześniej o przestępstwa gospo-
darcze, i odejściu wraz z nim dwojga innych radnych, doprowadziło do zmiany 
układu sił, dzięki czemu PiS uzyskał większość w Radzie Miasta i mógł wybrać 
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własnego przewodniczącego rady. PiS szybko porozumiał się z uciekinierami z PO 
oraz z radnymi sprzyjającymi Majchrowskiemu, uchwalając budżet przygotowany 
przez Prezydenta. Miesiąc później nowa koalicja uchwaliła także znowelizowany 
Wieloletni Plan Inwestycyjny do 2019 roku, z którego wyrzucono forsowane przez 
Platformę metro, wprowadzono zaś w zamian proponowane przez PiS inwestycje 
drogowe, opiewające na niemal miliard złotych.

Do kolejnego starcia pomiędzy Majchrowskim a PO doszło podczas wyborów 
samorządowych pod koniec 2010 roku. Pomimo wsparcia i wielu zabiegów struk-
tur centralnych PO, o których była mowa wcześniej, w krakowskiej Platformie nie 
było wielkiego entuzjazmu dla oficjalnego kandydata tej partii, Stanisława Kracika, 
pozostającego poza jej strukturami i korzystającego z własnego zaplecza organiza-
cyjnego. Nic zatem dziwnego, że w pierwszej turze, 22 listopada 2010 roku, pomi-
mo optymistycznych prognoz, Kracik przegrał z Majchrowskim. Tym razem Jacek 
Majchrowski otrzymał 102 tysiące głosów (40,75%), co znów okazało się stanow-
czo za mało, by wygrać w pierwszej turze. Drugi Stanisław Kracik uzyskał nie-
mal 85 tysięcy głosów (33,69%), na trzecim miejscu uplasował się Andrzej Duda 
z PiS-u (22,38%), były minister w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Do 
drugiej tury przeszli Majchrowski i Kracik. W jej kontekście powstało pytanie: na 
kogo, jeśli w ogóle, przerzuci swoje głosy elektorat PiS? Na dwa dni przed dru-
gą turą przyszła odpowiedź. Andrzej Duda na konferencji prasowej oświadczył: 
„Postanowiłem negatywnie zaopiniować kandydaturę Stanisława Kracika”. Według 
„Gazety Wyborczej”, przegrany kandydat PiS-u zaznaczył, że nie chce też, aby PO 
przejęła pełnię władzy w Małopolsce. „Mają marszałka województwa, większość 
w Radzie Miasta i szefa Rady Miasta. To wystarczy” („Duda: Majchrowski nie 
jest zły” 2010). Był to czytelny sygnał dla zdyscyplinowanego elektoratu PiS. Dnia 
5 grudnia 2010 roku odbyła się druga tura wyborów. Jacek Majchrowski tym razem 
otrzymał 122 tysiące głosów (59,55%), a Stanisław Kracik prawie 83 tysiące głosów 
(40,45%), przy zaledwie 35% frekwencji. Jacek Majchrowski został zatem wybrany 
Prezydentem na trzecią kadencję przez jedną piątą uprawnionych do głosowania 
krakowian. 

Oprócz gry na scenie lokalnej, Majchrowski podejmuje także, niezwykle ostroż-
ne, próby rozgrywania na szerszej arenie politycznej, wykorzystując jednakże 
w tym celu wydarzenia i sytuacje lokalne. Była wcześniej mowa o sondowaniu przez 
niego możliwości kandydowania z ramienia SLD na prezydenta kraju. Wchodzi on 
także w relacje z prawicą. Niedługo po przyjętym wspólnie Wieloletnim Planie 
Inwestycyjnym zaczęto przebąkiwać o honorowym obywatelstwie Krakowa dla 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, na którym bardzo zależało radnym PiS. Wiadomo 
było, że PO zdecydowanie odrzuci tę propozycję, dlatego prasa ujawniła zakulisowe 
negocjacje PiS-u z Prezydentem Krakowa. Ostatecznie cały pomysł upadł, trudno 
jednak oprzeć się wrażeniu, że Majchrowski mógłby być zainteresowany poparciem 
pomysłu PiS w zamian za neutralność w kolejnej kampanii wyborczej. Ciekawie wy-
glądają także relacje Majchrowskiego z Kościołem katolickim. Trudności w pozy-
skiwaniu terenów pod inwestycje Majchrowski zdyskontował groźbą wystąpienia do 
Trybunału Konstytucyjnego o konstytucyjność Komisji Majątkowej. Równocześnie 
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spotkał się z kardynałem Dziwiszem, żeby osobiście wyjaśnić mu powody swojego 
kroku i zapewnić, że posunięcie to nie jest skierowane przeciw Kościołowi. 

Tym, co decyduje o sukcesach Majchrowskiego, jest jego zdolność do porusza-
nia się w relacjach politycznych wielu skal. Potrafi przyciągać do siebie zarówno 
profesjonalistów, jak i polityków, jednocześnie zdobywać przychylność małych, 
lokalnych środowisk oraz utrzymywać poprawne stosunki z liderami partii ogól-
nopolskich; świetnie wygrywa konflikty w Radzie Miasta, a jednocześnie nie za-
myka sobie drzwi do żadnego z istotnych lokalnych ugrupowań. Zgodnie jednak 
z większością modeli lokalnego przywództwa (Swianiewicz, Klimska, Mielczarek 
2004: 31–35), taka zachowawczo-koncyliacyjna strategia ma swoją cenę: tą ceną jest 
niezdolność do przeprowadzania strategicznych posunięć, nieustanna potrzeba ucie-
rania stanowisk, a przez to częsty paraliż decyzyjny. Brak silnego mandatu politycz-
nego ogranicza możliwość przeprowadzenia radykalnych zmian, nawet tam, gdzie 
są potrzebne, z kolei brak odpowiedniego wsparcia poza kontekstem lokalnym niesie 
brzemienne niekiedy w skutkach konsekwencje, jak to się stało w przypadku utra-
ty przez Kraków Euro 2012. Mimo silnego umocowania formalnego Majchrowski 
cieszy się rzeczywistym poparciem mniej więcej jednej piątej dorosłych krakowian, 
a jego siła wynika głównie ze słabości i wzajemnego blokowania się jego politycz-
nych przeciwników. 

Politycznym bliźniakiem Majchrowskiego okazuje się inny rozgrywający: Marek 
Nawara. 

Marek Nawara – polityczny „tancerz na linie” 

O ile Jacek Majchrowski unika politycznych afiliacji i publicznie zabiega o to, by 
nie kojarzono go z żadną partią, o tyle Marek Nawara, pełniący funkcję Marszałka 
Województwa przez dwie pełne, choć oddzielone od siebie kadencje, nie miał nigdy 
komfortu pozostawania niezależnym politycznie. Choć jest typem samorządowca 
programowo apolitycznym, wielokrotnie zmuszony był wchodzić w ścisłą współpra-
cę z partiami, bo tego wymagała logika życia politycznego na szczeblu regionalnym. 
Marszałka wybiera bowiem sejmik województwa, co czyni go zakładnikiem więk-
szości politycznej, a sam sposób podejmowania decyzji w Zarządzie Województwa 
ma charakter kolegialny. W praktyce uniemożliwia to Marszałkowi jednoosobowe 
rządzenie w regionie i wymusza na nim konieczność ciągłego negocjowania kluczo-
wych decyzji administracyjnych bądź personalnych. 

Jak zatem, będąc apolitycznym działaczem samorządowym, rządzić w przenik-
niętym polityką środowisku? Warto nawiązać tu do mechanizmów zaobserwowa-
nych przy okazji omawiania działalności Prezydenta Majchrowskiego. Nawara sto-
suje te same instrumenty rządzenia, ma przy tym mnóstwo politycznego szczęścia: 
utrzymał się przy władzy pomimo tego, że po groźnym wypadku przez kilka tygo-
dni pozostawał w śpiączce farmakologicznej, a potem przez niemal rok przebywał 
jako rekonwalescent na zwolnieniu. Już sam ten fakt byłby zapewne bardzo dobrym 
pretekstem usunięcia go ze stanowiska przez konkurentów politycznych. A jednak 
tak się nie stało, o czym będzie mowa w dalszej części rozdziału. 
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Podobnie jak Majchrowski, Marszałek Nawara ma także swoje „wagoniki”. Są 
to lokalni wójtowie i burmistrzowie wraz z zapleczem politycznym, czyli głosami 
wyborców, którymi marszałek jak kartą przetargową macha przed oczami innych 
ugrupowań w sejmiku: 

I z Nawarą było tak, jak wchodził do zarządu [województwa – przyp. A.B.], to nie wcho-
dził, dawał tego człowieka, Sasułę [jeden z wicemarszałków – przyp. A.B.] jako partia 
polityczna, tylko mówił tak: „My mamy 15 czy 16% poparcia w terenie, to są nasi wójto-
wie. Jak my dostaniemy to, to, to, to my wejdziemy do tego układu politycznego”. 

Jego najważniejszym zasobem są jednak ludzie bezpośredniego zaplecza, do-
świadczeni politycy szczebla regionalnego, których partie polityczne praktycznie 
są pozbawione, ponieważ stawiają przede wszystkim na okręgi parlamentarne i li-
derów największych ośrodków miejskich. Podstawową strategią Nawary od po-
czątku jego urzędowania w Urzędzie Marszałkowskim było stopniowe budowanie 
politycznego zaplecza w sejmiku oraz równolegle obejmowanie przyczółków w za-
rządzie województwa i w terenie. Zdolność prowadzenia politycznej gry na wielu 
frontach sprawiła, że Wspólnota Małopolska Marszałka Nawary zdobyła w sejmi-
ku drugiej kadencji niewiele mniej głosów niż koalicja PO–PiS czy SLD, a więcej 
niż Samoobrona i PSL, zaś w trzeciej – nieoczekiwanie reaktywowana – pozwoliła 
Nawarze utrzymać się u władzy.

Tylko w pierwszej kadencji sejmiku samorządowego Marek Nawara miał kom-
fort przytłaczającego poparcia politycznego. Dzięki temu, że AWS zdobyła wszyst-
kie 60 mandatów, wybrany na Marszałka Województwa Marek Nawara, wieloletni 
wójt podkrakowskich Zielonek, a jednocześnie poseł AWS (z mandatu posła zrezyg-
nował po objęciu funkcji Marszałka) mógł rządzić praktycznie samodzielnie i kon-
centrować się na rozbudowywaniu nieformalnych struktur poparcia politycznego 
w terenie. Samorządy wojewódzkie pierwszej kadencji, pomimo dość rozległych 
kompetencji, dysponowały bardzo niewielkim budżetem do bezpośredniego zago-
spodarowania od zaraz. Ale we wcale nie abstrakcyjnej perspektywie integracji eu-
ropejskiej przedstawiciele zarządu mogli kusić politycznie wójtów, burmistrzów czy 
starostów odpowiednimi zapisami inwestycyjnymi w strategii rozwoju wojewódz-
twa. Z kolei cykl konsultacji wojewódzkiej strategii rozwoju przeprowadzanych we 
wszystkich 22 powiatach województwa pozwolił Marszałkowi i niektórym człon-
kom zarządu województwa budować osobiste zaplecze polityczne w terenie, dzięki 
obietnicom w postaci wprowadzanych do strategii rozwoju województwa inwestycji 
lokalnych.

W drugiej kadencji Nawara powołał do życia własną formację – Wspólnotę 
Małopolską – która uzyskała sześć mandatów w niezwykle podzielonym politycz-
nie sejmiku. Żadne z ugrupowań nie było w stanie samodzielnie rządzić; ostatecznie 
marszałka i przewodniczącego sejmiku małopolskiego wyłoniła koalicja PO–PiS, 
która zdobyła największą ilość głosów – raptem 10 w trzydziestodziewięcioosobo-
wym sejmiku. Na skutek zawarcia szerokiej koalicji ugrupowań postsolidarnościo-
wych marszałkiem został Janusz Sepioł, popierany przez PO, przewodniczącego sej-
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miku wskazał PiS, wicemarszałkami natomiast zostały m.in. osoby wyłonione przez 
LPR i Wspólnotę Małopolską. To wówczas doszło do słynnego „podziału łupów” 
w instytucjach regionalnych, który pozwolił ugrupowaniom postsolidarnościowym 
utrzymać przyczółki władzy w województwie po zwycięstwie SLD w wyborach 
parlamentarnych w 2001 roku (Fijałek 2004). 

Gdy spojrzy się na skład Wspólnoty Małopolskiej w sejmiku drugiej kadencji, 
od razu uderza logika tworzenia tego ugrupowania. Nawara komponował listy wy-
borcze na podstawie trzech kryteriów, a były nimi: (1) apolityczność, (2) doświad-
czenie w działalności publicznej, (3) rodzaj i skala zaangażowania politycznego. 
Liderzy Wspólnoty to wykształceni (po prestiżowych uczelniach krakowskich) lu-
dzie Małopolski powiatowej, pełniący w latach 90. funkcje w terenowych struktu-
rach państwowych lub/i instytucjach samorządowych. Tak się też stało, że sześciu 
radnych Wspólnoty Samorządowej to działacze i liderzy związani z niemal wszystki-
mi, poza drugim (powiaty miechowski, proszowicki i ziemski krakowski), sześcioma 
okręgami wyborczymi do samorządu wojewódzkiego. W okręgu pierwszym, obej-
mującym powiaty oświęcimski, chrzanowski i olkuski, Wspólnota wprowadziła do 
sejmiku Beatę Szydło, której kariera po studiach magisterskich i doktoranckich na UJ 
rozwijała się w Libiążu i Brzeszczach. W okręgu krakowskim poza Markiem Nawarą 
na radnego wybrany został Jerzy Fedorowicz, znany reżyser teatralny, przez wiele lat 
związany z Teatrem Ludowym w Nowej Hucie. W okręgu czwartym, obejmującym 
południowo-centralną część województwa (m.in. powiaty tatrzański i wadowicki) 
radnym Wspólnoty został Andrzej Sasuła, bliski współpracownik Marka Nawary i wi-
cemarszałek w poprzedniej kadencji, związany przez długie lata z Nowym Targiem. 
W okręgu piątym, obejmującym powiat i miasto Tarnów, Wspólnotę reprezentował 
w sejmiku Roman Ciepiela, w latach 90. prezydent i wiceprezydent Tarnowa oraz 
radny w tym mieście, z kolei w okręgu szóstym, obejmującym Nowosądecczyznę 
i powiat gorlicki mandat radnego wojewódzkiego z ramienia Wspólnoty zdobył 
Witold Kozłowski, związany przez wiele lat z nowosądeckim kuratorium. Niektórzy 
z nich wejdą potem w politykę szczebla krajowego, jak Jerzy Fedorowicz, późniejszy 
poseł PO, czy Beata Szydło – szefowa klubu parlamentarnego PiS. Inni pozostaną 
działaczami szczebla regionalnego, jak Roman Ciepiela, wybierając ostatecznie afi-
liację partyjną. Z opisanego grona działaczy jedynie Andrzej Sasuła pozostał wierny 
swojemu politycznemu patronowi do końca, czyli do wyborów w 2010 roku.

W wyborach samorządowych w 2006 roku Nawara oraz inni członkowie 
Wspólnoty startowali do sejmiku z list PiS-u. Wybór nie miał charakteru ideolo-
gicznego, lecz taktyczny. Po zerwaniu w sierpniu koalicji PO–PiS w sejmiku sa-
morządowym i wstąpieniu centrali obu partii w ostry konflikt polityczny w skali 
całego kraju, PiS utworzyło koalicję z LPR i Wspólnotą Małopolską Nawary. Przed 
wyborami regionalni działacze PiS otwarcie przyznawali, że praktycznie nie mają 
silnych kandydatów do sejmiku. Z kolei Marek Nawara został, chcąc nie chcąc, we-
pchnięty w ramiona PiS-u przez PO, które zgłosiło jako swego kandydata na mar-
szałka Janusza Sepioła, pełniącego tę funkcję przez całą poprzednią kadencję, a ze 
swoimi modernizacyjnymi wizjami bliskiego programowo Platformie. Ostatecznie 
w sejmiku trzeciej kadencji PiS zdobyło 16 mandatów, PO – 13, LPR i PSL – po 4, 
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a Lewica i Demokraci – ugrupowanie postkomunistyczne – jedynie 2. Marszałkiem 
został Marek Nawara, desygnowany przez PiS.

Już jednak w grudniu 2006 roku PiS ogłosił tzw. ustawę kompetencyjną (Ustawa 
z 6 grudnia o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. z 2006 roku, nr 227, poz. 
1658), która miała być zabiegiem politycznym umożliwiającym partii Kaczyńskich 
odzyskanie utraconej w wyniku wyborów samorządowych kontroli politycznej 
w większości województw poprzez organ wojewody. Ustawa zakładała m.in. moż-
liwość weta wojewody (nominowanego przez premiera) wobec inwestycji regional-
nych finansowanych ze środków unijnych, zgłaszanych przez samorządy regionalne. 
Marek Nawara, wieloletni samorządowiec, ostro się jej sprzeciwił, buntując prze-
ciw niej innych marszałków zrzeszonych w konwencie marszałków, któremu prze-
wodniczył. W dodatku zapowiedział współpracę z Prezydentem Krakowa Jackiem 
Majchrowskim. Tymi posunięciami wypowiedział polityczną wojnę PiS-owi, partii, 

Tabela 7. Marek Nawara – wybrane fakty i wydarzenia polityczne (lata 2006–2009)

Data Wydarzenie

październik 2006 Marek Nawara zapowiada kandydowanie do sejmiku z listy PiS-u.

grudzień 2006
Marek Nawara wypowiada się przeciwko przygotowanej przez PiS tzw. ustawie 
kompetencyjnej, wzmacniającej pozycję wojewody kosztem marszałka. 

24 lutego 2007
„Cicha koalicja PO–PiS” – Marek Nawara ma zostać odwołany, na nowego marszałka 
PiS rekomenduje Andrzeja Romanka.

26 lutego 2007

Przełom polityczny. Marek Nawara wychodzi z klubu PiS, tworząc odrębny klub 
radnych wojewódzkich Wspólnota Małopolska. PiS traci większość w sejmiku, 
Platforma Obywatelska wycofuje się z porozumienia z PiS-em w sprawie odwołania 
Nawary.

marzec 2007
Marszałek Nawara wchodzi w koalicję z Platformą. Powstaje nowa koalicja rządząca 
Małopolską: PO, PSL i Wspólnoty Małopolskiej.

kwiecień 2007 Pierwsze konflikty pomiędzy Marszałkiem Nawarą a PO.

29 listopada 2007
Funkcjonariusze CBA usiłują zakłócić uroczystą sesję sejmiku poprzez próbę 
publicznego wręczenia Nawarze informacji o kontroli w Urzędzie Marszałkowskim.

październik 2008
Pogłębiający się konflikt pomiędzy Nawarą z posiadającą większość w zarządzie 
województwa Platformą Obywatelską. 

listopad 2008 PO przygotowuje odwołanie Marka Nawary.

20 lutego 2009 Marszałek ulega ciężkiemu wypadkowi narciarskiemu w Alpach.

1 grudnia 2009 Marszałek wraca do pracy.

22 listopada 2010
Wspólnota Małopolska Marka Nawary nie uzyskuje żadnego mandatu w wyborach 
do sejmiku województwa małopolskiego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji prasowych.
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z listy której kandydował na radnego wojewódzkiego, a następnie został wybrany 
marszałkiem. Wówczas w łonie małopolskich parlamentarzystów PO, którym gro-
ziło zniknięcie z list w następnej kadencji, bo narazili się swej centrali, popierając 
w wyborach do Rady Miasta Krakowa kandydata PiS, zaświtała myśl o zrehabi-
litowaniu się poprzez częściowe przynajmniej odzyskanie wpływów w regionie. 
Tworząc koalicję z PiS, Platforma pozbawiłaby Nawarę władzy w Małopolsce, zy-
skując stanowiska w zarządzie województwa, a poprzez nie – wpływ na dystrybucję 
funduszy unijnych. 

Dnia 26 lutego 2007 roku Jarosław Kaczyński i Donald Tusk wyrazili zgodę na 
koalicję obu partii w Małopolsce, a prasa wieszczyła upadek poprzedniej koalicji 
i samego Nawary. Tego samego dnia, jeszcze przed sesją sejmiku, Nawara założył 
odrębny klub pod nazwą Wspólnota Małopolska, wychodząc z PiS-u wraz z trzema 
innymi dotychczasowymi radnymi tej partii. W konsekwencji radykalnie zmienił się 
układ sił w sejmiku. Prawo i Sprawiedliwość straciło większość, największym ugru-
powaniem stała się Platforma. Planowane odwołanie Nawary nie doszło do skutku. 
Obrady zostały na kilka godzin zawieszone. Zjechali się parlamentarzyści z obu 
największych partii. Platforma zmieniła front i wycofała się z koalicji z PiS-em. 
Nawara przystąpił do negocjacji z PO i innymi ugrupowaniami na temat utworzenia 
nowej, większościowej koalicji. Dla PO Nawara i jego niewielki klub radnych był 
wygodniejszym partnerem do zawarcia koalicji niż wciąż silny PiS. Parę dni póź-
niej powstała koalicja PO, Wspólnoty Małopolskiej i PSL, dysponująca większością 
w sejmiku potrzebną do odwołania wicemarszałków PiS-u. PO zyskało stanowiska 
dla trzech wicemarszałków, PSL – dla jednego, Nawara pozostał marszałkiem, tym 
razem jednak z ramienia Wspólnoty Małopolskiej.

Do kolejnych wyborów parlamentarnych Nawara wraz ze swoimi ludźmi sku-
tecznie podtrzymywał napięcie pomiędzy dwoma największymi klubami, wysyłając 
porozumiewawcze sygnały bądź do jednych, bądź do drugich, w myśl zasady: „dziel 
i rządź”. Marszałkowi wyraźnie sprzyjała zaostrzająca się ogólnokrajowa kampania 
wyborcza, która oddalała możliwość zawarcia koalicji pomiędzy PiS i PO w regio-
nie. Korzystając z przedwyborczej rywalizacji obu najgroźniejszych konkurentów 
i wewnętrznych podziałów w klubie PO, Nawara próbował wzmocnić swoją pozycję, 
wchodząc w ściślejszą współpracę z Prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim 
przy przygotowaniach do Euro 2012 w Krakowie.

PiS próbowało się jeszcze zemścić na Nawarze. W listopadzie 2007 roku CBA 
prowadzona przez wciąż jeszcze nieodwołanego po przegranych przez PiS wybo-
rach parlamentarnych Mariusza Kamińskiego wysłała swoich funkcjonariuszy na 
uroczystą sesję sejmiku. Agenci CBA chcieli w ten sposób publicznie zdyskredy-
tować Marszałka (na sesji w nowej sali sejmiku obecny był kardynał Dziwisz), wy-
korzystując pretekst, jaki dało im prowadzone śledztwo w sprawie łapówki przy 
budowie opery krakowskiej, prowadzonej przez Urząd Marszałkowski. Ale było 
to już właściwie podzwonne tej partii w regionie po przegranej w wyborach parla-
mentarnych. 

Znacznie groźniejsza dla Marszałka była teraz PO, bowiem nie tylko posiadała 
w zarządzie województwa trzech wicemarszałków, ale po wyborach parlamentar-
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nych z 2007 roku przejęła także władzę w kraju. Nic dziwnego, że wkrótce w za-
rządzie województwa doszło do faktycznej dwuwładzy: Marszałek rządził sobie, 
a trzech wicemarszałków PO – sobie. Ten stan rzeczy doprowadził w końcu do 
konfliktu. Pod koniec 2008 roku miała być sfinalizowana sprawa pozyskania no-
wych gruntów dla lotniska w Balicach, na czym zależało liderom PO w Warszawie, 
zwłaszcza ministrowi Klichowi, który, co już wiemy, od dawna prowadził intensyw-
ne działania w tej sprawie. Nawara celowo wstrzymał się z podpisaniem porozumie-
nia z Krakowem i Zabierzowem w imieniu województwa, tłumacząc, iż czeka na 
decyzję rządu w tej sprawie, czyli na przekazanie całości terenu, na którym stoi lot-
nisko, samorządowi wojewódzkiemu. Platforma odgrażała się, że odwoła Nawarę, 
konflikt pomiędzy koalicjantami był już otwarty, niestety, PO okazała się zbyt słaba, 
by rządzić samodzielnie, a pozostałe kluby nie kwapiły się do zakładania nowej 
koalicji, bojąc się, że PO wzmocniona po wyborach parlamentarnych będzie dążyła 
także do przejęcia kontroli nad regionem. 

I tu nastąpił najbardziej frapujący moment w karierze Marka Nawary: 20 lutego 
2009 roku, podczas pobytu w Alpach, Marszałek dostał wylewu podczas zjazdu, 
w następstwie czego uległ ciężkiemu wypadkowi narciarskiemu, doznając poważ-
nych obrażeń głowy. Jego życie wisiało na włosku, ale dzięki profesjonalnej opiece 
lekarskiej odzyskał przytomność i powoli wracał do zdrowia. Wydawało się, że to 
idealny moment na odsunięcie go od władzy. Do porozumienia pomiędzy PiS a PO 
w regionie jednak nie doszło, pomimo że małopolscy liderzy obu partii byli zgodni, 
iż to najlepszy moment na zawarcie koalicji. Szczegóły ówczesnej sytuacji relacjo-
nuje bezpośredni świadek tamtych wydarzeń: 

Wypadek Nawary, wielomiesięczna rekonwalescencja. Interes Małopolski wymaga tego, 
żeby zmienić marszałka, to jest możliwe tylko poprzez zawarcie koalicji Platforma – PiS. 
I Gowin, i Wassermann, który tymczasem przejął tutaj kontrolę w PiS-ie, zwracają się do 
władz krajowych o zawarcie takiej koalicji. Obaj równocześnie dostają decyzję odmow-
ną. Czyli antagonizm, który jest korzystny z punktu widzenia obu partii na poziomie 
centralnym, bo pozwala obu partiom podtrzymać wysokie poparcie, PO dużo wyższe, 
ale PiS też, kłóci się z dobrem regionu, gdzie ta koalicja byłaby bardzo przydatna. 

Po 10 miesiącach faktycznego bezkrólewia w województwie, 1 grudnia 2009 
roku Marszałek Nawara jak gdyby nigdy nic wraca do pracy. Funkcję swą będzie 
pełnił do końca kadencji. 

Jak już wspomniano, w kolejnych wyborach do samorządu województwa, w li-
stopadzie 2010 roku, Wspólnota Małopolska Marka Nawary zdobyła 6,13% głosów, 
co jednak nie wystarczyło do udziału w podziale mandatów. Trzeba jednak dodać, 
że Wspólnota okazała się piątą siłą polityczną w regionie, a sam Marek Nawara zdo-
był w tych wyborach ponad 7300 głosów, co na tle liczby głosów zdobytych przez 
kandydatów, którzy ostatecznie weszli do sejmiku, nie było złym wynikiem. 
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4. GLOBALIZACJA I RELACJE ADMINISTRACYJNE: 
KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY

Różnicowanie się potencjału rozwojowego a dynamika relacji w układzie 
samorządowym

Badacze terytorialnych uwarunkowań rozwoju we współczesnej gospodarce global-
nej podkreślają, że obecnie następuje znacząca zmiana relacji pomiędzy regionem 
a jego metropolią. Metropolizacja w epoce informacyjnej polega na uniezależnianiu 
się metropolii od ich regionalnego zaplecza na rzecz powiązań w układzie globalnym 
(Gorzelak, Smętkowski 2005: 42–44). Rozwój Krakowa w pierwszych latach istnie-
nia dużych województw samorządowych tylko częściowo przebiega według logiki 
metropolizacji. Pozycja miasta w układzie powiązań międzynarodowych wciąż jesz-
cze jest słaba, mimo dużych aspiracji, przynajmniej jeśli chodzi o Europę Środkową 
i Wschodnią. Autorzy diagnostycznej części Strategii Województwa Małopolskiego 
na lata 2007–2013 zauważają, że choć Kraków na tle innych środkowoeuropejskich 
ośrodków metropolitalnych wyróżnia się m.in. lotniskiem z dobrze rozwiniętą siecią 
połączeń międzynarodowych, silnymi uczelniami, bogatą ofertą kulturalną, tury-
styczną i kulinarną, to jednocześnie ustępuje im pod względem posiadanej liczby 
central dużych korporacji krajowych (z listy 500), rozwoju przedsiębiorczości czy 
stanu środowiska naturalnego (Małopolska 2015… 2006: 21). 

Z drugiej strony, w ujęciu wewnątrzregionalnym dystans rozwojowy dzielący 
Kraków i region systematycznie ulega zwiększeniu. W dokumencie aktualizującym 
założenia Strategii na lata 2007–2013 czytamy: 

W ostatnich kilku latach tempo rozwoju Małopolski – na tle innych województw 
w Polsce – uległo zwiększeniu, a region znalazł się w grupie województw o największej 
dynamice wzrostu gospodarczego, charakteryzujących się tzw. efektem doganiania, tj. 
sytuacją, w której przy niższym od średniej krajowej poziomie PKB per capita występu-
je wyższe od średniej tempo wzrostu regionalnego PKB. Jednocześnie w 2006 r., w ukła-
dzie podregionalnym w skali kraju, Kraków zajmował trzecią pozycję, po Warszawie 
i Poznaniu, pod względem notowanego poziomu wzrostu gospodarczego (160% średniej 
krajowej i około 84% średniej UE-27). W ujęciu statystycznym sytuacja taka oznacza, że 
przy rosnącej konwergencji zewnętrznej, jednocześnie pogłębieniu ulegają dysproporcje 
w wymiarze wewnątrzregionalnym, szczególnie pomiędzy stolicą województwa i jego 
funkcjonalnym otoczeniem, a pozametropolitalną częścią Małopolski (Założenia aktua-
lizacji… 2009: 7).

Pogłębiające się różnice rozwojowe pomiędzy Krakowem a resztą województwa 
przy jednoczesnym istnieniu lokalnych barier, jakie Kraków napotyka w konkuro-
waniu o przewagi w układzie międzynarodowym, budują istotną asymetrię w ukła-
dzie oddziaływań regionalnych o charakterze politycznym. Były Dyrektor Urzędu 
Marszałkowskiego stwierdza:
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Natomiast problem relacji Kraków i reszta Małopolski to jest problem szerszy. To jest 
na przykład problem, który od 10 lat szargał od czasu do czasu sejmik województwa. 
Ponieważ ludzie, tzn. Małopolanie spoza Krakowa twierdzą, że dla województwa 
Małopolska kończy się na rogatkach Krakowa, a krakowianie twierdzą, że województwo 
w ogóle nie zajmuje się Krakowem, tylko inwestuje w region. Oczywiście racji nie ma po 
żadnej z tych stron, tzn. mnie się wydaje, to jest już trzecia kadencja samorządu woje-
wódzkiego, że dba się o to, aby te akcenty były rozkładane równomiernie….

Problem w tym, że owa równomierność pogłębia dysproporcje, które i tak są już 
ogromne. Jeden z wicemarszałków województwa podsumowuje:

Kraków to jest pomiędzy jedną czwartą a jedną piątą ludności i ponad 60% wpływów 
podatkowych. To jest gigantyczna metropolia (…). Małopolska jest strasznie słaba. 

Paradoksem jest to, że nowa reforma regionalna okazała się niefortunna w pew-
nym sensie także dla samego Krakowa, który w starym województwie, okrojonym 
praktycznie do granic powiatu, prowadził w istocie samodzielną politykę rozwojo-
wą (Sobczak 2010: 169). To jednak Kraków po 1999 roku rozwija się w najszybszym 
tempie. Porównując dynamikę dochodów największych miast województwa mało-
polskiego w latach 1999–2009, łatwo stwierdzić oddalanie się Krakowa od pozosta-
łych dwóch byłych stolic województw w sensie dynamiki dochodów budżetowych. 
Dochody Krakowa wzrosły w tym czasie o 263%, podczas gdy dochody Nowego 
Sącza i Tarnowa odpowiednio o 212 i 211% (por. Tabela 8). 

Dane z Tabeli 8 ukazują jednak znaczące dysproporcje pomiędzy budżetami 
Krakowa a Nowego Sącza i Tarnowa, które przed reformą nie miały istotnego zna-
czenia, po reformie natomiast okazały się kluczowe z punktu widzenia nieformal-
nych relacji i oddziaływań pomiędzy miastami – przede wszystkim w kontekście 
procesów globalnych, które już wówczas zaczęły znacząco wpływać na kondycję 

Tabela 8. Dochody Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza w latach 1999–2009 w mln PLN  
(w zaokrągleniu do pełnego miliona)

Lata 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Dynamika 
2009/1999

Kraków 1200 1324 1430 1453 1574 1809 2018 2327 2809 2991 3160 263%

Nowy Sącz 158 187 218 246 192 213 248 268 290 315 336 212%

Tarnów 208 240 265 248 251 267 301 333 353 402 439 211%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Urzędu Marszałkowskiego z lat 2000–2010. 
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i rozwój polskich miast i gmin. Procesy globalne uruchomiły przede wszystkim 
konkurencję na rynkach pracy, a także rywalizację o kapitał intelektualny.

Dominująca pozycja Krakowa wytworzyła siłą rzeczy asymetryczne relacje 
z mniejszymi ośrodkami. Utrudniało to zadanie nie tylko środowiskom metropo-
litalnym, ale przede wszystkim ośrodkom lokalnym. Zebrany materiał dowodzi, że 
w pierwszych latach po zmianie granic wojewódzkich istniało niewiele prób integra-
cji poziomej, niezależnej od Krakowa. Jeśli wysiłki tego typu były podejmowane, to 
raczej rzadko i nieśmiało. Jednym z takich przykładów była próba przeciwdziałania 
dominacji Krakowa w nowym układzie administracyjnym, podjęta przez władze 
dwóch zdetronizowanych ośrodków wojewódzkich, które znalazły się w nowym 
regionie. W Nowym Sączu odbyła się sesja połączonych składów Rad Tarnowa 
i Nowego Sącza, na której nieśmiało utyskiwano na odpływ środków do nowego 
centrum oraz na lekceważenie przez władze wojewódzkie problemów obu miast. 
Na sesję zaproszono wojewodę i marszałka, apelując do nich o uwzględnianie po-
trzeb i interesów lokalnych. Wkrótce jednak o sprawie zapomniano, a komentując 
przebieg tej sesji, Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza nie omieszkał wtedy 
podkreślić, że jej zorganizowanie w żadnym wypadku nie było wymierzone w nowe 
władze wojewódzkie.

Prezydent Krakowa, po wzmocnieniu jego mandatu politycznego w 2002 roku, 
ma nieporównanie silniejszą administracyjnie i politycznie pozycję niż marszałek. 
Jeden z ekspertów stwierdza bez ogródek:

(…) pozycja prezydenta jest o wiele silniejsza. Ma duży budżet, nieznaczony budżet i jest, 
powiedziałbym, aktorem, który jeżeli ma silną osobowość, jest aktorem i singlem. On jest 
pojedynczym aktorem. On nie ma zarządu, on sam autonomicznie podejmuje decyzje. 

Zatem ustrojowo i administracyjnie prezydent posiada silne, samodzielne instru-
menty władzy, aczkolwiek dylematy metropolitalne zmuszają go do zawarcia współ-
pracy z marszałkiem, o czym będzie mowa w następnym podrozdziale. Warto przy 
tym dodać, że nawet jeśli chodzi o pozyskiwanie funduszy strukturalnych, Kraków 
uniezależnił się od Urzędu Marszałkowskiego. Jeden z ekspertów wspomina: 

No, po pierwsze Kraków się nauczył, i tutaj, tak powiem, mam pewną satysfakcję, bo 
staraliśmy im się pomóc w tej sprawie, bezpośrednio wyciągają z Komisji Europejskiej. 
Oni dostali teraz, dwa razy dostali granty po dwieście milionów złotych. To jest jedna 
czwarta budżetu marszałka. I bez udziału marszałka, składa się po prostu pismo bezpo-
średnio do ministerstwa gospodarki.

Uzupełniając wątek ujawniający napięcia pomiędzy Krakowem a pozostałymi 
samorządami oraz prezydentem miasta a marszałkiem, warto nadmienić, że po 1989 
roku mieliśmy do czynienia ze wszystkimi możliwymi kombinacjami konfliktów 
pomiędzy strukturami administracji publicznej: w pierwszym etapie (1990–1991) 
konflikt pomiędzy samorządem lokalnym w osobie prezydenta miasta a państwem 
w osobie wojewody (podtekst polityczny: wojewodowie niechętni oddawaniu mienia 
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samorządom); potem konflikt kompetencyjny pomiędzy samorządem regionalnym 
a państwem; wreszcie konflikt pomiędzy samorządem regionalnym a lokalnym/lo-
kalnymi. We wszystkich typach konfliktów mamy do czynienia z ingerencją pań-
stwa i wytwarzanych przez niego zależności, które doprowadzają do chaosu kompe-
tencyjnego, a ten – do konfliktów. To m.in. po pierwsze na skutek odmiennych wizji 
ustrojowych, po drugie – wskutek priorytetów polityki regionalnej, prowadzonej 
przez państwo – w tzw. terenie panuje chaos kompetencyjny, brak skłonności do 
współpracy i rozmaite konflikty. Wszystko to prowadzi do rozproszenia wysiłków 
rozwojowych, co z punktu widzenia kontroli nad procesami zmian zachodzącymi 
w województwie ma niezwykle negatywne konsekwencje.

Krakowski Obszar Metropolitalny: pomiędzy funkcjonalną a polityczną 
logiką tworzenia powiązań terytorialnych

Utworzenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego miało, przynajmniej częś-
ciowo, przeciwdziałać opisanym tu niekorzystnym tendencjom zewnątrz- i we-
wnątrzregionalnym. Z braku ustawy o obszarach metropolitalnych władze regionalne 
postanowiły wykorzystać uchwaloną dnia 27 marca 2003 roku Ustawę o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717), która pozwalała opra-
cować plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego jako część 
planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz określała, co należy ro-
zumieć przez obszar metropolitalny. Art. 2 pkt 9 tej ustawy brzmi: ilekroć w ustawie 
mowa jest o „obszarze metropolitalnym”, należy przez to rozumieć obszar wielkiego 
miasta oraz powiązanego z nim funkcjonalnie bezpośredniego otoczenia, ustalony 
w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Opierając się na tym zapisie, 
wyznaczono granice KOM-u. Wykorzystując m.in. kryterium funkcjonalne (dojaz-
dy do pracy i szkół), demograficzno-strukturalne oraz kondycję finansową gmin, do 
Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego eksperci z Instytutu Geografii UJ zakwa-
lifikowali 41 jednostek gminnych (Trafas 2004). Ostatecznie jednak w skład KOM-u 
weszły 52 gminy, liczące 1 410 728 mieszkańców oraz obejmujące 4 tysiące kilome-
trów kwadratowych (por. Rysunek 6).
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Od początku swego istnienia granice KOM-u były przedmiotem kontrowersji. 
Podkreślano przede wszystkim polityczno-administracyjne słabości tego typu two-
ru. Szefowa Departamentu Polityki Regionalnej i przestrzennej UMWM zauważa: 

Krakowski obszar został wymyślony jako obszar bardzo duży, to są 52 gminy, co już 
w ogóle nie bardzo jest wyobrażalne, ale nawet z sąsiednimi gminami to mogą to być tyl-
ko związki celowe. No to związek celowy, no to nie wszystko jest jeszcze. Nie ma prawa 
takiego mówiącego o obszarze metropolitalnym. 

Brak ustawy metropolitalnej w zasadzie uniemożliwiał partnerom jakiekolwiek 
decyzje. Tworzenie związków celowych dla tak ogromnego obszaru po prostu nie 
miało administracyjnego sensu. Nic dziwnego, że idea Krakowskiego Obszaru 
Metropolitalnego od samego początku swego istnienia wzbudzała silne kontrowersje.

Kraków od zawsze ustawiał się wobec KOM-u bardzo zachowawczo. Na zorga-
nizowanym w 2004 roku seminarium na temat metodologicznych problemów zwią-
zanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego KOM-u, szefo-
wa Biura Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa zaznaczyła 
dwie istotne kwestie. Po pierwsze, podkreśliła kluczową rolę ośrodka centralnego, 

Rysunek 6. Krakowski Obszar Metropolitalny

Źródło: http://www.malopolskie.pl/Planowanie/Kom/?id=670 (dostęp: 18.11.2010). 
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a więc metropolii, jako siły napędowej dla całego obszaru. Po drugie, zwróciła uwa-
gę, że koncepcja KOM-u powinna być rozpatrywana zarówno na poziomie regional-
nym, jak i lokalnym, a więc w kontekście kształtowania relacji pomiędzy gminami. 
Tu zaś mamy do czynienia z suwerennymi aktorami. Żeby doszło pomiędzy nimi 
do współpracy, konieczne jest uświadomienie sobie wspólnych interesów. Zwróciła 
przy tym uwagę, że gminy skoncentrowane są przede wszystkim na pilnych dzia-
łaniach bieżących, nie zaś na działaniach długofalowych, co w jakimś sensie może 
utrudniać formułowanie długoterminowych interesów wykraczających poza granice 
gmin. 

Symboliczną ilustracją tych tez może być opublikowana rok później Strategia 
Rozwoju Krakowa (2005). W dokumencie tym ani na poziomie celów strategicznych, 
ani operacyjnych nie pojawiają się odnośniki do procesów, zjawisk i relacji wykra-
czających poza administracyjne granice miasta. Choć metropolitalność Krakowa 
staje się głównym elementem misji i wizji rozwoju miasta oraz jednym z trzech 
strategicznych celów rozwoju, pojmuje się ją przede wszystkim w odniesieniu do 
relacji europejskich oraz globalnych. Ujęcie metropolitalności w nawiązaniu do re-
lacji regionalnych praktycznie w Strategii Rozwoju Miasta nie występuje. W części 
diagnostycznej wspomina się jedynie o niekorzystnych zjawiskach suburbanizacji. 
Nigdzie jednak nie ma mowy o planach współpracy z gminami strefy podmiejskiej 
w celu przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom, choćby w postaci wysokiego na-
tężenia ruchu i komunikacji w mieście czy porozumień w sprawie terenów inwesty-
cyjnych, poza ogólnymi deklaracjami o współpracy z władzami regionu. Wspomina 
się o komunikacji kolejowej ze Śląskiem, milczy o relacjach z innymi ośrodkami 
małopolskimi. KOM jest nieobecny w strategii rozwoju miasta, stanowiącego jego 
centrum. W Strategii ani razu (sic!) nie pojawia się nazwa Krakowskiego Obszaru 
Metropolitalnego, wspomina się jedynie o „dużym organizmie metropolitalnym”, 
jaki tworzył będzie w przyszłości Kraków wraz z otaczającymi go gminami i po-
wiatami (Strategia Rozwoju Krakowa 2005: 22). 

Funkcjonalne wyodrębnienie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego nie zo-
stało uzupełnione żadnymi realnymi powiązaniami polityczno-administracyjny-
mi na szczeblu lokalnym. Można się zatem domyślać, że bezpośrednim powodem 
utworzenia KOM-u było przede wszystkim pozyskanie funduszy unijnych. Dzięki 
bowiem uwzględnieniu KOM-u w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 
na lata 2007–2013 przygotowywanej w 2006 roku mógł on zostać wpisany do 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) jako tzw. oś prio-
rytetowa. Przeznaczono na nią 172 mln zł, przy czym najwięcej środków (121 mln) 
skierowano na rozwój funkcji metropolitalnych samego Krakowa: kulturowych, 
kongresowych i wystawienniczych. Ówczesny Marszałek Województwa Janusz 
Sepioł tłumaczył bezpośrednie wskazanie Krakowa w MRPO następująco: 

Więc myśmy się starali, przynajmniej w tej kadencji, żeby Kraków dostawał sporo, ale 
nie więcej, żeby było 30% pieniędzy. Czyli myśmy bardziej dofinansowywali wojewódz-
two niż Kraków. Natomiast też bardzo ważne jest, na co pieniądze idą, bo np. wszystkie 
nasze wydatki na drogi, to jest o tyle łatwo, że nie mamy dróg w Krakowie. Nasze drogi 
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są tylko poza Krakowem, a to były nasze największe wydatki inwestycyjne. No to już 
powodowało, że to województwo było „futrowane”. Natomiast bardzo zabiegaliśmy o ta-
kie cerowane wydatki budujące tą nowoczesność Krakowa, międzynarodową pozycję 
Krakowa. 

Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego potwierdza intencje władz regionalnych: 

(…) po to powstał KOM w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, 
jest cała część poświęcona Krakowskiemu Obszarowi Metropolitalnemu, żeby pewne 
środki dla tego obszaru dla nas zagwarantować, natomiast żeby jasno powiedzieć, że jak 
jesteście tu, to już pozostałe środki nie ściągajcie, bo one są na rozwój pozostałych części 
województwa. 

Rzeczywiście, przyglądając się strukturze finansowej Małopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego, widać wyraźnie, że spora ilość środków w ramach 
tego największego instrumentu finansowego w regionie miała być przeznaczona na 
infrastrukturę drogową i kolejową oraz na inwestycje z zakresu ochrony środowi-
ska, a także na inwestycje z zakresu rozwoju gospodarczego i technologicznego 
w regionie. Nie zapisano jednakże żadnych formalnych warunków, że przynajmniej 
z części tych środków nie mogą korzystać krakowskie firmy i instytucje, a także 
sama stolica województwa. Niezależnie od intencji projektodawców MRPO Kraków 
mógł się ubiegać i rzeczywiście ubiegał się o środki regionalne w ramach innych osi 
priorytetowych, zabierając ośrodkom regionalnym i tak ograniczone fundusze na 
rozwój. Tak stało się na przykład ze środkami na rewitalizację, pochodzącymi z osi 
priorytetowej rozwój miast – najlepszym projektem rewitalizacyjnym w Małopolsce 
okazał się Program Rewitalizacji „starej” Nowej Huty. Mechanizm pozyskiwania 
funduszy w ramach MRPO w żaden sposób nie nakłania gmin do współpracy, zatem 
na poziomie ponadlokalnym nie tworzy się żadna istotna jakość instytucjonalna. 

Po dojściu do władzy koalicji PO i PSL w 2007 roku rozpoczęto prace nad 
ustawą metropolitalną. W projekcie ustawy, przygotowanym, warto dodać, przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, który ogłoszono w maju 2008 
roku, pojawił się zapis o nadrzędności zespołu metropolitalnego wobec wcho-
dzących w jej skład gmin. Utworzona wcześniej, w listopadzie 2007 roku, Rada 
Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, ostro skrytykowała ten pomysł, jako na-
ruszający konstytucyjną niezależność samorządu od innych organów administracji 
publicznej. Skrytykowano także obligatoryjność wejścia w skład obszaru metropo-
litalnego oraz niejasność zasad finansowania metropolii. Najgłośniej przeciw pro-
jektowi ustawy protestował jednak sam Kraków, przewodząc i inspirując działania 
Rady. Szefowa Wydziału Strategii Rozwoju UMK szczególnie narzekała na propo-
nowany w projekcie sposób finansowania obszaru metropolitalnego, a zwłaszcza na 
brak wskazania autonomicznych źródeł finansowania metropolii, na przykład po-
przez udział w podatkach dochodowych czy podatku VAT od inwestycji na danym 
obszarze. 

Nie wszyscy jednak potępiali projekt ustawy metropolitalnej. Eksperci podkreś-
lali, że zrzeczenie się części niezależności na rzecz dobra wspólnego, jakim jest ob-
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szar metropolitalny jako całość, może przynieść korzyści wszystkim jego członkom. 
Zwrócono także uwagę, że najgłośniej przeciw projektowi oponują ci, których sytu-
acja w obecnym układzie jest najbardziej korzystna, głównie miasta metropolitalne 
i otaczające ich gminy (Hajok 2008). 

Losy Lex Metropolis przypieczętowało oświadczenie Konwentu Marszałków 
z dnia 23 października 2008 roku (poparte, nawiasem mówiąc, przez Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego), ostro sprzeciwiające się pomysłom zawartym w projekcie. 
Marszałkowie najbardziej oponowali przeciwko pomysłowi utworzenia rad metro-
politalnych, złożonych z przedstawicieli samorządów, wchodzących w skład obsza-
rów metropolitalnych, które decydowałyby o ich rozwoju. Marszałek Województwa 
Małopolskiego stwierdził wówczas: 

Nie możemy się zgodzić na wprowadzenie przepisów sankcjonujących powstanie no-
wych organów administracji (Kuraś 2008). 

W zgodnej opinii marszałków i przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regio-
nalnego nowe regulacje powinny zmierzać w stronę rozwiązywania projektów du-
żych miast, a nie tworzenia nowych jednostek administracyjnych. 

Jak można było się spodziewać, zarzucenie pomysłu ustawy nie zmniejszy-
ło wcale problemów gmin i powiatów okalających Kraków. Dyrektor Urzędu 
Marszałkowskiego twierdzi, że można byłoby się obyć bez ustawy, gdyby miasto 
centralne zechciało podjąć pewne wysiłki na rzecz utworzenia związków celowych 
z sąsiednimi gminami:

Budowa obszaru metropolitalnego to jest przede wszystkim zadbanie o pewnego rodzaju 
infrastrukturę. Ustawa metropolitalna powinna, nie wiem, np. wskazać jednego opera-
tora transportu zbiorowego na terenie całego obszaru metropolitalnego, jednego organi-
zatora, czyli tego, kto będzie regulował ten rynek. To można by zrobić bez ustawy, pod 
warunkiem, że miasto podjęłoby ten wysiłek i miastu byłoby wtedy łatwiej też funkcjo-
nować, bo jeżeli by stworzyć związek komunalny na tym krakowskim obszarze metro-
politalnym, prawda, który w porozumieniu z województwem dogada się co do pewnych 
inwestycji, co do pewnego sposobu ułożenia transportu, to mielibyśmy połowę mniej 
samochodów w Krakowie. 

Z relacji jednego z respondentów wynika, że samodzielne dogadanie się gmin 
w strategicznych dla obszaru metropolitalnego sprawach jest niemożliwe: 

No wiesz (KOM) jest martwy, nawet ostatnio rozmawiałem z burmistrzem Słomnik, który 
mi powiedział, że samorządowcy są ogromnie rozgoryczeni, bo podpisano porozumienie 
i na tym aktywność Majchrowskiego [Prezydenta Krakowa – przyp. A.B.] się skończyła.

Janusz Sepioł w artykule pod tytułem Daleki Kraków metropolitalny (2008) 
wskazał cztery dylematy związane z tworzeniem obszarów metropolitalnych 
w polskim systemie prawnym i politycznym. Pierwszy, jego zdaniem, związa-
ny jest z problemem kryteriów, na podstawie których miano by wytyczać obsza-
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ry metropolitalne. Czy mają to być kryteria funkcjonalno-urbanistyczne, czy też 
administracyjno-polityczne? Unitarny charakter państwa wymagający jednolitych 
rozwiązań prawnych dla całego kraju wchodzi w konflikt z urbanistyczno-funkcjo-
nalnym zróżnicowaniem największych aglomeracji. Nie da się dobrać jednolitych 
rozwiązań prawnych dla tak odmiennych układów urbanistyczno-administracyj-
nych jak Warszawa, konurbacja śląska, Trójmiasto czy też aglomeracje krakowska 
albo łódzka. Sepioł sugeruje zatem, by były to obiektywne kryteria funkcjonalne, 
a to one przecież doprowadziły do niesłychanego rozrostu Krakowskiego Obszaru 
Metropolitalnego, rozrostu uniemożliwiającego jakiekolwiek zarządzanie nim. Przy 
takim administracyjnym i politycznym rozdrobnieniu podjęcie wspólnych decyzji 
wydaje się mało prawdopodobne. Drugi dylemat dotyczy władzy, czyli tego, kto 
i w jakich sprawach miałby rządzić ewentualnym obszarem metropolitalnym. Jak 
ustawić ordynację wyborczą w stosunku do organów uchwałodawczych, uwzględ-
niając istniejące jednostki administracyjne w obrębie obszaru? Kto ma wybierać 
reprezentantów do rad metropolitalnych: mieszkańcy czy radni gmin, wchodzących 
w skład metropolii? Jeśli mieszkańcy, to jak ustalić siłę ich głosów? Nie mniej ważne 
jest pytanie o kompetencje organów metropolitalnych. Nie mogą one przecież naru-
szać kompetencji już istniejących jednostek administracyjnych, a jeśli miałyby owe 
kompetencje naruszać, zmianie musiałby ulec cały pakiet ustaw samorządowych. 
Ostatni dylemat dotyczy źródeł finansowania metropolii. Zdaniem Sepioła, najmniej 
zainteresowane ustawą są gminy otaczające miasta centralne, bowiem to one ko-
rzystają z lokowanych na ich terenach inwestycji, dla których miasto centralne nie 
posiada odpowiednich terenów; one także czerpią korzyści z uciekających z zatło-
czonego centrum zamożnych podatników. Z drugiej jednak strony miasta centralne 
dążą do zwiększania swojej atrakcyjności i podnoszenia jakości życia w centrum, 
a codzienny dojazd do pracy w zatłoczonych środkach komunikacji miejskiej po-
woduje spadek atrakcyjności odległych przedmieść, nie mówiąc już o codziennym 
korzystaniu z atrakcji, jakie oferuje miasto centralne. Gminy ościenne powinny być 
zatem żywotnie zainteresowane poprawą komunikacji w ośrodku metropolitalnym. 

Wydaje się, że rozsądną próbą przełamania impasu polityczno-administracyj-
nego, związanego z zarządzaniem metropolią, może być rozpoczęcie współpra-
cy międzygminnej w pojedynczych sprawach, zadaniach, projektach. Szefowa 
Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego z uznaniem odnoto-
wywała rozpoczęcie jednej z inicjatyw: 

(…) ostatnio miałam do czynienia z takim, według mnie, plusem, bo Kraków zorganizo-
wał spotkanie na temat taki, może niekoniecznie wielki, projekt rozwoju, chodzi o ścież-
ki rowerowe. Robimy nie tylko w Krakowie, ale i w sąsiednich gminach. I słyszałam, że 
była to inicjatywa tych sąsiednich gmin, żeby się włączyć w system krakowskich ścieżek 
rowerowych. 

Możliwe jest więc współdziałanie, ale nie może ono naruszać autonomii gminy 
i ma dotyczyć spraw konkretnych, celowych. 



139Region w wieloskalarnej przestrzeni polityczno-administracyjnej

Analiza problemów z utworzeniem Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego 
ujawnia z jednej strony wewnętrzne napięcia i relacje pomiędzy Krakowem a bliż-
szym i dalszym otoczeniem, z drugiej – trudności, jakie wiążą się z istnieniem 
w Polsce sztywnej struktury terytorialno-administracyjnej, która nie jest w stanie 
ująć złożonych zależności funkcjonalnych i rozwojowych przebiegających w po-
przek struktur samorządowych. Zawiązywanie związków celowych uruchamia nie-
kończące się przetargi, skupiające się na sposobie ich finansowania przez gminy. 
Ilość utworzonych związków celowych w Małopolsce nie jest imponująca.

Perspektywa środków unijnych zapewne spowodowała przyspieszenie prac nad 
KOM-em. Z braku aktów ustawowych oparto się o Ustawę o zagospodarowaniu 
przestrzennym, która identyfikuje obszary metropolitalne na podstawie kryteriów 
funkcjonalnych. Stąd ogromny obszar objęty KOM-em. Wielkość obszaru wyklu-
czyła w praktyce możliwości negocjowania jakichkolwiek ustaleń politycznych. 
W efekcie KOM nigdy nie stał się rzeczywistością polityczną, a przebieg zdarzeń na 
centralnej scenie politycznej ostatecznie doprowadził do upadku idei. 

W kwestii regulowania spraw metropolitalnych z poziomu regionalnego oka-
zuje się natomiast, że wzmacnianie funkcji metropolitalnych nie musi prowadzić 
do niwelowania różnic rozwojowych. Może się stać wręcz przeciwnie: przykład 
Warszawy, na tle Poznania i Trójmiasta pokazuje, że wzrost znaczenia funkcji me-
tropolitalnych (m.in. kongresowych, wystawienniczych, kulturalnych) przy już ist-
niejącej nierównowadze potencjałów rozwojowych może przyczyniać się nie tyle 
do powiązania miasta z regionem, ale do powiązania miasta ze światem, gdyż ludzi 
z regionu w coraz mniejszym stopniu stać będzie na korzystanie z funkcji metro-
politalnych (Gorzelak, Smętkowski 2005). Tymczasem analiza inwestycji w ramach 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wskazuje, że województwo, 
zamiast różnicować funkcje rozwojowe i podział pracy w ramach całego regionu, 
kumuluje funkcje metropolitalne i w dodatku przygotowuje infrastrukturę transpor-
tową, która sprzyja nie tyle ośrodkom regionalnym, co metropolii (np. system P + P) .

KOM miał, po pierwsze, zintegrować szereg funkcji miejskich, po drugie, ogra-
niczyć w jakimś zakresie rywalizację pomiędzy Krakowem a innymi częściami 
województwa o środki unijne, po trzecie, obszar KOM-u miał być czymś w rodza-
ju łącznika pomiędzy starą a nową koncepcją podziału terytorialnego. W rezul-
tacie: wzmocnił Kraków kosztem pozostałych części województwa, nie wyłączył 
go bowiem z finansowania unijnego, ale osłabił bardziej oddalone od Krakowa ob-
szary, wytwarzając koncentryczny układ funkcjonalno-polityczny w postaci Rady 
Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Próba zasypania przepaści pomiędzy ob-
szarem metropolitalnym wydzielonym z województwa a tym zintegrowanym z wo-
jewództwem nie powiodła się. 

Podsumowanie

Celem niniejszego rozdziału było zbadanie empirycznych warunków konsolida-
cji i podmiotowości politycznej w wymiarze regionalnym. Przedstawiona została 
logika funkcjonowania trzech, w sporej mierze niezależnych skal życia politycz-
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nego, przenikających regionalną sferę władzy. Pierwsza, krajowa, związana jest ze 
specyficznym zbiorem relacji, jaki tworzą scentralizowane struktury państwa wraz 
z funkcjonującymi niejako wzdłuż owych struktur partiami politycznymi. Skala re-
gionalna związana jest z kolei z wewnątrzregionalnym zróżnicowaniem poparcia 
oraz słabościami instytucjonalnymi administracji wojewódzkiej. Z kolei skalę lokal-
ną tworzą zamknięte lokalne układy władzy. W tym złożonym układzie presji i od-
działywań integracja odbywa się albo wzdłuż pionowych struktur partii politycz-
nych, albo dzięki personalnym więziom patronacko-klientelistycznym. W układzie 
poziomym, na skutek rozproszenia poparcia, niezwykle trudno zawiązać dłuższe 
koalicje, a co za tym idzie – wypracować strategiczne rozwiązania programowe. 

Na skutek terytorialnego rozpraszania się wyborczego poparcia, uwikłanego 
w różne skale polityczne, partie tracą zdolność politycznej kontroli nad procesa-
mi zmiany, a tym samym efektywnego zarządzania polityką regionalną. Powstaje 
konieczność oddolnego budowania wpływów politycznych na bazie funkcjonują-
cych osób i stanowisk administracyjnych, a nie zregionalizowanych opcji programo-
wych, będących wypadkową korzyści dużych grup interesów czy środowisk spo-
łeczno-zawodowych. Uwikłanie partii w centralny dyskurs polityczny powoduje, że 
ideologie polityczne pełnią funkcję legitymizacyjną wobec generalnych orientacji 
aksjologiczno-normatywnych i światopoglądowych wyborców oraz rytualną wo-
bec środowiska instytucjonalnego, z którego pozyskuje się zasoby (państwo, Unia 
Europejska). 

Z drugiej strony – nakładanie się różnych skal powoduje rozproszenie poparcia 
politycznego i bezradność partii w wymiarze horyzontalnym. Wskazuje na to anali-
za sytuacji politycznej w sejmiku drugiej i trzeciej kadencji, w którym żadna z par-
tii nie jest w stanie zbudować efektywnej większości. Instytucjonalną odpowiedzią 
na słabość ugrupowań partyjnych w układzie horyzontalnym są liderzy regionalni. 
Wykorzystując sieć powiązań personalnych oraz słabość i wzajemne blokowanie 
się ugrupowań politycznych, budują oni swe własne siły i zasoby polityczne, a ich 
przywództwo konstruowane jest na bazie tzw. pragmatyzmu. Oznacza on m.in. zmi-
nimalizowanie sfery ideologiczno-programowej do niezbędnego progu legitymiza-
cji wobec wyborców oraz formalne dostosowywanie struktur instytucjonalnych do 
wymogów środowiska w celu pozyskania środków np. unijnych. Ceną, jaką płacą 
liderzy regionalni (i polityka regionalna) za apolityczność i pragmatyzm jest brak 
instytucjonalnego wpływu na skalę krajową i brak możliwości kreowania wielolet-
nich strategii rozwojowych. 

Personalizacja i pragmatyzacja polityki regionalnej stają się wyróżnikami polity-
ki regionalnej i w pewnym sensie strategiami zarządzania wieloskalarnością.

Skutki globalizacji, która coraz silniej różnicuje prędkości rozwojowe miast, 
gmin lub powiatów, w gruncie rzeczy zostają pogłębione poprzez strukturę admi-
nistracyjną blokującą polityczne możliwości przeciwdziałania negatywnym zjawi-
skom, jakie niesie globalizacja. Widać to na przykładzie różnicowania się dochodów 
trzech największych ośrodków w regionie: dochody Krakowa wzrastają znacznie 
szybciej niż Tarnowa czy Nowego Sącza, co przy wielokrotnie większej skali do-
chodów Krakowa nieproporcjonalnie podnosi możliwości kumulowania zasobów 
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w stolicy regionu. Polityka województwa napotyka istotne ograniczenia w prze-
ciwdziałaniu rosnącym dysproporcjom, brakuje bowiem instrumentów prawnych 
(ustawy o obszarach metropolitalnych). Najpierw reforma samorządowa, a potem 
ustawa o bezpośrednim wyborze wójtów, burmistrzów, prezydentów rozdrobniły 
ośrodki władzy politycznej, uniezależniając je od siebie nawzajem. Rozdrobnienie 
i zamknięcie lokalnych scen politycznych skutecznie zniechęca do integracji mię-
dzygminnej, która mogłaby pomagać w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom 
metropolizacji. 





ROZDZIAŁ 4

GOSPODARKA REGIONALNA, PAŃSTWO I GLOBALNY 
KAPITALIZM

W niniejszym rozdziale poruszona zostanie kwestia uwarunkowań i barier związa-
nych z budowaniem regionalnego systemu innowacji. W rozwijającej się na przełomie 
XX i XXI wieku gospodarce opartej na wiedzy szeroko pojmowana innowacyjność, 
nie tylko o charakterze technologicznym, jest głównym warunkiem podmiotowe-
go uczestnictwa regionów w wymianie gospodarczej, zarówno w skali krajowej, 
jak i międzynarodowej. Problemem regionów peryferyjnych, do jakich należy 
Małopolska, a więc takich, które nie mają ani szczególnie silnych centrów naukowo- 
-badawczych, ani prężnych przemysłów wysokich technologii, jest jednak przede 
wszystkim uruchomienie powszechnej modernizacji społeczno-organizacyjnej nie-
zbędnej do tego, aby wytworzyć wewnętrzny popyt na innowacje i w ten sposób 
uruchomić endogenne mechanizmy rozwoju technologicznego. Celem tego rozdzia-
łu jest analiza zewnętrznych i wewnętrznych procesów, mechanizmów oraz uwa-
runkowań, które utrudniają bądź też uniemożliwiają aktorom regionalnym zainicjo-
wanie tak rozumianej modernizacji gospodarczej.

1. MODERNIZACJA, INNOWACYJNOŚĆ, INWESTYCJE 
ZAGRANICZNE: TRÓJKĄT BERMUDZKI REGIONÓW 
PERYFERYJNYCH

W artykule zatytułowanym Czego uczą nas porażki polityk innowacyjności i rozwo-
ju technologicznego na peryferiach Europy? (What can we learn from the failures 
of technology and innovation policies in the European periphery) George Liagouras 
(2010) stawia tezę, że zasadnicze fiasko finansowania badań i wdrażania nowych 
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technologii w krajach południowej i wschodniej Europy wynika z mechanicznego, 
bezrefleksyjnego kopiowania wzorów i doświadczeń najbardziej zaawansowanych 
technologicznie gospodarek. Badana przez Liagourasa struktura gospodarcza Grecji 
pod wieloma względami przypomina gospodarkę Małopolski, charakteryzując się: 
(a) niskim udziałem przemysłu w wytwarzaniu wartości dodanej brutto, (b) niskim 
udziałem eksportu, (c) konkurencyjnością opartą przede wszystkim na niskich kosz-
tach pracy, (d) wysokim udziałem sektora małych i średnich przedsiębiorstw o cha-
rakterze rodzinnym i tradycyjnej kulturze organizacyjnej. Te strukturalne słabości 
w mniejszym lub większym stopniu znajdują odzwierciedlenie w sferze innowacji 
i nowych technologii. Wprawdzie greckie uniwersytety, finansowane z budżetu pań-
stwa, cechuje dość wysoki poziom znaczących publikacji, ale niewielka ilość inno-
wacji, znikoma ilość patentów czy też symboliczny udział sektora B + R w produk-
cie krajowym brutto od lat sytuuje Grecję w ogonie państw strefy euro, jeśli chodzi 
o innowacyjność gospodarczą. A przecież zmagania z zapóźnieniem technologicz-
nym Grecja podjęła już w połowie lat 80., kiedy to przy Ministerstwie Przemysłu 
powstało Generalne Biuro Badań i Rozwoju, które miało na celu:

a)  utworzenie nowej infrastruktury badawczo-rozwojowej (klastery, parki 
technologiczne itp.);

b) wzmocnienie badań i współpracy pomiędzy uczelniami i instytutami badaw-
czymi a biznesem;

c)  utworzenie instytucji wspomagających transfer nowych technologii do bi-
znesu. 

Przeprowadzane w ostatnich latach szczegółowe analizy innowacyjności gre-
ckiej gospodarki, na które powołuje się Liagouras, dowiodły ponad wszelką wąt-
pliwość, że mimo pewnych sukcesów, jeśli chodzi tworzenie się tzw. spin-off 
(wydzielonych przez uczelnie komórek komercjalizujących wiedzę naukową) czy 
prywatnych inkubatorów przedsiębiorczości, do zasadniczego przełomu we współ-
pracy nauki z biznesem nie doszło. Zdaniem autora, głównym problemem stosowa-
nej w Grecji polityki innowacyjnej jest fakt, że działalność badawczo-rozwojowa 
nie stanowi ani głównego, ani nawet jednego z najważniejszych priorytetów gre-
ckiej przedsiębiorczości, borykającej się z bardziej podstawowymi trudnościami. 
Zorientowana na usługi turystyczne, handel, produkcję żywności, tekstyliów czy 
też przetwórstwo rolne gospodarka grecka cierpi raczej z powodu niskiej konkuren-
cyjności, ta natomiast wynika przede wszystkim z braku nowoczesnego designu, 
zaawansowanych systemów gromadzenia i przetwarzania informacji, nowoczesnej 
organizacji kanałów dystrybucji, marketingu, szkoleń zawodowych, szkoleń doty-
czących jakości itd., itp. 

Według Liagourasa, nie oznacza to, że gospodarka grecka nie potrzebuje nowych 
technologii, polityka technologiczna państwa powinna jednak w pierwszej kolejno-
ści skoncentrować się na reformach instytucjonalno-organizacyjnych greckiej go-
spodarki jako warunku niezbędnego do zaistnienia innowacyjności technologicznej. 
Tymczasem implementacja zachodnich rozwiązań pod presją Komisji Europejskiej 
oraz Strategii Lizbońskiej czy Strategii Barcelońskiej nie przynosi Grecji żadnych 
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widocznych efektów, co wprowadza w konsternację urzędników z Generalnego 
Biura Badań i Rozwoju. 

Tak się składa, że z bardzo podobnymi problemami borykała się Walia, pomi-
mo faktu, że obok zapóźnienia technologicznego w sektorze małych i średnich 
przedsiębiorstw musiała się zmierzyć z restrukturyzacją tzw. starych przemysłów 
(górnictwa i przemysłu stalowego). Opisując problemy walijskiej gospodarki na 
przełomie lat 80. i 90., Kevin Morgan (1997) zwrócił uwagę na ścisły związek in-
nowacyjności technologicznej, która jego zdaniem jest funkcją procesów wymiany 
wiedzy i informacji, ze sferą instytucjonalno-organizacyjną, stanowiącą dla tejże 
wymiany kluczowy kontekst (Morgan 1997: 494–496). Zdaniem Morgana, pierwsza 
generacja programów strukturalnych z lat 80., adresowana do regionów nieuprzywi-
lejowanych (LFR), została słusznie skrytykowana za ignorowanie społecznych, in-
stytucjonalnych i ekonomicznych aspektów innowacyjności. Wynikało to po części 
z faktu, że koncentrowano się wówczas na „podażowej” stronie zagadnienia, a więc 
na tworzeniu w regionach nieuprzywilejowanych placówek naukowo-badawczych 
lub instytucji otoczenia biznesu, zamiast na wsłuchiwaniu się w potrzeby małych 
i średnich przedsiębiorstw oraz koncentrowaniu się na jakości i formach współpracy 
pomiędzy sferą nauki i biznesu. W efekcie powstawały swoiste „katedry na pustyni” 
– wielkie jednostki badawczo-rozwojowe, na których „produkty” nie było lokalnego 
zapotrzebowania. Tymczasem, według Morgana, problem innowacyjności w regio-
nach nieuprzywilejowanych leży niewątpliwie po stronie „popytowej”, a ściślej rzecz 
biorąc, w potencjale absorpcyjnym małych i średnich przedsiębiorstw, a więc ich 
kompetencjach technologicznych (zdolność do dostosowania innowacji do potrzeb 
komercyjnych), organizacyjnych (zdolność do integracji innowacji ze strukturą or-
ganizacyjną firmy) i poznawczych (zdolność do bieżącego przyswajania informacji 
o zmieniających się trendach rynkowych, technologicznych czy organizacyjnych). 
Potencjał ów można rozwijać poprzez rozmaite formy współpracy i wymiany in-
formacji. Wykorzystując krytyczne uwagi pierwszej transzy programów struktural-
nych w 1994 roku, Komisja Europejska rozpoczęła realizację Regionalnego Planu 
Technologicznego (RTP), obejmując nim, pilotażowo, osiem regionów nieuprzywi-
lejowanych, w tym Walię. Celem programu była stymulacja procesu kolektywnego 
uczenia się w regionach nieuprzywilejowanych poprzez zachęcenie lokalnych akto-
rów (władz regionalnych, przedsiębiorców, uczelni, organizacji otoczenia biznesu) 
do rozwijania i podtrzymywania rozmaitych form współpracy wewnątrzregionalnej. 
W założeniach programu zwracano uwagę m.in. na: (1) centralną rolę sektora ma-
łych i średnich przedsiębiorstw i jego potrzeb; (2) konieczność wypracowania regio-
nalnej platformy współpracy przy uwzględnieniu wszystkich kluczowych aktorów 
regionalnych; (3) opracowanie strategicznych celów w dziedzinie rozwoju technolo-
gicznego, ale także krótko- i średnioterminowych planów działania w tym zakresie; 
(4) znaczenie zintegrowanych działań, i to zarówno w sensie międzysektorowym, 
jak i przy uwzględnieniu wielopoziomowego kontekstu terytorialnego: lokalnego, 
regionalnego, krajowego i międzynarodowego; (5) uwzględnienie międzynarodo-
wych, globalnych trendów gospodarczych i technologicznych (Morgan 1997: 497). 
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Walijska Agencja Rozwoju (WDA) została głównym operatorem części progra-
mu realizowanego w Walii. Morgan opisuje, w jaki sposób ta instytucja, kontrolo-
wana politycznie przez ówczesny Welsh Office (Ministerstwo ds. Walii, rozwiązane 
w 1999 roku), z rocznym budżetem 170 milionów funtów, próbowała przekształcić 
zapóźniony region w nowoczesną gospodarkę „uczącą się” poprzez zmianę swej 
własnej strategii działania. Początkowo w ramach tzw. twardej strategii zajmowała 
się przede wszystkim przygotowaniem gruntów pod inwestycje typu green-field, re-
witalizacją stref poprzemysłowych, promowaniem zaawansowanych technologicz-
nie inwestycji oraz przyciąganiem zagranicznego kapitału. Stopniowo jednak coraz 
większą część aktywności Agencji zajmowały działania „miękkie”: wspomaganie 
rozwoju instytucji otoczenia biznesu oraz transferu technologii, rozwój nowoczes-
nych kwalifikacji, i – przede wszystkim – wsłuchiwanie się w potrzeby z jednej stro-
ny sektora małych i średnich przedsiębiorstw, z drugiej – zagranicznych inwestorów. 
Zasadniczym wyzwaniem dla Agencji stała się kwestia zagranicznych inwestycji, 
a ściślej rzecz biorąc, istniejących wcześniej w regionie oraz ulokowanych później 
tzw. branch plant, filii czy oddziałów międzynarodowych korporacji uczestniczą-
cych w globalnej wymianie gospodarczej, ale dających pracę głównie Walijczykom. 
Chodziło o to, by zamiast przyciągania nowych inwestorów, coraz trudniejszego 
w kontekście wzrastającej konkurencji międzyregionalnej, skłonić już obecnych 
w regionie do reinwestowania, co wymagało gruntownej zmiany strategii i nacisku 
na bardziej trwałe związanie zagranicznych firm z regionalną gospodarką. W tym 
celu Agencja przygotowała cały zestaw działań „pielęgnacyjnych” (aftercare) dla 
największych firm zagranicznych w regionie, rozwijając m.in. długoletnie programy 
partnerstwa pomiędzy producentami (firmy zagraniczne) a ich lokalnymi dostaw-
cami. W ten sposób, występując w interesie zagranicznych inwestorów, Agencja 
chroniła równocześnie interesy ich lokalnych/regionalnych poddostawców. Z kolei 
w ramach współpracy z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw Agencja powoła-
ła sieć 30 centrów technologicznych, opartych na istniejącej infrastrukturze akademic-
kiej, oferujących specjalistyczną obsługę, w tym audyty technologiczne dla różnych 
rodzajów usług i branż oraz ściśle dopasowane do potrzeb walijskich firm usługi 
specjalistyczne w zakresie marketingu, designu, standardów jakości usług i temu 
podobnych działań. 

Postrzegając kwestię podnoszenia kwalifikacji zawodowych jako rozstrzygającą 
z punktu widzenia perspektywicznego rozwoju Walii, Agencja rozpoczęła zachęca-
nie walijskich wyższych szkół zawodowych, uważanych do tej pory za „kopciuszki” 
brytyjskiego systemu nauczania, do współpracy z wiodącymi zakładami pracy, wzo-
rując się w tym zakresie na doświadczeniach korporacji Boscha i niemieckiego sy-
stemu wyższego szkolnictwa zawodowego, tzw. technishe Fachhochschulen. W od-
różnieniu od politechnik czy elitarnych uniwersytetów technicznych, te uczelnie 
techniczne, oferujące wyższe wykształcenie zawodowe i tytuł inżyniera, stanowią 
w Niemczech „oparcie dla skutecznie funkcjonujących, połączonych gęstymi siecia-
mi zależności okręgów przemysłowych np. w Badenii-Wirtembergii czy Nadrenii 
Północnej-Westfalii” (Lash 2009: 162–163). Z kolei w odniesieniu do rozdrobnio-
nego sektora małej i średniej przedsiębiorczości Agencja zaproponowała tworzenie 
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branżowych konsorcjów edukacyjnych, które pozwalałyby na opracowywanie pro-
gramów podnoszenia kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do specyfiki okre-
ślonej branży czy typu usług.

Teoretyczne wnioski omawianego artykułu nawiązują do „paradygmatycznych” 
dla instytucjonalnego nurtu nowej geografii gospodarczej prac Michaela Storpera 
(1997). Storpera fascynuje fakt odradzania się gospodarek regionalnych w czasie, 
gdy globalne procesy gospodarcze zmierzają w kierunku unieważnienia roli teryto-
rium, miejsca, obszaru. Taka deterytorializacja procesów gospodarczych polega na 
rozbiciu związku pomiędzy technologicznym a organizacyjnym wymiarem ucze-
nia się, innowacyjności i rozwoju na danym obszarze (w aglomeracji czy regionie), 
a źródła tego tkwią w dwojakiego rodzaju zależnościach terytorialnych: (1) o cha-
rakterze rynkowym i (2) o charakterze nierynkowym. Zależności rynkowe dotyczą 
po prostu relacji popytu/podaży na danym terenie, dzięki czemu terytorialny system 
gospodarczy „uczy się”, wprowadzając nowe rozwiązania, nowe technologie. Dużo 
ważniejsze dla terytorialnego systemu innowacji i uczenia się są jednak zależności 
nierynkowe (takie jak miejscowe rynki pracy, regionalne kultury gospodarowania, 
normy i wartości, instytucje publiczne i społeczne). Zdaniem Storpera, to przede 
wszystkim dzięki owym untraded interdependenced regiony mogą być uznawane 
jako centra podaży innowacji i dzięki temu pełnić rolę ośrodków rozwoju współ-
czesnego kapitalizmu. 

Problem relacji pomiędzy innowacyjnością technologiczną i nietechnologiczną 
w ogóle jest dość słabo rozpoznany przez Komisję Europejską. Jak pisze Tomasz 
Grzegorz Grosse, omawiając nową politykę spójności po 2013 roku, w komuni-
kacie Komisji dotyczącym wspierania innowacyjności poprzez politykę spójności 
(Regions Delivering Innovation through Cohesion Policy, Commission Staff Working 
Document): 

(...) zabrakło propozycji łączenia obu typów działań innowacyjnych w regionach sła-
biej rozwijających się, a zwłaszcza rozwiązań pozwalających na strategiczne budowanie 
w nich potencjału badawczo-rozwojowego, umożliwiającego podjęcie przez nie w przy-
szłości bardziej ambitnych działań innowacyjnych (Grosse 2008: 42).

Wracając do przykładów Grecji i Walii, można stwierdzić, że o ile w Grecji nie 
udało się wytworzyć terytorialnej zależności pomiędzy technologicznym a społecz-
no-organizacyjnym wymiarem innowacyjności, o tyle w Walii szanse na wytwo-
rzenie się takiej zależności znacznie się zwiększyły dzięki nastawionym oddolnie 
i interaktywnie działaniom Walijskiej Agencji Rozwoju w postaci „zakorzeniania” 
zagranicznych inwestorów w sieci lokalnych dostawców, „pielęgnowania” tych wię-
zi, „celowanego” wsparcia technologicznego sektora małych i średnich przedsię-
biorstw oraz rozwoju kwalifikacji zawodowych poprzez wiodące instytucje eduka-
cyjne i konsorcja szkoleniowe (Cooke, Morgan 1998: 151–160). 

Problemy ze wzrostem innowacyjności greckiej i walijskiej gospodarki oraz 
strategie ich rozwiązywania w obu tych krajach mogą stanowić negatywny i pozy-
tywny kontekst porównawczy w analizie działań proinnowacyjnych w Małopolsce. 
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Wiele wskazuje bowiem na to, że Małopolska przy wszystkich różnicach profilu 
społeczno-gospodarczego oraz kontekstu polityczno-administracyjnego znajduje się 
w podobnej sytuacji do Grecji i Walii. Podstawą regionalnej gospodarki jest sektor 
małych i średnich przedsiębiorstw, oparty głównie na firmach rodzinnych (samo-
zatrudnienie), posiadający nieliczne, słabe i rozdrobnione organizacje samorządu 
gospodarczego, praktycznie nieinnowacyjny, silnie związany z popytem lokalnym. 
Pod względem rozwoju sektora B + R Kraków jest wprawdzie drugim po Warszawie 
ośrodkiem akademickim w kraju, ale rola krakowskiego potencjału badawczo-roz-
wojowego dla rozwoju regionalnego według pogłębionych analiz, jakie ukazały 
się w latach 2008–2010, jest praktycznie znikoma. Krakowskie uczelnie publicz-
ne zdają się raczej przypominać owe „katedry na pustyni”, o których wspomina 
Morgan. Kapitał zagraniczny z kolei, mimo sporej dynamiki inwestycji zagranicz-
nych w regionie w ostatnim dziesięcioleciu, jest terytorialnie skoncentrowany prze-
de wszystkim w Krakowie, a jego struktura (usługi) nie gwarantuje zakorzenienia 
w dłuższej perspektywie, przy przewidywanym wzroście kosztów pracy. Wydaje 
się zatem, że małopolską racją stanu powinno być wprowadzenie zmian struktural-
nych i przekształcenie relacji gospodarczych w taki sposób, aby pozostając w zgo-
dzie z tendencjami rozwoju współczesnego kapitalizmu globalnego i gospodarki 
opartej na wiedzy, wyjść z rozwoju zależnego i doprowadzić do sytuacji, w któ-
rej rozwój i innowacyjność zachodzić będą na skutek procesów endogennych, nie 
zaś bodźców i podmiotów zewnętrznych. W kategoriach operacyjnych chodzić bę-
dzie: (1) o wspomaganie restrukturyzacji sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
w kierunku wytworzenia w nim popytu na innowacje, (2) o wzrost innowacyjności 
technologiczno-gospodarczej w regionie poprzez wypracowanie form współpracy 
nauki z biznesem, oraz (3) o zakorzenienie w regionie obcego kapitału, dzięki któ-
remu małopolska gospodarka zyskałaby przyczółki w międzynarodowej wymianie 
gospodarczej i dostęp do krążącej w globalnym świecie „ukrytej wiedzy” o charak-
terze technologicznym. 

To trzy najpoważniejsze wyzwania, z którymi muszą sobie poradzić aktorzy re-
gionalni, wyzwania ściśle z sobą powiązane. Warto skupić się na dwóch pierwszych. 
Jeśli prawdą jest, że innowacja to po pierwsze efekt relacji społecznych, które, po 
drugie, przyjmują postać instytucji, a więc określonych konwencji czy też rutyn 
(Morgan 1997: 493), to m.in. oznacza to, że innowacyjność regionalna będzie ściśle 
związana z kulturą organizacyjną przedsiębiorstw, korporacji czy branż, z charak-
terem więzi gospodarczych na danym obszarze oraz z efektywnością szerszego kon-
tekstu instytucjonalnego, m.in. politycznego i administracyjnego. Tak wygląda to 
przynajmniej w założeniach. A jak w praktyce? 
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2. OD REGIONU ZACOFANEGO DO REGIONU INNOWACYJNEGO: 
KONTEKST „STRATEGICZNY”

Regionalna Strategia Innowacji

W lutym 2005 roku Urząd Marszałkowski wydał dokument Regionalna Strategia 
Innowacji Województwa Małopolskiego 2005–2013. Po trzech latach, 18 września 
2008 roku, przyjęto uaktualnioną wersję strategii, w której, obok głównych kierun-
ków działań, wskazano źródła ich finansowania i zabezpieczone kwoty (Regionalna 
Strategia Innowacji… 2008). Nawet pobieżny rzut oka wystarczy, by zorientować 
się, że mimo szerokiego akcentowania elementów współpracy i wymiany wiedzy 
w projektowanym regionalnym systemie innowacji, mimo nacisku na procesy in-
nowacyjnej dyfuzji oraz wyrównywania dysproporcji technologicznych w regionie, 
Strategia adresowana jest przede wszystkim do krakowskiego środowiska akade-
mickiego oraz nielicznych zaawansowanych technologicznie małopolskich firm. 
W Strategii brakuje analizy terytorialnego zróżnicowania potencjału innowacyj-
nego, co jest zresztą cechą nie tylko tej RSI (Gorzelak et al. 2007: 98). Ponadto 
w dokumencie operuje się ogromnymi, wręcz niewyobrażalnymi kwotami, ale – jak 
się wydaje – sumy te trafią do nielicznych, „technologicznie uprzywilejowanych” 
adresatów, co nie tylko nie wyrówna dysproporcji rozwojowych w województwie, 
ale jeszcze je pogłębi, jeśli nie wskaże się konkretnych mechanizmów dyfuzji poten-
cjału innowacyjnego w ujęciu regionalnym. 

Po pierwsze i najważniejsze, innowacyjność w strategii kojarzona jest głównie 
z zaawansowaną innowacyjnością technologiczno-informatyczną, zasadniczym ce-
lem ma być nadrobienie zapóźnienia technologiczno-informatycznego w wojewódz-
twie, podobnie zresztą jak w całym kraju, za sprawą gigantycznych sum asygno-
wanych w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. Elementy 
organizacyjno-instytucjonalne ograniczone zostają do promowania modelowych 
rozwiązań w zakresie wspierania innowacyjności technologiczno-informacyjnej: 
klasterów wysokich technologii, technoparków czy technoinkubatorów. Pojawia się 
zagadkowe „promowanie kultury innowacyjności”, ale sprowadzać się to ma z jed-
nej strony do kształcenia postaw innowacyjnych, cokolwiek miałoby to znaczyć, 
z drugiej do promowania programów realizowanych w ramach strategii. Jak uczy 
praktyka, promocja zwykle trafia do wąskiej grupy już zainteresowanych, poinfor-
mowanych i zachęconych. Po drugie, strategia zorientowana jest przede wszystkim 
„podażowo”, a więc zakłada zakrojone na ogromną skalę finansową działania ma-
jące na celu zwiększenie podaży innowacyjności w regionie, a nie na podniesienie 
zapotrzebowania na innowacyjność w popularnych w regionie branżach (transport, 
budownictwo, rzemiosło i drobne usługi), które potrzebują innowacyjności organi-
zacyjno-instytucjonalnej. Tymczasem, według raportu sporządzonego dla Urzędu 
Marszałkowskiego przez Krakowski Park Technologiczny (Raport z badania popytu 
na innowacje w ramach projektu „InnoRegio Malopolska”), bolączką regionu jest 
nie tyle podaż innowacji, ile popyt na innowacje w regionie (2006). Po trzecie, strate-
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gia została zorientowana komercyjnie i kapitałowo, stąd przede wszystkim nacisk na 
działania innowacyjne zwiększające zyski, wartość, rentowność zaangażowanych 
firm i branż (widać to po wskaźnikach tzw. benchmarkingu). Po czwarte, pomimo 
haseł o usieciowieniu i uspołecznieniu działań, środki w ramach strategii adresowa-
ne są przede wszystkim do indywidualnych odbiorców, przedsiębiorców i instytucji. 
Jeśli pojawia się wspieranie i promowanie działań zbiorowych i form współpracy, to 
głównie, a właściwie tylko klasterów, ale i to jedynie klasterów technologicznych. 
Zakłada się przy tym, że powstaną one same, oddolnie i spontanicznie, i dopiero 
wówczas odpowiednie instytucje regionalne przystąpią do ich wspierania. Strategia 
nie przewiduje aktywnego udziału agend Urzędu Marszałkowskiego w zachęcaniu 
podmiotów do partnerstwa, współpracy, federalizowania struktur. Czasami poja-
wiają się pomysły dotyczące „społecznego modelu budowania potencjału innowa-
cyjnego”, przykładowo idea zgody regionalnej, a więc zachęcenie wiodących, du-
żych przedsiębiorców do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi. Ma to 
jednak charakter incydentalny i nie jest szerzej rozwijane w dokumencie. Po pią-
te, strategia zorientowana jest punktowo, na wybrane branże wysokich technologii 
(a więc wspomaganie i dofinansowanie tzw. atutów regionalnych), co z pewnością 
doprowadzi do dalszego pogłębiania się już istniejących asymetrii w strukturze jed-
nostek B + R w regionie. 

Choć ostatecznym celem podejmowanych działań ma być „regionalny system in-
nowacji”, to w zasadzie nie sposób zorientować się, na czym polegać ma regionalność 
owego systemu. Dokument pozostaje mało wrażliwy na terytorialne aspekty integracji 
i współpracy, niewiele jest także informacji o terytorialnych konsekwencjach propo-
nowanych rozwiązań. Jeśli mowa w dokumencie o dyfuzji, to ma ona charakter „ideo-
logicznego założenia” a nie dobrze zoperacjonalizowanego i opisanego mechanizmu. 
Widać, że to pojęcie, zaczerpnięte z centralnych programów rozwoju gospodarczego 
(Polska 2030. Wyzwania Rozwojowe 2009), niezbyt dobrze przemyślano lokalnie. 

W strukturze finansowania od razu wychodzi na jaw niewspółmierność skali fi-
nansowania w ramach komponentów krajowych i regionalnych. W strategii przedsta-
wiona jest lista projektów indykatywnych (kluczowych), finansowanych centralnie, 
ale wpisanych w Małopolski Regionalny Program Operacyjny, a więc największych 
tzw. inwestycji „innowacyjnych” w regionie. To głównie (z wyjątkiem krakowskie-
go centrum kongresowego) inwestycje w technologiczne blue chipy – najbardziej 
zaawansowane technologicznie przedsięwzięcia, wszystkie, z wyjątkiem nowosąde-
ckiego miasteczka multimedialnego, zlokalizowane w Krakowie. Na liście znajdują 
się m.in.: budowa centrum komputerowego Akademii Górniczo-Hutniczej, moder-
nizacja Akademickiego Centrum Komputerowego AGH – Cyfronet, rozbudowa ja-
giellońskiego Parku i Inkubatora Technologii – Life Science, rozwój Krakowskiego 
Centrum Badań i Technologii Medycznych, Akademickie Centrum Materiałów 
i Nanotechnologii, Małopolskie Centrum Biotechnologii, Narodowe Centrum 
Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych i temu podobne in-
westycje. Całkowita wartość projektów kluczowych przekracza 800 milionów złotych. 
Przeciętna wartość pojedynczej inwestycji wynosi od 50 do 100 milionów złotych. Dla 
małych i średnich przedsiębiorców z całego województwa przeznaczono 160 milio-
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nów złotych w ramach II osi priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego, co nie jest sumą małą, ale niewspółmierną do skali inwestycji w kra-
kowskie centra technologiczne. Jest więcej niż oczywiste, że produkty rozbudowy-
wanych instytucji nie znajdą zastosowania w regionie, a ich dofinansowanie pogłę-
bi przepaść pomiędzy potencjałem instytucjonalnym Krakowa w zakresie nowych 
technologii a resztą regionu. 

W strategii wskazana jest znaczna ilość działań, na które ani władze wojewódz-
kie, ani inne instytucje regionalne nie mają wpływu, bowiem kompetencje w za-
kresie tych spraw leżą gdzie indziej, m.in. w gestii centralnych organów państwa. 
Strategia niemal w całości nastawiona jest na środowisko akademickie, głównie 
wielkie krakowskie uczelnie państwowe, a w tym wypadku aktorzy regionalni nie 
mają żadnego wpływu na funkcjonowanie tych jednostek. Dotyczy to na przykład 
dostosowania systemu kształcenia do wymagań rozwoju innowacyjnej gospodar-
ki regionu, m.in. poprzez stymulowanie tematyki prac magisterskich i doktorskich 
czy też budowanie sieci personalnej wymiany pomiędzy nauką a biznesem poprzez 
system staży pracowniczych lub też studenckich w przedsiębiorstwach. Zmiany te 
w oczywisty sposób nie nastąpią bez gruntownej reformy nauki i szkolnictwa wyż-
szego, na którą to reformę wpływ aktorów regionalnych jest minimalny. 

Jak wynika z Tabeli 9, głównym beneficjentem Strategii będą zaawansowane 
technologicznie centra i ośrodki naukowe, skoncentrowane w Krakowie. Dodajmy, 

Tabela 9. Regionalna Strategia Innowacji: beneficjenci, spodziewane efekty oraz wymiar 
społeczno-organizacyjny projektowanych w ramach Strategii działań

Beneficjenci Efekty
Społeczno-organizacyjny wymiar 
projektowanych działań

Eksperci, badacze, innowacyjni 
przedsiębiorcy, głównie z branży 
nowych technologii, duże uczelnie 
publiczne i wyspecjalizowane 
w nowych technologiach ośrodki 
badawcze, duże i doświadczone 
instytucje otoczenia biznesu, duże 
i doświadczone instytucje doradcze 
i szkoleniowe.

Obserwatoria, banki danych, 
ośrodki prognoz technologicznych 
(foresight), parki technologiczne 
i przemysłowe, „centra 
doskonałości”, „centra 
zaawansowanych technologii”, 
programy komputerowe, 
usprawniające techniczną stronę 
pracy administracji, programy 
promujące innowacyjność 
skierowane do przedsiębiorców, 
usługi publiczne oparte na nowych 
technologiach, inkubatory dla firm 
zaawansowanych technologii, 
ośrodki audytu technologicznego, 
cyfrowe zasoby wiedzy.

Konkrety:
staże pracowników sektora 
B + R w przedsiębiorstwach 
i reprezentantów przedsiębiorstw 
w placówkach badawczych.

Hasłowo:
wzmocnienie potencjału sieci 
innowacyjnych w regionie 
z udziałem instytucji doradczych 
i szkoleniowych. 
Wzmocnienie kontaktów instytucji 
prowadzących działalność doradczą, 
szkoleniową i informacyjną oraz 
stworzenie możliwości uzyskiwania 
kompleksowej informacji o ich 
ofercie. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Regionalna Strategia Innowacji… 2008.
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że właścicielem największych inwestycji w nowe technologie jest państwo. To pań-
stwo zatem finansuje modernizację własnych instytucji, umieszczając swoje priory-
tety w programach, które jedynie z nazwy są regionalne. Tzw. regionalny interior 
i „nieinnowacyjne” branże gospodarki prywatnej (małe i średnie przedsiębiorstwa) 
pozostaną natomiast dalej w swoim zapóźnieniu instytucjonalno-organizacyjnym. 
Używając terminologii Liagouriasa – finansowanie rozwoju odbędzie się przy nie-
mal całkowitym naśladownictwie państw zaawansowanych technologicznie. Trzeba 
podkreślić, że ten model strategii innowacji był inspirowany centralnie. Wystarczy 
spojrzeć na Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”, by zorientować się, 
że drugi okres finansowania traktowany jest przez elity centralne jako okazja do 
dokonania skoku technologicznego, podobnie zresztą jak uczyniły to kraje skan-
dynawskie w drugiej połowie XX wieku. Regionalne strategie innowacji mają być 
zatem ściśle zintegrowane z celami polityki krajowej. 

Konsekwencje są takie, że przytłaczająca większość małych i średnich przedsię-
biorców w żaden sposób nie skorzysta z funduszy unijnych; zostaną one „skonsumo-
wane” przez wysokiej klasy ekspertów i firmy nowych branż, co pogłębi w sposób 
zdecydowany przepaść pomiędzy Krakowem i regionem oraz przepaść pomiędzy 
zwykłymi branżami a tymi zorientowanymi na nowe technologie.

Regionalny system innowacji: pierwsze rezultaty strategii

W 2009 roku ukazał się raport z badań zrealizowanych na zlecenie Urzędu 
Marszałkowskiego, którego zadaniem było przeprowadzenie bieżącej oceny rezulta-
tów wprowadzenia Regionalnej Strategii Innowacji w aspekcie transferu wiedzy po-
między jednostkami B + R i instytucjami otoczenia biznesu a przedsiębiorstwami. 
Jak wynika z poprzedzającej raport przedmowy Marszałka Nawary, chciano przede 
wszystkim sprawdzić, jak wygląda w praktyce tworzenie Regionalnego Systemu 
Innowacji, który miał stanowić narzędzie strategii i stymulować innowacyjność 
w regionie (Ocena transferu wiedzy… 2009).

Wnioski okazały się niepokojące, a wymowa raportu – niezbyt optymistyczna. 
Po pierwsze, małopolskie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa w przeważającej 
większości nie wyrażają chęci współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi, 
a jeśli już współpracują z publicznymi jednostkami sektora B + R, to jest to dla nich 
najmniej preferowany kanał transferu wiedzy i technologii. Równie rzadko małopol-
scy przedsiębiorcy współpracują z jednostkami afiliowanymi na uczelniach, które 
są bezpośrednio odpowiedzialne za komercjalizację wiedzy i technologii (pierwszy 
kontakt z przedsiębiorstwami). Jako podstawową barierę we współpracy z jednost-
kami badawczo-rozwojowymi i uczelniami badani przedsiębiorcy wskazywali brak 
odpowiedniej oferty ze strony ośrodków badawczych oraz niedostateczną informację 
o ofercie tych ośrodków. Władz województwa zapewnie nie ucieszyła informacja, 
że dwie trzecie przedsiębiorców objętych badaniem nigdy nie słyszało o Regionalnej 
Strategii Innowacji, a z pozostałych jedynie 6% badanych zadeklarowało, że zna jej 
cele i założenia. Jeszcze bardziej zaskakujące dane dotyczyły instytucji otoczenia 
biznesu, bo okazało się, że tylko jedna trzecia zna cele i założenia Strategii Rozwoju 
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Innowacji, a jedna czwarta nigdy o niej nie słyszała. Nic w tym dziwnego, skoro tyl-
ko niespełna jedna trzecia z tych instytucji świadczy usługi doradcze o charakterze 
proinnowacyjnym. Małopolskie instytucje otoczenia biznesu objęte badaniem jako 
główną zaobserwowaną trudność we współpracy jednostek badawczo-rozwojowych 
i uczelni z przedsiębiorstwami wskazywały zbyt zbiurokratyzowane procedury obo-
wiązujące w jednostkach budżetowych. 

Zastanawiający jest fakt, że przy ogromnej puli pieniędzy, jakie od 2007 roku 
i Polska (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka), i Małopolska (Oś prio-
rytetowa Gospodarka Regionalnej Szansy Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego) przeznaczają na inwestycje proinnowacyjne, zarówno badani przed-
siębiorcy, jak i przedstawiciele regionalnych instytucji otoczenia biznesu za podsta-
wową barierę wprowadzania innowacji uznają po prostu brak środków. Reprezentanci 
instytucji otoczenia biznesu narzekali, że brakuje środków finansowych na badania 
stosowane i wdrożeniowe. Z kolei przedsiębiorcy postrzegali dostęp do środków 
pomocowych, w tym środków z funduszy unijnych, na wprowadzanie innowacji 
jako trudny! Wydaje się, że skorzystanie ze środków z funduszy strukturalnych na 
zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki nie jest szczególnie łatwe.

Wreszcie wśród barier dotyczących wprowadzania innowacji w regionie wska-
zano niską decyzyjność w urzędach, wręcz niemoc decyzyjną pracowników wy-
konawczych, oraz biurokratyczne nastawienie urzędników, natomiast z wywiadów 
pogłębionych z przedsiębiorcami, przeprowadzonych jako uzupełnienie badań an-
kietowych wynika, że jedną z podstawowych barier w rozwoju innowacyjności jest 
fakt, że w województwie małopolskim występuje niski poziom koordynacji działań 
polityki proinnowacyjnej (Ocena transferu wiedzy… 2009: 11–12). Raport wskazu-
je także na złą współpracę uczelni wyższych i lokalnego biznesu. Winą za brak 
tej współpracy obarcza się przede wszystkim wyższe uczelnie i ich niską produk-
tywność innowacyjną, ale eksperci wymieniają także czynniki leżące po stronie 
przedsiębiorstw, o których wspomina w przywoływanym wcześniej artykule Kevin 
Morgan, czyli z jednej strony brak popytu na innowację wśród małych i średnich 
przedsiębiorstw, a z drugiej brak popytu na polskie innowacje wśród dużych przed-
siębiorstw (często z kapitałem zagranicznym) (Ocena transferu wiedzy… 2009: 92).

Bardziej szczegółowe wnioski z tego raportu sugerują, że jeśli chodzi o tzw. 
współpracę pomiędzy instytucjami B + R a biznesem, najrzadziej współpracę z in-
stytucjami naukowymi deklarują przedstawiciele mikroprzedsiębiorstw i małych 
przedsiębiorstw – tylko 22% współpracowało z instytucją ze sfery nauki. Wśród 
przedstawicieli przedsiębiorstw średnich odsetek ten wynosi już 61%, a wśród 
przedstawicieli przedsiębiorstw dużych – 89%. To właśnie przedsiębiorstwa małe 
wymagają najgłębszej modernizacji, niestety, współpraca z nimi jest dla sektora  
B + R najbardziej niewygodna i najmniej opłacalna. Ale równie słabo wygląda 
współpraca w obrębie branż, bo tylko 40% badanych przedsiębiorstw współpracuje 
z innymi przedsiębiorstwami z branży. Autorzy raportu konkludują:

uwzględniając odsetek współpracujących z sektorem nauki (45%) oraz instytucjami 
pośredniczącymi (55%), należy zaznaczyć, że podejście sieciowe i współpraca między 



ROZDZIAŁ 4154

przedsiębiorstwami w województwie małopolskim na badanej grupie przedsiębiorstw 
wypada słabo” (Ocena transferu wiedzy… 2009: 100). 

Najbardziej popularną formą przepływu wiedzy, technologii i innowacji mię-
dzy światem nauki a biznesu są informacje zawarte w publikacjach naukowych. 
Oznacza to, że tak naprawdę nie istnieje przepływ wiedzy wynikający z bezpo-
średniej współpracy, a jedynie pośredni, za sprawą publikacji. Jako główną trud-
ność w kontaktowaniu się i współpracy przedsiębiorstw z jednostkami badawczy-
mi i uczelniami respondenci wskazywali niedostateczną informację o ofercie tych 
jednostek (49% duże, 44% średnie, 33% mikro i małe). Równie często wskazywano 
brak odpowiedniej oferty ze strony ośrodków badawczych (odpowiednio: 49%, 37%, 
31%), a duże przedsiębiorstwa dodawały, że przedstawiciele instytucji naukowych 
nie znają problematyki przedsiębiorstw (43%). Nie jest zaskoczeniem, że współpraca 
małych i średnich przedsiębiorstw z instytucjami badawczo-rozwojowymi wygląda 
najsłabiej, aczkolwiek sam raport nie wnika w organizacyjno-instytucjonalne uwa-
runkowania barier współpracy; ogranicza się głównie do ich ewidencji i opisu.

Tymczasem z jakościowej części badań przywoływanego tu raportu wynika, że 
obok postulatów finansowo-fiskalnych (zwiększenie dostępności funduszy na pro-
wadzenie działalności innowacyjnej, wprowadzenie ulg podatkowych dla przedsię-
biorstw wprowadzających innowacje) i administracyjnych (uproszczenie procedur 
otrzymywania wsparcia finansowego na prowadzenie działalności innowacyjnej, 
poprawa decyzyjności w urzędach lokalnych), przedsiębiorcy sygnalizują potrzebę 
działań zorientowanych na zmiany organizacyjno-instytucjonalne w zakresie sty-
mulowania popytu innowacyjnego. Raport wymienia trzy podstawowe kierunki ta-
kich działań:

1.  Pomoc merytoryczna dla przedsiębiorców – profilowana na konkretne za-
gadnienia w obrębie branż, skierowana bezpośrednio do konkretnych firm, 
polegająca na pokazywaniu dobrych przykładów, dobrych praktyk i korzyści 
z wprowadzenia innowacji;

2.  Wytyczenie obszarów strategicznych, które powinny być wspierane w pierw-
szej kolejności (klastery w poszczególnych obszarach jako partner władz lo-
kalnych), wsparcie strategicznych klasterów, także finansów;

3.  Wspieranie tworzenia forów instytucji otoczenia biznesu i jednostek badaw-
czo-rozwojowych i koordynacja ich działań.

Podobną wymowę, jeśli chodzi o analizę organizacyjno-instytucjonalnych przy-
czyn braku współpracy w sferze innowacji, ma raport sporządzony przez Centrum 
Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Ocena wpły-
wu… 2009). Zdaniem autorów tego raportu, przyczyny braku współpracy tkwią 
przede wszystkim w cechach i sposobach działania zasadniczych z punktu widzenia 
regionalnego systemu innowacji grup aktorów zbiorowych: przedsiębiorstw, insty-
tucji pośredniczących oraz szkół wyższych. W opinii autorów raportu zamykanie się 
na współpracę małych i średnich przedsiębiorstw wynika z ich specyfiki struktu-
ralnej (wielkość, branża), która sprawia, że nie wykazują one popytu na innowacje. 
Duże firmy z kolei nie są zainteresowane współpracą z uczelniami, bo mają dostęp 
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do nowych technologii z zewnątrz, głównie z zagranicy. Instytucje otoczenia bizne-
su skoncentrowane są przede wszystkim na własnych problemach, a poza wszystkim 
są słabe i nieliczne. Wyższe uczelnie natomiast borykają się z całym szeregiem we-
wnętrznych uwarunkowań, jakim podlega całe szkolnictwo wyższe: słabym finan-
sowaniem badań, koncentracją na badaniach podstawowych i brakiem orientacji na 
badania stosowane.

Z obu raportów wynika, że zamiast tworzenia się regionalnego systemu inno-
wacji w województwie mamy raczej do czynienia ze swoistą segmentacją instytucji 
B + R, a więc zamykaniem się poszczególnych grup aktorów rozwoju regionalnego 
we własnym środowisku instytucjonalnym. Przyjrzyjmy się mechanizmom tego za-
mknięcia. Małe przedsiębiorstwa potrzebują przede wszystkim prostych, skutecz-
nych udogodnień, niewymagających być może innowacyjności technologicznej, 
lecz organizacyjno-instytucjonalnej. Tego, rzecz jasna, nie są im w stanie zapewnić 
ani wielkie uczelnie publiczne, nastawione na badania podstawowe, ani instytucje 
otoczenia biznesu, realizujące ogólne schematy szkoleniowe (zakładanie przedsię-
biorstw, informacja o programach unijnych etc.). Wielkie firmy poszukują z kolei 
wysoko zaawansowanych technologii, których zastosowanie da konkretne wyniki 
we względnie krótkim czasie. Z konieczności wydłużona perspektywa ewentualnej 
współpracy z uczelniami publicznymi i ryzyko niepowodzenia zniechęcają wielkie 
firmy do kooperacji z rodzimymi uczelniami. Nie dziwi także umieszczona w ra-
porcie konstatacja, że uczelnie zainteresowane są realizacją programu, nie zaś jego 
rezultatami. Orientują się bowiem na własne otoczenie instytucjonalne, z którego 
pozyskują podstawowe zasoby materialne i symboliczne, stosując swego rodza-
ju rytualizm wobec państwowych agend akredytacyjnych (Meyer, Rowan 1991; 
DiMaggio, Powell 1983). Rozliczane są (punktowo) z ilości realizowanych grantów 
oraz naukowych rezultatów ich realizacji w postaci publikacji (sic!). Dużo mniejszą 
ilość punktów uzyskują za patenty i wdrożenia. W ten sposób współpraca regio-
nalna obarczona jest zbyt dużym ryzykiem i kosztami niewspółmiernymi do spo-
dziewanych wyników. Żadna z głównych dla rozwoju regionalnego grup nie jest 
zainteresowana rzeczywistą współpracą. 

Również z moich badań wynika, że w regionie w ogóle nie funkcjonują nowo-
czesne, instytucjonalne formy współdziałania, znane z silnych gospodarek Zachodu. 
Wykres 4 zawiera ekspercką ocenę funkcjonowania zaawansowanych form współ-
pracy w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego.

Jeśli zatem regionalny system innowacji ma być funkcją szerszych struktur ko-
operacji i wymiany informacji, to w świetle powyższych wniosków jego powstanie 
można uznać za mało prawdopodobne dopóty, dopóki jedynym podmiotem zaintere-
sowanym wzrostem innowacyjnego potencjału regionu będą władze województwa.

Czas więc podsumować wnioski płynące z przeprowadzonych analiz. Z zestawie-
nia założeń dotyczących regionalnego systemu innowacji i realnych uwarunkowań 
budowy tego systemu wynika, że istnieje zasadnicza niewspółmierność pomiędzy 
zorientowanym na zaawansowane technologie kierunkiem polityki innowacyjnej 
władz województwa a dużo bardziej podstawowym zapotrzebowaniem ze strony 
regionalnego sektora małych i średnich przedsiębiorstw dotyczącym przekształceń 
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organizacyjno-instytucjonalnych. Drugim wnioskiem płynącym z obu raportów jest 
konstatacja, że podmioty, od których przede wszystkim zależy los regionu, w ogóle 
nie współpracują w kluczowych dla rozwoju regionalnego kwestiach podnoszenia 
jego innowacyjnego potencjału. Chodzi o trzy główne grupy aktorów: po pierwsze 
o środowiska biznesu, przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw, któ-
re przesądzają o strukturze małopolskiej gospodarki, po drugie o tzw. instytucje  
B + R, ale w przypadku Małopolski przede wszystkim o duże uczelnie krakowskie, 
stanowiące rdzeń potencjału innowacyjnego w regionie, po trzecie, o instytucje 
otoczenia biznesu, których zadaniem jest zbliżenie obu wymienionych środowisk 
i przygotowywanie gruntu pod regionalny system innowacji. 

3. MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ FORMY  
ICH SAMOORGANIZACJI

W kategoriach liczbowych małe i średnie przedsiębiorstwa od lat stanowią przytła-
czającą większość podmiotów gospodarczych na terenie województwa. Jak podaje 
Andrzej Komański (2000: 127), w 1999 roku udział przedsiębiorstw zatrudniających 

Wykres 4. Ocena realnego wpływu nowoczesnych instytucji gospodarczych na rozwój 
Małopolski

Źródło: badania własne – ankieta przeprowadzona wśród liderów rozwoju regionalnego  
(2007–2009). 
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do 50 pracowników sięgał 99,8% i nie zmienił się zasadniczo przez następne 10 lat, 
co pokazuje Tabela 10. Równie stabilna pozostaje terytorialna struktura przedsię-
biorczości. W 1999 roku w Krakowie i w powiecie ziemskim krakowskim zare-
jestrowanych było 40% wszystkich firm, a na koniec 2008 roku ponad 38%, nato-
miast w przypadku dużych firm udział ten sięgał niemal 60%. Warto odnotować, że 
pomiędzy 1999 a 2008 rokiem liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 
w województwie wzrosła o 24% (Województwo Małopolskie 2008: 193). 

Tabela 10 pokazuje, że największa dynamika zachodzi w sektorze mikro- (do 
9 osób) i małych przedsiębiorstw (do 49), liczba średnich (50–249) i dużych (250+) 
pozostaje przez ostatnich 10 lat na zbliżonym poziomie, a nawet, jak w przypadku 
tej ostatniej kategorii, lekko maleje. Jeśli chodzi o duże spółki, to większość stanowi 
własność prywatną. W województwie nie ma zbyt wielu przedsiębiorstw z udziałem 
Skarbu Państwa – prywatyzację i komercjalizację przeprowadzono jeszcze w latach 
90., w ten sposób region pozbył się tych zakładów, które pozostawały pod rządami 
wojewody; zostały tylko nieliczne duże przedsiębiorstwa, będące w gestii odpo-
wiednich ministrów, choć te największe, takie jak Huta im. Sendzimira – sprywaty-
zowano. Pod względem liczby pracujących w Małopolsce w 2009 roku dominowały 
podmioty bardzo małe – mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9 osób), 
które stanowiły w końcu roku 94,6% ogółu zarejestrowanych jednostek (ich udział 
nie zmienił się w stosunku do 2008 roku). Podmioty o liczbie pracujących 10–49 

Tabela 10. Liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw w Małopolsce w latach 2001–2009  
według ich wielkości

Stan na Ogółem
Przedsiębiorstwa według wielkości zatrudnienia

0–9 10–49 0–49 50–249 0–249 250+

31.12.2001 270 695 257 596 10 292 267 932 2 371 270 303 392

31.12.2002 278 350 264 649 10 995 275 644 2 287 277 931 419

31.12.2003 285 887 271 479 11 769 283 248 2 244 285 492 395

31.12.2004 288 773 273 892 12 226 286 118 2 282 288 400 373

31.12.2005 289 712 274 329 12 750 287 079 2 280 289 359 353

31.12.2006 289 368 273 851 12 878 286 729 2 284 289 013 355

31.12.2007 293 845 278 070 13 150 291 220 2 262 293 482 363

31.12.2008 301 573 285 235 13 634 298 869 2 338 301 207 366

30.06.2009 305 913 289 292 13 896 303 188 2 358 305 546 367

Źródło: Ocena transferu wiedzy… 2009: 25. 
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osób stanowiły 4,5%, a jednostki średnie i duże (o liczbie pracujących powyżej 50 
osób) – 0,9%. W porównaniu z 2008 rokiem odnotowano wzrost liczby mikroprzed-
siębiorstw – o 4,1%, podmiotów o liczbie pracujących 10–49 osób – o 4%, a także 
podmiotów średnich i dużych – łącznie o 2,3%. W grupie podmiotów bardzo ma-
łych najliczniej była reprezentowana sekcja handel i naprawy (28,8%), a w dalszej 
kolejności sekcje: obsługa nieruchomości i firm (15,8%) oraz budownictwo (12,8%). 
Również wśród podmiotów o liczbie pracujących 10–49 osób najwięcej jednostek 
prowadziło działalność w handlu i naprawach (20,3%). Firmy tej wielkości stanowiły 
też dużą część sekcji edukacja (20%) i przetwórstwo przemysłowe (18,1%). W grupie 
podmiotów średnich i dużych przeważało przetwórstwo przemysłowe, w które za-
angażowane było najwięcej tych (rozpatrywanych łącznie) jednostek (26,7%), a ich 
pozostałe obszary działalności to również głównie handel i naprawy (13,6%) oraz 
edukacja (12,5% ogółu) (Gospodarka, przedsiębiorczość… 2010: 10).

Dane te wskazują, że to właśnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 
tkwi największa dynamika i największy potencjał wzrostu gospodarczego, lub pre-
cyzyjniej – największe rezerwy jeśli chodzi o wzrost tego potencjału. W przypadku 
dużych przedsiębiorstw o jakieś gwałtowne zmiany raczej trudno. A jednak część 
badaczy i spora grupa praktyków dość sceptycznie postrzegają kwestię innowacyj-
ności sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. To przekonanie najdobit-
niej wyraził Janusz Hryniewicz w książce Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju 
gospodarczego:

Kluczowe znaczenie grup rodzinnych dla zachowań politycznych i gospodarczych wią-
że się z nieufnością wobec wszystkich, którzy nie należą do własnej grupy rodzinno- 
-koleżeńskiej. Z tego względu polscy przedsiębiorcy są dość niechętnie nastawieni do 
scalania kapitału i tworzenia dużych, ponadrodzinnych przedsiębiorstw. Ideałem są 
małe rodzinne przedsiębiorstwa, z natury rzeczy pozbawione możliwości prowadzenia 
prac badawczych i wdrożeniowych i przez to pozbawione większych szans rozwojowych 
(Hryniewicz 2004: 253). 

Jeśli uzmysłowimy sobie, że mikro- i małe przedsiębiorstwa stanowią niemal 
95% gospodarki unijnej, teza Hryniewicza wymaga korekty. To nie rodzinny cha-
rakter przedsiębiorstw i niechęć do tworzenia bardziej złożonych form własności ka-
pitałowej, lecz cechy środowiska gospodarczego oraz polityczno-administracyjnego 
decydują o tym, czy mikro- i małe przedsiębiorstwa uzyskują odpowiednie impul-
sy do przekształcania się i do działań innowacyjnych. Badając dynamikę rozwoju 
przedsiębiorczości w najprężniejszych gospodarczo regionach Hiszpanii – Kraju 
Basków i Katalonii – Manu Santisteban podkreśla, że o sukcesie gospodarczym 
tych regionów zadecydowały przede wszystkim historycznie wytworzone formy 
społecznej organizacji biznesu zarówno wśród wielkich przedsiębiorstw przemy-
słowych, jak i w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (Santisteban 2006: 27). 
Santisteban pokazuje jak w pierwszej połowie XX wieku w Kraju Basków przy 
pomocy władz publicznych i przy wsparciu lokalnego systemu edukacyjnego średni 
właściciele ziemscy, ściśle z sobą współpracując, akumulowali kapitał i inwestowa-
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li go w rozmaite firmy związane z drobnym rzemiosłem (tekstylne, papiernicze, 
budowlane). W drugiej połowie XX wieku te powiązane z sobą firmy ewoluowały 
w przedsiębiorstwa bardziej nastawione na konsumenta: częściowo produkowały 
sprzęt domowy, częściowo części maszyn i urządzeń, wciąż powiększając zasięg 
i formy współpracy. Pod koniec XX wieku z tych rozlicznych zrzeszeń i kooperatyw 
utworzono największe na świecie asocjacyjne konsorcjum przemysłowe Mondragon 
Cooperative Corporation, zrzeszające ponad 50 tysięcy ludzi, w większości samoza-
trudniających się właścicieli jednoosobowych firm (Santisteban 2006: 28).

Opinia Hryniewicza okazuje się zatem nieco pochopna. Nie chodzi bowiem o to, 
by pojedyncze przedsiębiorstwo rodzinne nawiązywało kontakty z placówkami ba-
dawczo-rozwojowymi i tą drogą docierało do sektora nowych technologii. W kra-
jach rozwiniętych to przede wszystkim instytucje samorządu gospodarczego i inne 
instytucje otoczenia biznesu pośredniczą w transferze nowych technologii do firm 
rodzinnych. Trzeba zatem uważniej przyjrzeć się samoorganizacji małej i średniej 
przedsiębiorczości w Małopolsce, bo w tym obszarze tkwią zarówno największe 
rezerwy, jeśli chodzi o potencjał samoprzekształcenia się sektora, jak i największe 
bariery tego potencjału.

Organizacje samorządu gospodarczego w Małopolsce

Samorząd gospodarczy i organizacje zawodowe spełniają dwojaką rolę w kon-
tekście rozwoju gospodarczego. Przede wszystkim służą przedsiębiorcom i ich 
środowisku, wspierając ich, konsolidując, wyznaczając standardy zawodowe, pie-
lęgnując tradycje. Równie istotna jest jednakże ich funkcja zewnętrzna, bowiem 
instytucje tego typu reprezentują swoich członków na zewnątrz. W tej funkcji sa-
morząd gospodarczy i organizacje zawodowe stają się bardzo ważnym partnerem 
dla administracji publicznej i innych podmiotów instytucjonalnych, działających 
dla rozwoju regionalnego. Przy braku wielkiego przemysłu rozwój małej i średniej 
przedsiębiorczości jest jednym z najważniejszych priorytetów rozwojowych. 

Z badań organizacji Klon/Jawor wynika, że na 5300 organizacji samorządu go-
spodarczego i zawodowego w całym kraju w Małopolsce działało pod koniec 2007 
roku 7,2%, co jest wielkością zbliżoną do średniej (Sarapata 2008: 48). Podobnie 
jak w całym kraju, także w Małopolsce organizacje samorządu gospodarczego są 
rozdrobnione, słabe instytucjonalnie, zależne od środków unijnych i publicznych in-
stytucji otoczenia biznesu. 

Fakt rozdrobnienia i słabej reprezentatywności powoduje, że władze wojewódz-
kie nie do końca traktują reprezentantów tych organizacji jako poważnych partne-
rów. Wicemarszałek województwa małopolskiego stwierdza: 

problem polega na tym, że w Polsce instytucje samorządu gospodarczego są bardzo sła-
be, to są towarzystwa, to nie są instytucje, w których jest obowiązkowa przynależność, 
obowiązkowa składka, które mają siłę i ekonomiczną i polityczną, to są takie luźne sto-
warzyszenia przedsiębiorców, one są dobre jako lobbing, ale to nie jest partner odpo-
wiednio silny. 
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Przyczyną takiego stanu jest w dużym stopniu ustawodawstwo krajowe, niezwy-
kle rozdrobnione i mało precyzyjne w kwestiach samorządu gospodarczego. W swo-
im artykule o instytucjach samorządu gospodarczego w Polsce Monika Sarapata 
wymienia trzy akty prawne, które regulują funkcjonowanie instytucji samorządu 
gospodarczego poza rolnictwem. Są to: Ustawa z dnia 22 marca 1989 roku o rzemio-
śle, Ustawa z 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych oraz Ustawa z 30 maja 1989 
roku o samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych. Wszystkie 
te akty prawne noszą, niestety, piętno czasu, w którym powstawały. Kierują się 
przede wszystkim zasadą dobrowolności wstąpienia, oraz dosyć nisko ustawiają 
liczbowe progi niezbędne do założenia instytucji samorządu gospodarczego. Do za-
łożenia izby gospodarczej wystarczy 50 podmiotów gospodarczych. 

Nie umniejszając znaczenia ram prawnych regulujących kwestie samoorgani-
zacji środowiska biznesowego, trzeba stwierdzić, że organizacje reprezentujące bi-
znes znacznie różnią się w sposobie działania. Przeprowadzane przeze mnie w 2001 
i 2002 roku wywiady z reprezentantami wybranych instytucji pokazały, że obok 
organizacji, które nie mogły jeszcze odnaleźć się w nowej rynkowej rzeczywisto-
ści, zwłaszcza w warunkach globalnej gospodarki, działały także organizacje przy-
gotowujące się do integracji Polski z Unią Europejską. Przede wszystkim jednak 
w wywiadach widać, że zasadnicze problemy organizacji zrzeszających mały i śred-
ni biznes dotyczą wyzwań w sferze instytucjonalno-organizacyjnej, przed jakimi 
stanęły te organizacje i zrzeszone w nich przedsiębiorstwa u progu przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej.

Kongregacja Kupiecka: w pułapce tradycji? 

Mimo bogatych tradycji i sporej liczby członków Kongregacja Kupiecka z trud-
nością odnajdywała się w nowej rzeczywistości. Zdaniem ówczesnego prezesa 
Kongregacji, przyczyna tego stanu rzeczy leży przede wszystkim w dziedzictwie 
komunizmu, który spowodował zanik umiejętności związanych z wolnym rynkiem 
oraz pozbawił sektor prywatny kapitału: 

50 lat bycia za żelazną kurtyną zupełnie nie przygotowało nas do rynku, i co jest naj-
ważniejsze; wchodzimy w kapitalizm, a nie posiadamy kapitału. A więc nie można było 
realizować tych podstawowych zadań gospodarczych. Brak kapitału spowodował to, że 
oczekiwania kupców i restauratorów nie spełniły sie do dnia dzisiejszego. Dopiero to 
wszystko, co zarabiamy, inwestujemy, i w ten sposób się rozwijamy, w jednych branżach 
lepiej, w innych gorzej.

Członkowie Kongregacji oczekiwali od swej organizacji przede wszystkim 
ochrony ich własnych interesów. Dlatego działania Kongregacji koncentrowały się 
głównie wokół dwóch problemów. Po pierwsze, chodziło o uporządkowanie handlu 
w mieście, w tym o ochronę przed konkurencją, zwłaszcza ze strony wielkich hiper-
marketów, oraz o regulację spraw związanych z placami targowymi i lokalami użyt-
kowymi (czynsze, podatki etc.). Druga, podstawowa sfera działalności Kongregacji 
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to bieżąca pomoc prawna, podatkowa i inwestycyjna. Obie sfery wymagają ścisłej 
współpracy z władzami miasta, a niekiedy, jak w przypadku ochrony rodzime-
go handlu przed inwazją obcych hipermarketów, po prostu własnej reprezentacji 
w Radzie Miasta. Niestety, ówczesne środowiska kupieckie były reprezentowane 
w Radzie Miasta Krakowa przez kilku radnych, dlatego prezes Kongregacji z no-
stalgią wspominał czasy przedwojenne: 

monitujemy Radę Miasta, Zarząd Miasta o to, żeby nie lokować hipermarketów w cen-
trum miasta. Tu niestety przechodzimy do polityki, bo wtedy będziemy mieli na te spra-
wy wpływ, jak będziemy mieli swoich 15 radnych. Jak było przed wojną, gdzie poło-
wa radnych to byli (łącznie z prezydentem) członkowie Kongregacji Kupieckiej i Izby 
Przemysłowo-Handlowej. A trzeba pamiętać, że w Polsce jest ponad dwa miliony przed-
siębiorstw kupieckich. Jak przyjmiemy, że pracuje mąż z żoną, to już jest 4 miliony 
zatrudnionych.

Największym problemem Kongregacji Kupieckiej była jednak przyszłość drob-
nego handlu, a przyszłość tę upatrywano przede wszystkim w wymianie pokoleń. 
Prezes Kongregacji otwarcie stwierdzał, że szkolenie młodzieży jest celem strate-
gicznym tej instytucji: 

Bo my powinniśmy być organizacją, która zostawia pokolenie wykształconych kupców, 
wykształconych nie przez Akademię Ekonomiczną, bo to, że mój syn pojechał na szko-
lenie do Francji i skończył studia ekonomiczne, wcale nie znaczy, że nie będzie pilnował 
bigosu. Jedna kwestia to jest tytuł, a druga wykształcenia. I to jest zachowanie tradycji, 
zostawienie owych pokoleń, i to jest główną przesłanką organizacji. 

Zdaniem Prezesa, bez zmiany ustawy o samorządzie gospodarczym i wprowa-
dzenia obligatoryjnej przynależności do samorządu zawodowego nie będzie moż-
liwe finansowanie szkolenia młodzieży ze składek członkowskich, a tym samym 
wpływ na zakres i jakość tego kształcenia ze strony rzemiosła i drobnego handlu. 
Kongregacja w jej ówczesnej kondycji finansowej nie była w stanie finansować szko-
lenia młodzieży handlowej. Z tych samych powodów urwały się kontakty zagranicz-
ne polegające na wymianie młodzieży:

było porozumienie ze szkołą gastronomiczną na Zamoyskiego, i z tamtej szkoły kilku 
chłopców pojechało na praktyki do Francji, więc tu już było dosyć tak blisko. To był 1994 
rok. Przyczyną był brak środków, bo to wymaga kontaktów obustronnych. My to pokry-
waliśmy z własnych, prywatnych środków, a Kongregacji na to nie było stać.

Niepowodzenie tej inicjatywy wyniknęło także z barier mentalnościowych 
członków Kongregacji. Zdaniem Prezesa, członkowie nie mieli świadomości wy-
zwań, przed jakimi staną rodzimi kupcy po wejściu Polski do Unii Europejskiej: 
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wymagało to również zmiany mentalności naszych restauratorów, którzy jeszcze byli 
w tym okresie poprzednim, i to ich nie przekonywało. A przecież mając świadomość 
przystąpienia do Unii Europejskiej, to my musimy się przygotować do kategoryzacji lo-
kali gastronomicznych, z hotelami ustawa to załatwiła. Ale poznawanie nawet tych norm 
jest ważne, żebyśmy mieli tę świadomość, do czego przystępujemy, bo zawsze przyłą-
czając się do czegoś lepszego, dobrze wiedzieć i być przygotowanym, jak to robić lepiej, 
a nie spotkać się z czymś niespodziewanym. 

Kongregacja zamierzała starać się o środki pomocowe dla swoich członków 
m.in. we współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową, której prezes Kongregacji był 
członkiem. Przyznawał on jednak, że ta pomoc dotyczyć będzie jedynie wybranych 
kategorii: przede wszystkim restauratorów. 

Sytuacja Kongregacji i środowiska drobnych kupców, które związek ten re-
prezentuje, przypominała na początku XXI wieku sytuację oblężonej twierdzy. 
Przyzwyczajeni do koncesjonowanej przez państwo, ale stabilnej działalności w po-
przednim systemie kupcy nie mogli pogodzić się z wyzwaniami, jakie postawiły 
przed nimi globalizacja i otwarcie Polski na kapitał zachodni. Od swojej organizacji 
żądali przede wszystkim ochrony przed zewnętrzną konkurencją i byli niechętni 
integracji z Unią Europejską. Sami natomiast nie potrafili konsolidować wysiłków, 
choćby w postaci politycznego lobbingu, z trudem przychodziło im także dostoso-
wanie działalności do nowych standardów. Pomysł obligatoryjnej przynależności 
do organizacji zawodowych obrazuje raczej bezradność środowiska, jeśli chodzi 
o możliwości jego konsolidacji i integracji. 

Izba Rzemieślnicza i przełamywanie barier

Problemy, przed jakimi stała na początku tego wieku Kongregacja Kupiecka, 
w znacznym stopniu dotyczyły także innej organizacji zawodowej: Izby 
Rzemieślniczej. Również w tym przypadku zasadnicze znaczenie dla ówczesnego 
funkcjonowania Izby miała zmiana ustawy o samorządzie gospodarczym, wprowa-
dzona w końcówce poprzedniego systemu. 

Tym, co wyraźnie odróżniało sytuację Izby Rzemieślniczej od sytuacji 
Kongregacji Kupieckiej, była kondycja finansowa. Izba krakowska dysponowała du-
żym majątkiem w postaci kilku kamienic w centrum miasta, z których wynajmu 
czerpała poważne zyski, przeznaczane na własną działalność. Trzeba jednak przy-
znać, że to nie tylko kwestia środków finansowych, ale przede wszystkim tendencji 
do zmian w obrębie samej organizacji spowodowała, że Izba zaczęła przekształcać 
się w nowoczesną organizację zawodową.

Strategiczne posunięcia Izby sytuowały się wówczas w obszarze reprezenta-
cji i ochrony interesów własnych członków, szkoleń zawodowych młodzieży oraz 
przygotowania środowiska do współczesnych wyzwań, w tym integracji z Unią 
Europejską. 

W kwestii reprezentacji interesów własnych członków Izba napotykała podobne 
trudności jak Kongregacja Kupiecka. Przede wszystkim Izba miała bardzo skromną 
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reprezentację w Radzie Miasta, jedynie czterech radnych, a wiele decyzji Zarządu 
dotyczyło rzemieślników. Jak to ujął prezes Izby: 

po pierwsze, to jest kwestia terenów pod możliwość zabudowy, to jest raz. Dwa, Zarząd 
Miasta ma możliwość uprawiać politykę czynszową. Ale również ważnym elementem 
jest to, o czym mówiłem: hipermarkety w centrum miasta, co uderza oczywiście w te 
małe firmy. A więc ma, ma oczywiście możliwości, ale również w innych dziedzinach, 
to są również różne problemy wynikające z prowadzenia tej działalności gospodarczej, 
tu chcielibyśmy tym ludziom pomagać, no i niestety, takiego wpływu większego nie 
możemy...

Odrębną sprawą, jeśli chodzi o bezpośrednią pomoc dla członków, jest kwestia 
pozyskiwania kredytów dla drobnych przedsiębiorców. Prezes Izby dość sceptycznie 
oceniał szanse na uzyskanie mikropożyczek dla rzemieślników z Unii Europejskiej. 
Mimo bliskiej współpracy z ówczesną Agencją Rozwoju Regionu Krakowskiego 
oraz Urzędem Marszałkowskim, sprawa była niezwykle trudna. Unia wymagała 
wkładu własnego w postaci 25% środków miejscowych na zabezpieczenie kredy-
tów, co było dużym wysiłkiem finansowym i dla województwa, i dla Ministerstwa 
Finansów – te dwie instytucje także zabezpieczały te kredyty. Poza tym wymogi 
Unii jeśli chodzi o kredytobiorców prezes Izby oceniał jako niezwykle wysokie. 
Niewielkie, paruosobowe firmy, jakie dominują w Małopolsce, nie byłyby w stanie 
sprostać unijnym kryteriom sporządzania biznesplanu czy prowadzenia księgowo-
ści. Atrakcyjność kredytów obniżało dodatkowo ich oprocentowanie, wynoszące 
17%. Według oceny mojego rozmówcy, nie chodziło o duże środki, bo mniej więcej 
20 tysięcy złotych na firmę, a stworzenie nowego stanowiska pracy kosztowało jego 
zdaniem 40–50 tysięcy złotych. 

W świetle wyzwań związanych ze zbliżającą się integracją z Unią Europejską 
Izba starała się przygotowywać przedsiębiorców do nowej sytuacji, organizując kur-
sy i szkolenia: 

przede wszystkim przygotowywanie, również rzemieślników czy członków, przygoto-
wywanie również tego, co nas czeka. A więc również integracja z Unią Europejską, 
również i prawa unijne, a więc przygotowanie ich do prowadzenia działalności już, do-
stosowanie się ich do prawa europejskiego. To chcemy im przybliżać i pokazywać im, jak 
jest tam, ale również i zwracamy uwagę, bo to jest dzisiaj bardzo ważnym elementem, 
żeby ich przygotować do tej wolnorynkowej gospodarki.

Sprawa szkoleń zajmowała centralne miejsce w strategicznych obszarach dzia-
łania tej instytucji. Prezes Izby, podobnie jak szef Kongregacji Kupieckiej, wiel-
ką wagę przykładał do szkolenia młodzieży. Niezwykle ważnym wydarzeniem 
było nawiązanie w 1991 roku współpracy z Izbą Rzemieślniczą w Münsterze. 
Współpraca ta doprowadziła do utworzenia w 1995 roku Polsko-Niemieckiego 
Centrum Rzemiosła, finansowanego początkowo przez Bundestag, a obecnie przez 
Izbę z Münsteru. Centrum umożliwiało Izbie szkolenie zawodowe młodzieży, które 
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w myśl nowej ustawy o szkolnictwie przeszło z likwidowanych szkół zawodowych 
do samorządów zawodowych: 

przecież Izba Rzemieślnicza szkoli rocznie około 2 tysięcy uczniów, którzy zdają tu eg-
zaminy czeladnicze i mistrzowskie. 

Dzięki współpracy z Münsterem Izba wysyłała na szkolenia za granicę także 
własnych członków:

organizujemy szkolenia poprzez tę współpracę, którą wymieniłem, z Izbą Rzemieślniczą 
w Münster, a więc nasi ludzie jeżdżą do Izby, jest tam potężne centrum, i tam rów-
nież jakby większe doświadczenie zdobywają na terenie, właśnie, Niemiec, ale również 
i Holandii. 

Mimo dość dużej dynamiki i uruchamiania wciąż nowych obszarów działalno-
ści, specyfika środowiska, którą reprezentowała Izba, bardzo ograniczała jej moż-
liwości. Niechęć wielu rzemieślników spowalniała także proces konsolidacji środo-
wiska biznesu w Małopolsce, a tym samym utrudniała rozproszonym organizacjom 
biznesowym wspólny lobbing i realizację interesów małego i średniego biznesu. 
Prezes Izby tak wyjaśniał wówczas ten fenomen: 

bo z tym lobbingiem, to jest rzeczywiście duży problem. Po pierwsze, szukamy oczy-
wiście, i takie próby były tworzone, żeby porozumieć się z innymi organizacjami, któ-
re działają na terenie Krakowa, żeby wypracować jakieś wspólne stanowiska, i z tym 
się zwracać. Z tym jest bardzo trudno, bo jeśli weźmiemy Business Center Club, to są 
tam inne problemy, i innej rangi niż rzemiosła, niż tych małych, drobnych. Więc tu 
są, oczywiście, pewne rozbieżności, no ale trudno było dojść do porozumienia. W in-
nych województwach powstały Sejmiki Samorządu Gospodarczego, bo takie powstały, 
w Krakowie taki nie powstał. No ze względu na to, że nie można się było dogadać. No 
bo BCC to przede wszystkim biznes jest, a rzemiosło mówi przede wszystkim o kwali-
fikacjach. Jak mówimy: no czym się różnimy od biznesu? No przede wszystkim tym, że 
wymagamy kwalifikacji do prowadzenia działalności gospodarczej. No i tu oczywiście 
następują pewne problemy, różnica zdań, ponieważ tu nie mówi się o zysku, tylko rze-
miosło jak gdyby tkwi przy swoim, przy tym, czym od lat, od wieków niemal wyróżniało 
się zawsze, czyli kwalifikacjami. A więc chodzi o sam ten tytuł czeladnika, mistrza itd.

Z przedstawionego wywiadu wynika, że specyfika branży rzemieślniczej wy-
maga przede wszystkim integracji środowiska wokół systemu szkoleń zawodowych 
i dopływu wykwalifikowanych kadr do rzemiosła, a także wspierania ginących za-
wodów. Zasadnicze znaczenie dla rzemieślników skupionych w Izbie miało pod-
trzymywanie zainteresowania rzemiosłem i rozwój profesjonalnych kwalifikacji. Po 
przystąpieniu do Unii Europejskiej, jak to wykaże analiza Krakowskiego Programu 
Rozwoju Przedsiębiorczości, przeprowadzona w dalszej części rozdziału, problem 
ten nabierze jeszcze większego znaczenia dla tej części sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw.
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Krakowska Izba Przemysłowo-Handlowa

Podobnie jak dwie pierwsze z omawianych instytucji samorządu gospodarczego, 
także Krakowska Izba Przemysłowo-Handlowa borykała się na przełomie wieków 
z problemem finansowania swojej działalności. Jak twierdził w rozmowie prezydent 
Izby, cechą większości tego typu instytucji w Polsce jest ich słabość ekonomiczna 
wynikająca ze złego prawa: 

biorąc pod uwagę, że w takich miastach jak Kraków, Poznań, Katowice, Warszawa jest 
po co najmniej 100, o ile nie więcej, tysięcy funkcjonujących podmiotów, a do założe-
nia izby wystarczy ich 50. Samo założenie izby przez 50 podmiotów powoduje, że no 
praktycznie w każdej dzielnicy mogłaby działać zgodnie z tą ustawą niezależna izba. 
Takie osadzenie prawne działania izb no powoduje, że są to instytucje słabe ekonomicz-
nie, które z tego chociażby względu wielu zadań nie są w stanie w pełni wykonywać. 
Porównanie do systemu prawnego izb w krajach takich jak Niemcy, Holandia, no powo-
duje, że tutaj no to znaczenie izb jest daleko mniejsze.

Do najważniejszych zadań statutowych Izby należy obrona interesów jej człon-
ków, uczestnictwo w procesach legislacyjnych, promocja działalności przedsię-
biorstw małopolskich oraz poszukiwanie kontaktów gospodarczych w kraju i za 
granicą. To ostatnie sformułowanie stanowiło strategiczny cel działalności Izby 
i przesądziło o jej profilu. Izba nastawiona była przede wszystkim z jednej stro-
ny na dotarcie z informacją do tych firm, które szukają kontaktów zagranicznych, 
z drugiej strony – angażowała się w promocję małopolskich przedsiębiorstw za 
granicą. Równocześnie starała się przybliżyć małym i średnim przedsiębiorstwom 
w Małopolsce Unię Europejską i zasady jej funkcjonowania, a zwłaszcza polity-
kę unijną wobec małych i średnich przedsiębiorstw. W tym celu afiliowano przy 
jej strukturach Ośrodek Informacji Europejskiej Euro-Info, którego zadaniem było 
informowanie o poczynaniach Komisji Europejskiej w obszarze małych i średnich 
przedsiębiorstw. Podobne ośrodki działały w kilkunastu innych krajach europej-
skich. Szef tego ośrodka twierdził wówczas:

zasadniczo my powinniśmy się koncentrować na tym, by inicjatywy Komisji Europejskiej, 
jej polityka względem małych i średnich przedsiębiorstw, programy pomocowe, możli-
wości nawiązywania współpracy pod patronatem Komisji były znane lokalnym przed-
siębiorcom. Jeżeli to uzyskamy, to wydaje mi się, że w 100% będziemy realizowali to, 
czego od nas Komisja oczekuje, i jakie jest nasze zadanie.

Ośrodek realizował w latach 2000–2002 wiele projektów dofinansowanych przez 
Komisję Europejską, które miały na celu ułatwienie międzynarodowej współpracy 
gospodarczej pomiędzy małymi i średnimi firmami. Najpoważniejszym utrudnie-
niem w pracy ośrodka była wówczas promocja rodzimych przedsiębiorców na ze-
wnątrz. Wiązało się to głównie z faktem, że w województwie wiele instytucji zajmo-
wało się promocją gospodarczą, a zagraniczny inwestor przyjeżdżający do Krakowa 
gubił się w tym wszystkim: 
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Trudno jest bowiem skutecznie prowadzić promocję regionu, politykę rozwoju regional-
nego, gdy przyjeżdżający tutaj biedny inwestor nie do końca wie, z kim ma rozmawiać, 
bo jeżeli tutaj przyjedzie, to gdyby chciał uzgodnić spotkania z wszystkimi instytucjami, 
które odpowiadają bądź uważają, że odpowiadają za rozwój regionalny, to podejrzewam, 
zabrakłoby mu dwóch dni. Co w innych sprawnie funkcjonujących państwach, gospo-
darkach jest niemożliwe... To znaczy ze względu na to, że jest to tak rozproszone, to na-
wet, podejrzewam, że nawet najbogatsze państwa by sobie nie mogły na to pozwolić, by 
powiedzmy 15 instytucji realizowało promocje rozwoju miasta i regionu jednocześnie.

Aby przeciwdziałać rozproszeniu środowisk gospodarczych, przedstawiciele 
Izby próbowali koordynować częściowo działania w zakresie polityki gospodarczej 
i promocji zagranicznej. Przede wszystkim uczestniczyli w pracach różnych ciał 
doradczo-konsultacyjnych, zarówno przy wojewodzie lub marszałku, jak i w komi-
sjach sejmowych. Równocześnie Izba podejmowała szeroką współpracę z innymi 
instytucjami otoczenia biznesu, m.in. z Agencją Rozwoju Regionu Krakowskiego 
(późniejszym MARR-em) oraz Fundacją Promocji Regionu Krakowskiego. 
Współpraca z tymi instytucjami dotyczyła przede wszystkim seminariów i szko-
leń z zakresu programów pomocowych Unii Europejskiej. Kontakty z Małopolskim 
Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji polegały z kolei przede 
wszystkim na współpracy z afiliowanym przy niej Polsko-Amerykańskim Klubem 
Przedsiębiorczości. Izba współpracowała także z Politechniką Krakowską w zakre-
sie informacji o programach dotyczących transferu nowoczesnych technologii.

Jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Izba Przemysłowo- 
-Handlowa odbierana była powszechnie jako instytucja reprezentująca najbardziej 
dynamiczne i prozachodnie środowiska małopolskiego biznesu, niezwykle wpływo-
wa w kręgach gospodarczych Krakowa i regionu. Skuteczność jej działania opierała 
się przede wszystkim na roli, jaką odgrywali jej członkowie w rozwoju gospodar-
czym Małopolski. Członkowie Izby pełnili wówczas ważne funkcje w strukturach 
gospodarczych i administracyjnych, czego potwierdzeniem może być chociażby 
fakt, że jej przewodniczący został w kadencji 2002–2006 wiceprezydentem Krakowa 
odpowiedzialnym za sprawy rozwoju gospodarczego miasta.

Po paru latach od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej ocena Izby 
Przemysłowo-Handlowej nie wygląda już tak korzystnie. Jeden z wysokich urzęd-
ników Urzędu Marszałkowskiego twierdził w rozmowie ze mną w 2007 roku, że 
luźna formuła Izby nie pozwala poważnie traktować jej działalności. Przeciwstawiał 
tej formule działalność Business Center Club, która jest spółką i musi rozliczać się 
z efektów swojej działalności: 

Te formy organizacyjne samorządów gospodarczych nie pasują już do współczesnych 
czasów. Jak mam kolegów, którzy spełniają się w biznesie, i się pytam: dlaczego nie 
uczestniczysz w pracach IPH? To mi mówi: Chłopie, po pierwsze nie mam na to czasu, 
po drugie z kim tam gadać?

Omówienie działalności i problemów kilku instytucji samorządu gospodarczego 
z początku tego wieku wymaga aktualizacji, zwłaszcza że po przystąpieniu Polski 
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do Unii Europejskiej zmienił się kontekst funkcjonowania drobnej przedsiębiorczo-
ści; przystąpienie do Unii zbiegło się w czasie z silniejszym oddziaływaniem na lo-
kalne rynki globalnych zjawisk gospodarczych. Warto przyjrzeć się w tym kontek-
ście Krakowskiemu Programowi Rozwoju Przedsiębiorczości, którego opracowanie 
było m.in. konsekwencją światowego kryzysu finansowego z 2008 roku. 

Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego

Analiza dokumentów związanych z Krakowskim Programem Wspierania 
Przedsiębiorczości (2010) pokazuje, że środowisko małych i średnich przedsiębior-
ców ma świadomość konieczności zasadniczych zmian w instytucjonalno-organi-
zacyjnych aspektach działalności sektora. Zarówno w Założeniach do Programu 
(2009), przygotowywanych przez grupę radnych jeszcze w 2009 roku, jak i w sa-
mym Programie, uchwalonym przez Radę Miasta Krakowa pod koniec 2010 roku, 
na plan pierwszy wysuwana jest konieczność integracji środowiska w obliczu m.in. 
takich wyzwań jak światowy kryzys finansowo-gospodarczy z 2008 roku, który 
szczególnie boleśnie odczuła m.in. krakowska branża turystyczna. Program adre-
sowany jest zarówno do samych przedsiębiorców, jak i organizacji pozarządowych, 
samorządów gospodarczych i zawodowych, instytucji otoczenia biznesu i jednostek 
naukowo-badawczych. 

W strukturze Programu widać wyraźne rozbicie na część dotyczącą drobnego 
handlu i usług oraz część odnoszącą się do sfery innowacyjności technologicznej.

W przypadku tego pierwszego zagadnienia, lektura Programu pozwala zlokali-
zować główne dla małej i drobnej przedsiębiorczości pola problemowe i bariery or-
ganizacyjno-instytucjonalne. Abstrahując od szeregu postulatów, mających na celu 
stworzenie lepszych warunków działania przedsiębiorców (zwolnienia i ulgi podat-
kowe, preferencyjne stawki czynszowe, prywatyzacja lokali komunalnych i części 
placów targowych), podniesienie jakości administracyjnej obsługi przedsiębiorców 
i obiegu informacji oraz promocji gospodarczej, warto skupić się przede wszyst-
kim na tych pomysłach i działaniach, które mają na celu wdrożenie instytucjonalno- 
-organizacyjnych innowacji w funkcjonowaniu i strukturze krakowskiej przedsię-
biorczości. 

Wśród szeregu drobnych zmian i udogodnień pojawiają się propozycje ułatwień 
w powstawaniu minicentrów handlowych, ulgi dla spółek handlowych prowadzą-
cych targowiska, promujących bardziej złożone formy organizacyjne, integrujące 
mały i średni biznes. Istnieje także pomysł promowania współpracy z Akademickimi 
Inkubatorami Przedsiębiorczości, co ma przełamać brak kontaktów pomiędzy śro-
dowiskiem drobnego handlu, rzemiosła i usług a sferą akademicką. Chodzi także 
o to, by zainteresować środowiskiem krakowskiej małej i średniej przedsiębiorczo-
ści absolwentów uczelni.

Obok tych drobnych i w gruncie rzeczy technicznych zmian, w Założeniach, a po-
tem w Programie doszukać się można prób wprowadzania bardziej strategicznych 
zmian w sferze powiązań instytucjonalnych. Takiego typu innowacją był postulat 
zawarty w Założeniach Programu, wyraźnie łamiący segmentację instytucjonalną, 
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aby Miasto Kraków przekazało prowadzenie szkół zawodowych samorządom go-
spodarczym (Założenia, cel szczegółowy 3.2., zadanie 10). Z rozmów prowadzonych 
z przedstawicielami rzemiosła czy kupiectwa wiemy, że wpływ samorządów go-
spodarczych na szkolenie młodzieży jest rozstrzygający dla zapewnienia ciągłości 
funkcjonowania tej sfery i podnoszenia jej konkurencyjności. Okazuje się jednak, 
że już w samym Programie ów postulat zniknął. Pojawiło się natomiast promowanie 
edukacji zawodowej wśród młodzieży poprzez wykorzystanie potencjału pracodaw-
ców i organizacji zrzeszających pracodawców (punkt 1.1.17 Programu). Można się 
tylko domyślać, że na przeszkodzie tym rewolucyjnym pomysłom stanęły akty praw-
ne dotyczące szkolnictwa zawodowego w Polsce, niemniej jednak fakt, że taka idea 
się pojawiła i została w jakimś sensie wprowadzona do treści uchwały, uznać można 
za sygnał zmian w myśleniu o sposobie organizacji szkolnictwa zawodowego.

W Programie znaleźć można także pomysły i propozycje, które w jakimś sensie 
powielają działania podobnego typu placówek funkcjonujących już w mieście i re-
gionie, na przykład powołanie Biura Przedsiębiorczości i Rozwoju Miasta, Centrum 
Wsparcia Przedsiębiorczości oraz Centrum Obsługi Inwestora. Miałyby one działać 
poza istniejącymi jednostkami Urzędu Miasta, co pewnie napotka sprzeciw urzęd-
ników. Podobnego typu instytucje funkcjonowały już zresztą przy wspomnianej 
Izbie Przemysłowo-Handlowej, za ogromne pieniądze podobne funkcje realizuje 
MARR w skali całego województwa. Promocję gospodarczą i szkolenia prowadzi 
sieć instytucji otoczenia biznesu. Propozycja powołania Forum Przedsiębiorczości 
Krakowskiej jest z kolei bardzo ogólna i enigmatyczna. Pojawia się także idea kon-
tynuacji „Porozumienia na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości”, ale jest to forma 
bardzo ogólna, słabo uwzględniająca wewnętrzne zróżnicowanie środowiska małej 
i średniej przedsiębiorczości. 

Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego 
zawiera rozwiązania dające nadzieje na konkretne rezultaty, ale też i propozycje, 
które wydają się rytualnym powielaniem idei i pomysłów płynących z zewnątrz. 
Niewątpliwie silnym elementem programu jest uwzględnienie specyfiki i potrzeb ta-
kich branż jak drobny handel, rzemiosło czy branża turystyczna. Widać wyraźnie, że 
owe potrzeby konsultowane były z tymi środowiskami, bowiem Program rzeczowo, 
precyzyjnie i konkretne wskazuje rezultaty, jakich jego autorzy spodziewają się po 
wprowadzonych zmianach. Z drugiej strony, zwłaszcza jeśli chodzi o pomysły do-
tyczące branż nowych technologii, Program wykazuje się ogólnością i hasłowością, 
a wyniki ujmowane są najczęściej w postaci nominalnych wskaźników ilościowych, 
co wskazuje na słabą orientację w problematyce zaawansowanych technologii. 

4. MAŁOPOLSKIE UCZELNIE: KATEDRY NA PUSTYNI?

Jak już wspominałem w rozdziale poświęconym analizie Strategii Rozwoju Innowacji, 
przedstawiciele tzw. nowego instytucjonalizmu normatywnego (DiMaggio, Powell 
1983; Meyer, Rowan 1991) twierdzą, że pomiędzy organizacją i jej strukturą a okre-
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ślonym otoczeniem instytucjonalnym zachodzą relacje odpowiedniości, które 
umożliwiają organizacji przetrwanie. Innymi słowy, dzięki uznaniu zewnętrznych 
rozstrzygnięć, dyrektyw, programów, reguł jako własnych zasad regulatywnych or-
ganizacja jest w stanie przetrwać w złożonym i zmiennym środowisku. Struktury 
formalne wielu organizacji we współczesnym społeczeństwie są odzwierciedleniem 
mitów otoczenia instytucjonalnego tychże organizacji, a nie wymogów wewnętrz-
nych, określonych m.in. przez zawarte w ich statutach autonomiczne wobec środowi-
ska cele czy misje. Mity instytucjonalne mają dwojaką cechę. W postaci zracjonali-
zowanych i bezosobowych zaleceń wskazują organizacjom rozmaite cele społeczne 
(polityczne, ideologiczne) jako ich cele techniczne (praktyczne). Z uwagi natomiast 
na swój stopień zinstytucjonalizowania, a więc zasięg obowiązywania i źródła legi-
tymizacji, wykraczają poza możliwości ich weryfikacji ze strony pojedynczych orga-
nizacji, co oznacza, że organizacje zmuszone są traktować je jako prawomocne, bez 
możliwości oceny ich wpływu na wyniki pracy.

Pomimo istotnych przeobrażeń, jakim podlegało szkolnictwo wyższe po 1989 
roku, główne cechy instytucji akademickich zostały ukształtowane przynajmniej kil-
kadziesiąt lat wcześniej i nie uległy zasadniczej zmianie do tej pory. Nie ma przy tym 
większego znaczenia terytorialne rozmieszczenie placówek akademickich, ani specy-
fika poszczególnych uczelni, bowiem przemożną siłą konformizującą jednostki akade-
mickie i uniformizującą sposób ich funkcjonowania w skali całego kraju było i wciąż 
jest oddziaływanie państwa. Przez dziesiątki lat uczelnie realizowały narzucone przez 
państwo zadania, całkowicie autonomiczne wobec gospodarki. Dlatego m.in.:

wzbraniały się przed silniejszymi kontaktami z gospodarką, obawiając się, że zakłóca 
ona ich misje realizowania badań podstawowych i rolę strażnika dziedzictwa kulturowe-
go (Jóźwiak, Morawski 2009: 49). 

Przypisywanie przez państwo i jego elity roli strażnika kulturowego uczel-
niom wyższym pojawiło się pewnie w momencie, kiedy tylko upowszechniła się 
Humboldtowska idea uniwersytetu, a więc jeszcze w XIX wieku, ale w Polsce to 
dopiero komunistyczne państwo na dobre ugruntowało tę tradycję. Po transformacji 
demokratyczne państwo narzuciło uczelniom nowy cel modernizacyjny: wyrówna-
nie dysproporcji rozwojowych w stosunku do rozwiniętych społeczeństw Zachodu 
w zakresie struktury wykształcenia, w tym głównie wzrostu wskaźników wykształ-
cenia na poziomie wyższym. Dydaktyka stała się główną misją i celem „technicz-
nym” wyższych uczelni w Polsce. Struktura środowiska instytucjonalnego szkół 
wyższych w Polsce nie uległa jednak zasadniczej zmianie po 1989 roku. Nadal to 
państwo wyznacza najważniejsze cele uczelniom, nadal to państwo jest głównym 
dostarczycielem środków. Ukształtowany jeszcze w czasach komunizmu model re-
lacji środowiska akademickiego i gospodarki pozostał w zasadzie bez zmian. Wciąż 
jeszcze wiele uczelni 

traktuje biznes z góry. Nadal wiele (z nich) to świątynie wiedzy (…), a pieniądze i rozwój 
są po stronie biznesu (Leja 2008: 89). 
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Jeśli zatem, jak twierdzą przedstawiciele kognitywnego nurtu w nowym insty-
tucjonalizmie, wiedza nie ma ani charakteru rzeczowego, ani autotelicznego, lecz 
jej formy i charakter są ściśle powiązane z kształtem instytucji, w których powsta-
ją (Morgan 1997; Scott, Storper 2003), wiedza o charakterze innowacyjnym jest 
produktem innowacyjnych instytucji, wiedza o charakterze zrutynizowanym jest 
dziełem instytucji biurokratycznych, których cele autonomizują się na skutek od-
działywania biurokratycznego otoczenia instytucjonalnego. 

Raport, sporządzony przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego (Ocena wpływu projektów… 2009), o którym była już 
mowa, zawiera obok sporego zbioru danych ilościowych przedstawionych w regio-
nalnym kontekście porównawczym także pogłębione analizy jakościowe funkcjono-
wania uczelni wyższych w Małopolsce. Z raportu wynika, że jeśli chodzi o źródła 
finansowania największych uczelni regionu, to zasadniczo pochodzą one z budżetu 
państwa i przeznaczone są na najważniejszą część działalności uczelni – działalność 
dydaktyczną. Działalność naukowo-badawcza stanowi drugorzędne źródło docho-
dów uczelni publicznych i jako taka w ogóle nie ma znaczenia dla ich sytuacji finan-
sowej. Tabela 11 ilustruje zasady finansowania szkolnictwa wyższego w Małopolsce. 

Badania stosowane i prorozwojowe realizowane są przez uczelnie głównie we 
współpracy z innymi podmiotami publicznymi: przedsiębiorstwami z udziałem 
Skarbu Państwa oraz administracją publiczną, względnie z projektów unijnych 
(środki zagraniczne)! Tzw. środki własne to opłaty czesnego. Zdaniem Autorów 
raportu: 

dydaktyka nadal stanowi główne źródło przychodów uczelni, szczególnie tych, które 
kształcą na poziomie studiów I stopnia, czyli uczelni o charakterze niepublicznym lub 
tych zlokalizowanych poza stolicą województwa; większość realizowanych przez szkoły 
projektów to projekty, które nie znajdują bezpośredniego zastosowania na rynku. Środki 
budżetu państwa stanowią główne źródło nakładów na działalność badawczą uczelni. 
W zdecydowanie największym stopniu ze środków tych korzystają uczelnie publicz-
ne – poziom finansowania badań ze środków budżetu państwa nie spada poniżej 50%. 
Okazuje się również, że uczelnie, które czerpią największe przychody z działalności 
badawczej (Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Krakowska), w największym 
stopniu korzystają ze środków pochodzących od przedsiębiorstw (Ocena wpływu pro-
jektów… 2009: 81). 

Dodać jednak trzeba, że ze środków pochodzących od przedsiębiorstw AGH fi-
nansuje 10% swoich badań, a Politechnika – 8%.

Głównym czynnikiem powstrzymującym uczelnie przed angażowaniem się w ba-
dania stosowane dla branż regionalnych jest wewnątrzinstytucjonalny system motywa-
cji i ocen pracowników akademickich. Zniechęca on w sposób zasadniczy do jakiego-
kolwiek zaangażowania w badania stosowane. Według przywoływanego raportu: 

Preferencje pracowników naukowych (…) są zróżnicowane, jednak (…) w sektorze aka-
demickim nadal d o m i n u j e  s i l n y  n u r t  d e p r e c j o n u j ą c y  b a d a n i a  s t o -
s o w a n e. 
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Władze wojewódzkie mają świadomość faktu, że przykładowo wielkie technicz-
ne uczelnie publiczne w Małopolsce nie są zainteresowane współpracą z biznesem, 
m.in. na skutek systemu bodźców orientujących kariery indywidualne pracowni-
ków akademickich. Jeden z wysokich urzędników Urzędu Marszałkowskiego, któ-
ry zdecydował się opuścić Akademię Górniczo-Hutniczą i przejść do administracji 
publicznej, plastycznie pokazuje, jak potężną barierę instytucjonalną dla rozwoju 
innowacji stanowi system motywacji i ocen pracowników akademickich: 

Tabela 11. Udział środków budżetu państwa (MNiSW i innych resortów), placówek naukowych 
PAN i jednostek badawczo-rozwojowych, szkół wyższych, przedsiębiorstw, prywatnych 

instytucji niedochodowych, środków pochodzących z zagranicy, nakładów własnych w ogóle, 
nakładów wewnętrznych na B + R

UCZELNIE PUBLICZNE
Środki 

z budżetu 
państwa

Środki szkół 
wyższych

Środki 
przedsiębiorstw

Środki 
pochodzace 
z zagranicy

Środki 
własne

Akademia Sztuk Pięknych 100% 0% 0% 0% 0%

PWSZ w Tarnowie 100% 0% 0% 0% 0%

Akademia Muzyczna 100% 0% 0% 0% 0%

Uniwersytet Pedagogiczny 99% 0% 0% 1% 0%

Uniwersytet Ekonomiczny 98% 0% 2% 0% 0%

Akademia Wychowania 
Fizycznego 96% 0% 4% 0% 0%

Uniwersytet Rolniczy 94% 0% 4% 2% 0%

Politechnika Krakowska 84% 0% 8% 8% 0%

Uniwersytet Jagielloński 81% 0% 1% 6% 12%

Akademia Górniczo-Hutnicza 80% 0% 10% 8% 2%

Państwowa Wyższa Szkoła 
Teatralna 52% 1% 0% 0% 47%

  UCZELNIE NIEPUBLICZNE

Uniwersytet Papieski 100% 0% 0% 0% 0%

Wyższa Szkoła Filozoficzno- 
-Pedagogiczna „Ignatianum” 63% 0% 0% 0% 37%

Wyższa Szkoła Biznesu – NLU 38% 0% 0% 0% 62%

Krakowska Akademia 0% 0% 0% 0% 100%

Źródło: Ocena wpływu projektów… 2009: 80.
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pamiętam, jak się mówiło o takich ludziach, którzy poszli w praktyczne rozwiązania na 
uczelni – dobry z niego człowiek, wiesz, ale tutaj to popatrz czym się zajmuje, t a k i e 
j a k i e ś  p i e r d o ł y  [podkreślenie własne – A.B.], bo to jest tam wdrożeniówka, pa-
miętam chodziło o te ciśnieniomierze i tego typu rzeczy, ale habilitacji to on nie zrobił. 
To  j u ż  b y ł  t a k i  n a u k o w i e c  d r u g i e j  k a t e g o r i i. Więc, jeżeli się nie 
zmieni tego, takiego podejścia na uczelni, no to tak, a nie inaczej będzie. Niech mi pan 
powie, mam takiego przyszywanego szwagra na jednej z politechnik poza Krakowem, 
który zajmuje się chyba wytrzymałością materiałów jakichś, itd., no i on w pewnym mo-
mencie, wiadomo, zrobił doktorat chłop, potrzebował pieniędzy jak my wszyscy, poszedł 
we współpracę tam z ABB, z innymi. Tym się zajmował, nie? Potem miał jakiś grant, 
ale miał też pieniądze z ABB, różne rzeczy, całkiem fajnie to wyglądało, i w pewnym 
momencie przyszedł do mnie i mówi tak: Wiesz co, muszę to wszystko rzucić, bo mnie 
rotują, bo niestety, nie mam artykułu na habilitację, nie”. (...) „Na czym zależy uczel-
niom? Żeby się przed komisją akredytacyjną móc wykazać tym czy tamtym. A nie na 
wdrożeniach…

Inaczej nieco wygląda sprawa badań podstawowych. Autorzy wspomniane-
go raportu o stanie szkolnictwa wyższego w Polsce, przygotowanego dla Fundacji 
Rektorów Polskich piszą, że istotą nauki nie jest innowacyjność, lecz oryginalność: 

Sektor nauki nie jest do innowacyjności ani powołany, ani z działalności innowacyjnej 
rozliczany. Wręcz przeciwnie – działalność innowacyjna, jako istotnie różna od działal-
ności naukowej, jest często przeszkodą w karierze naukowej. Zespół naukowy jest zain-
teresowany działalnością innowacyjną tylko wtedy, gdy daje mu ona możliwość wdroże-
nia w jakimś przedsiębiorstwie własnych, oryginalnych wyników naukowych (Jóźwiak, 
Morawski 2009: 68). 

Autorzy mają zapewne na myśli tzw. badania podstawowe, które w odróżnieniu 
od badań stosowanych nie mają w ogóle związku z tzw. praktyką. W modelu anglo-
saskim prywatni sponsorzy z jednej, z drugiej zaś płacący czesne studenci, wreszcie 
z trzeciej agendy państwa (armia, agendy rządowe) ukierunkowują strukturę badań 
podstawowych poprzez strukturę finansowania badań. Nie wszystkie badania pod-
stawowe są w takim samym stopniu finansowane, bo nie wszystkie dziedziny nauki 
cieszą się podobnym zainteresowaniem ze strony sponsorów. W ten sposób, w mo-
delu anglosaskim, to głównie rynek (a częściowo także państwo), poprzez fundato-
rów i sponsorów działalności badawczej, stymuluje kierunki i zakres badań podsta-
wowych, choćby w sposób pośredni. W kontynentalnym modelach europejskich, 
w tym w Polsce, głównym donatorem jest państwo, i to ono do tej pory wyznaczało 
poziom i strukturę finansowania badań podstawowych. Od kilku lat w coraz więk-
szym stopniu podmiotem kształtującym strukturę finansowania badań w Europie 
jest Unia Europejska i jej programy ramowe.

Nacisk uczelni na to, by pracownicy realizowali badania podstawowe o możliwie 
wysokim standardzie, związany jest więc z kryteriami zawartymi w ocenie parame-
trycznej jednostek, od której państwo uzależnia wysokość dotacji dla uczelni. 
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Ukierunkowanie części uczelni publicznych na badania podstawowe widoczne jest w sa-
mej strategii działania szkoły, np. podczas oceny pracowników akademickich (w ocenach 
dużą wagę przywiązuje się do tzw. impact factor – międzynarodowego wpływu (znacze-
nia) prac badawczych, gdzie wpływ ten ogranicza się do sfery ściśle akademickiej i nie 
ma nic wspólnego z wpływem społecznym)”. Autorzy omawianego raportu dodają przy 
tym: „Należy podkreślić, że odwołanie się do międzynarodowych standardów nauko-
metrycznych przy ocenie produktywności naukowej jest trendem bardzo pozytywnym, 
jednak doceniać powinno się równolegle efekty zaangażowania w sferę badań stosowa-
nych (generowanie przychodów z tytułu badań stosowanych czy uzyskiwanie patentów 
dla uczelni) (Ocena wpływu projektów… 2009: 82). 

Kwestia innowacyjności programów studiów i dostosowywania ich do wymagań 
wolnego rynku jest przedmiotem krytyki, także w kontekście sposobu kształcenia 
studentów na uczelniach publicznych. Zdaniem autorów raportu o stanie szkolnic-  
twa wyższego, przygotowanego przez firmę Ernst & Young oraz Instytut Badań 
nad Gospodarką Rynkową, niska innowacyjność uczelni publicznych w zakresie 
kształcenia i programów studiów wynika ze sposobu funkcjonowania Państwowej 
Komisji Akredytacyjnej, której 

zadania są niestety sprowadzone do weryfikacji zgodności prowadzenia studiów zgodnie 
z przepisami prawa, co nie pozwala na docenianie innowacyjności wychodzących poza 
sztywne przepisy… (Diagnoza stanu szkolnictwa 2009: 7).

Nic dziwnego, że przy takim podejściu do innowacyjności zarówno w zakresie 
badań, jak i kształcenia, jej poziom, mierzony chociażby liczbą patentów i wdrożeń, 
jest w Małopolsce niski. W 2005 roku jednostki badawczo-rozwojowe województwa 
małopolskiego sprzedały łącznie 35 patentów, przy czym blisko trzy czwarte bada-
nych jednostek nie sprzedało żadnego patentu. Z badań wynika, że 63 największe 
instytucje naukowo-badawcze w regionie złożyły w 2005 roku w sumie tylko 107 
wniosków patentowych, czyli niewiele ponad połowę wszystkich wniosków w wo-
jewództwie małopolskim w tymże roku. Małopolska, mimo wysokiego potencjału 
akademickiego, pod względem liczby patentów i wdrożeń znajduje się w innowa-
cyjnej Polsce B (Szczepański, Ślęzak-Tazbir 2008: 27). W gruncie rzeczy poziom 
merytoryczny całego potencjału akademickiego regionu jest silnie wewnętrznie 
zróżnicowany. W najpoważniejszym w Polsce rankingu wyższych uczelni, pro-
wadzonym przez „Rzeczpospolitą” i miesięcznik „Pespektywy”, na 91 branych 
pod uwagę publicznych uczelni akademickich w 2008 roku w pierwszej dziesiątce 
z Małopolski znalazł się tylko UJ (1. miejsce, w następnym roku stracił tę pozycję na 
rzecz Uniwersytetu Warszawskiego), oraz AGH (8. miejsce, wśród uczelni technicz-
nych – na 3. miejscu). Na 15. miejscu znajdujemy Papieską Akademię Teologiczną, 
a znacznie dalej Uniwersytet Rolniczy (33. miejsce); Politechnikę Krakowską (39. 
miejsce, 8. wśród politechnik), Uniwersytet Ekonomiczny (40. miejsce, 4. wśród 
jedenastu publicznych uczelni ekonomicznych), Akademię Pedagogiczną (obec-
nie Uniwersytet Pedagogiczny) na miejscu 48., Wyższą Szkołę Filozoficzno- 
-Pedagogiczną „Ignatianum” (66.), AWF (81.). Wśród uczelni niepublicznych na wy-
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sokim 8. miejscu znalazła się Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University 
z Nowego Sącza, a na 14. – Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego. 

Trudno zatem uznać wszystkie małopolskie uczelnie za owe „katedry na pusty-
ni”, o jakich pisał Gareth Morgan (1997) w przypadku uczelni w peryferyjnych re-
gionach Europy Zachodniej. Być może określenie to pasuje do dwóch największych 
uczelni regionu: Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej, 
oraz, w ograniczonym zakresie, do Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu 
Rolniczego, których potencjał daleko wykracza poza możliwości popytowe regio-
nalnej gospodarki. Większość pozostałych uczelni to jednostki realizujące przede 
wszystkim centralne cele modernizacyjne państwa: wykształcenie jak największej 
ilości Polaków w jak najkrótszym czasie możliwie skromnymi środkami, a i to za-
danie realizowane jest głównie w dominujących w strukturze kształcenia polskich 
uczelni naukach humanistycznych i społecznych. 

Podobnie zrytualizowany charakter ma tzw. usieciowienie uczelni w przypadku 
realizacji różnego rodzaju projektów unijnych. Dzięki wykorzystaniu pogłębionych 
wywiadów swobodnych z wtajemniczonymi w kulisy owych powiązań ekspertami, 
autorom raportu z Uniwersytetu Jagiellońskiego udało się dotrzeć do rzeczywistej 
wiedzy o sposobie realizacji usieciowienia: 

Ja pamiętam, jak jeden z rektorów powiedział tak, że oni generalnie sobie bardzo dobrze 
z B + R radzą, bo mają już podpisanych tam 14 czy 15 porozumień o rozwoju B + R 
z wszystkimi, z którymi mogli podpisać, i jego koncept się wyczerpał, co oni mają dalej 
robić (osoba zaangażowana w realizację, ocenę lub zarządzanie projektami finansowany-
mi z funduszy strukturalnych) (Ocena wpływu projektów… 2009: 91). 

Zatem tzw. usieciowienie uczelni przy realizacji projektów unijnych przyjmuje 
typową dla tzw. izomorfizmu instytucjonalnego formę zrytualizowanych działań, 
pozorujących tzw. międzysektorowość owych porozumień, po to, by wpisać się 
w kryteria i wymogi programów unijnych, dzięki czemu uczelnie, nie zmieniając 
zasadniczo struktur organizacyjnych, mogą pozyskiwać środki unijne, realizując 
jednocześnie zadania wyznaczone przez państwo. W efekcie tworzy się konsorcja, 
w których ostatecznie to państwo staje się partnerem dla samego siebie i głównym 
konsumentem unijnych funduszy poprzez uzależnione instytucje. 

Zarówno raport przygotowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego (Ocena 
transferu wiedzy… 2009), jak i raport Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk 
Publicznych UJ (Ocena wpływu projektów… 2009), podkreślają potrzebę inter-
nacjonalizacji polskich uczelni, choć Komisja Europejska wyraźnie wskazuje na 
konieczność otwarcia się nie tyle na środowisko międzynarodowe, ile na interesa-
riuszy, a więc m.in. na otoczenie regionalne uczelni. Zachodzi tu albo wewnętrz-
na sprzeczność, albo brak wypracowania wewnątrzregionalnego podziału pracy. 
Otwarcie się uczelni krakowskich na międzynarodowy rynek gospodarczy bez rów-
noległego włączenia ich w gospodarkę regionalną spowoduje pogłębienie przepaści 
pomiędzy uczelniami a regionalnym otoczeniem instytucjonalnym. Współczesne 
modele regionalnego systemu innowacji podkreślają równoległe spięcie powiązań 
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międzynarodowych i regionalnych (Bathelt, Malmberg, Maskell 2004). Przy braku 
popytu na innowacje ze strony dominującego w regionie sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw, osadzenie potencjału uczelni wyższych w gospodarczej infra-
strukturze regionu będzie niezwykle utrudnione. 

5. INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU: BRAKUJĄCE OGNIWO 
REGIONALNEGO SYSTEMU INNOWACJI

Analiza środowiska instytucji otoczenia biznesu w Małopolsce wprawia badacza 
w konfuzję, bowiem dostępne raporty, badania i analizy wykazują, że mamy tu do 
czynienia z kilkoma różnymi światami. Z jednej strony są instytucje samorządu 
gospodarczego, nieliczne, mało reprezentatywne i słabe organizacyjnie, z drugiej 
– państwowe przeżytki, instytucje będące spadkiem po poprzedniej epoce. Chodzi 
głównie o jednostki badawczo-rozwojowe realizujące w przeszłości badania dla 
górnictwa i hutnictwa. I wreszcie instytucje branży nowych technologii, tworzone 
w większości po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, dość liczne i dynamicz-
ne, jeśli chodzi o skalę oraz wartość realizowanych w ich ramach przedsięwzięć, 
ale w większości znajdujące się dopiero w fazie rozruchu, a więc o długofalowych 
efektach ich działania na razie nie ma co mówić.

W listopadzie 2008 roku Urząd Marszałkowski opublikował informator o mało-
polskich instytucjach otoczenia biznesu, przygotowany z myślą o przedsiębiorcach 
(Informator… 2008). Dane zebrano na podstawie zwrotów ankiet, które Urząd wy-
słał do wcześniej zidentyfikowanych instytucji. Można przypuszczać, że zawarty 
w publikacji obraz dość wiernie odzwierciedla rzeczywisty stan instytucji otoczenia 
biznesu w Małopolsce w owym czasie. Nie wdając się w szczegółowe informacje, 
których i tak nie sposób zweryfikować, warto wspomnieć o kilku charakterystycz-
nych elementach ogólnego obrazu IOB, jaki wyłania się po lekturze informatora. Po 
pierwsze, przytłaczająca większość instytucji otoczenia biznesu, zwłaszcza w za-
kresie nowych technologii, skoncentrowana jest w Krakowie i okolicach. Nie jest to 
zaskoczeniem, zważywszy na terytorialny rozkład potencjału gospodarczego w re-
gionie. Najbardziej równomiernie rozproszone terytorialnie są organizacje samorzą-
du gospodarczego, a więc ten typ instytucji otoczenia biznesu, który najsilniej zwią-
zany jest z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw – ponieważ stanowią one 
jego reprezentację. Po drugie, wśród realizowanych przez IOB funkcji dominują trzy 
rodzaje: doradcze, szkoleniowe i informacyjne, co staje się zrozumiałe, gdy weź-
mie się pod uwagę strukturę programów unijnych (w tym Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki), z których to środków najczęściej jest finansowana tego typu ak-
tywność. Niemal wszystkie instytucje wykazują ten zakres działań, co świadczy 
jednak o dość słabym stopniu specjalizacji w obrębie IOB i co może prowadzić do 
nakładania się zadań oraz powstawania niepotrzebnej konkurencji. Warto jednak 
zauważyć, że organizacje samorządu gospodarczego i inne organizacje zrzeszające 
przedsiębiorców niemal w ogóle nie realizują badań, w tym badań w zakresie no-
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wych technologii, nie przyznają także certyfikatów, atestów i tym podobnych świa-
dectw jakości usług czy produktów. Tego typu działalność podnosi merytoryczną 
rangę organizacji w środowisku biznesowym. Po trzecie, w zgromadzonej przez 
autorów informatora bazie danych występuje niewielka ilość jednostek naukowo- 
-badawczych zorientowanych na badania stosowane dla gospodarki. Wymienione 
w informatorze instytucje to głównie wielkie państwowe instytuty, powołane jesz-
cze w latach 60. i 70. XX wieku do obsługi sektora górniczo-hutniczego na Śląsku. 
Instytucji badawczych zorientowanych na małych i średnich przedsiębiorców, wyłą-
czywszy te w zakresie nowych technologii, powstałe niedawno, praktycznie nie ma. 
I wreszcie po czwarte, informator rejestruje dużą dynamikę w powstawaniu nowych 
IOB w dziedzinie nowych technologii w latach 2003–2008, w tym głównie inkuba-
torów i preinkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii i klasterów 
technologicznych. Tu rzeczywiście dokonuje się jakościowa zmiana, jeśli trakto-
wać poważnie zawarte w informatorze dane. Pozytywne jest zwłaszcza tworzenie 
się klasterów technologicznych poza Krakowem, w Tarnowie i Nowym Sączu. 
W Tarnowie utworzono klaster Medycyna Polska Południowy Wschód (2004), 
zrzeszający producentów leków, prywatne przychodnie i uzdrowiska z południowo
-wschodniej Polski. Z kolei w Nowym Sączu w 2006 roku powstało Stowarzyszenie 
Klaster Multimediów i systemów informacyjnych. Klaster, zrzeszający 50 podmio-
tów, powiązany jest z projektem Miasteczka Multimedialnego, którego idea po-
lega na współpracy branży multimediów z firmami informatycznymi. W ramach 
miasteczka mają powstawać m.in. wytwórnie telewizyjno-filmowe, zaawansowane 
oprogramowania z dziedziny multimedialnej czy portale internetowe. Wydaje się, 
że ta inicjatywa ma szansę powodzenia, bowiem w odróżnieniu od większości po-
dobnych pomysłów nie wyszła od sektora publicznego i ma charakter komercyjny. 
Pomysłodawcą Miasteczka Multimedialnego w Nowym Sączu, który zyskał wspar-
cie władz województwa, jest Krzysztof Pawłowski, rektor jednej z najlepszych nie-
publicznych szkół w Polsce, Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University.

Poprosiłem w ankiecie liderów rozwoju regionalnego w Małopolsce, aby spró-
bowali ocenić znaczenie wybranych form instytucjonalnego współdziałania w roz-
woju społeczno-gospodarczym regionu. Nie budzi specjalnego zdziwienia fakt, że 
respondenci dość ostrożnie ocenili jakość i siłę wpływu tych instytucji (Wykres 5). 

Powstaje zasadnicze pytanie, czym w takim razie zajmują się instytucje oto-
czenia biznesu, jeśli nie budową różnego typu form współdziałania i współpracy 
regionalnej? Wydaje się, że żyją one po prostu z różnego typu usług doradczych, 
informacyjnych i szkoleniowych, finansowanych głównie ze środków funduszy eu-
ropejskich. Według raportu zamówionego przez Urząd Marszałkowski: 

Wśród usług świadczonych przez badane instytucje otoczenia biznesu zlokalizowane 
w województwie małopolskim przeważają usługi informacyjne oraz szkoleniowe, ale 
także usługi doradcze o charakterze ogólnym. W ofercie w województwie małopolskim 
b r a k  j e s t  u s ł u g  d o r a d c z y c h  o  c h a r a k t e r z e  p r o i n n o w a c y j n y m 
o r a z  u s ł u g  f i n a n s o w y c h, k t ó r e  s t a n o w i ą  k w i n t e s e n c j ę  d l a  i n -
t e n s y f i k a c j i  i n n o w a c y j n o ś c i  m a ł o p o l s k i c h  p r z e d s i ę b i o r s t w. 
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Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu i podmiotami sektora B + R jest 
zazwyczaj inicjowana przez same przedsiębiorstwa, które zgłaszają się bezpośred-
nio do tych instytucji, co potwierdza po raz kolejny prowadzoną przez te instytucje 
politykę reaktywną (Ocena transferu wiedzy… 2009: 10).

Wykres 5. Ocena realnego wpływu instytucji otoczenia biznesu na rozwój regionalny 
w Małopolsce (rozkład odpowiedzi na pytanie: „Proszę ocenić realny wpływ wymienionych 

poniżej instytucji na rozwój regionalny w Małopolsce”

Źródło: badania własne – ankieta przeprowadzona wśród liderów rozwoju regionalnego  
(2007–2009)

Wśród małopolskich instytucji otoczenia biznesu jest jedna, która zasługuje na 
odrębne omówienie i analizę, bowiem jej wielkość, struktura i skala działań mają 
wpływ nie tylko na funkcjonowanie małopolskich instytucji otoczenia biznesu, ale 
i na rozwój całego województwa. Tą instytucją jest Małopolska Agencja Rozwoju 
Regionalnego.
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Krytyczny punkt regionalnego systemu innowacji: MARR

Fenomen Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (wcześniej Agencji 
Rozwoju Regionu Krakowskiego), która wyrosła na najpotężniejszą tego typu insty-
tucję w Polsce, jeden z respondentów tłumaczy tak: 

Dzisiejsza pozycja Agencji to zbieg okoliczności plus roztropność wojewody, Jerzego 
Millera, który wyposażył tą Agencję w bardzo wartościowe nieruchomości, które w mo-
mencie wyposażenia wcale nie wydawały się takie wartościowe. Ale w momencie, kiedy 
tam wylądował Carrefour, Castorama, Office Depot, sytuacja się zmieniła. Poprzednio 
na tych terenach to były zakłady Solvay w upadłości. Wojewoda wniósł ten teren w apor-
cie do majątku Agencji, Agencja wynajęła ten teren na 30 lat Carrefourowi, Castoramie 
i innym, a ci płacą jak za woły, więc Agencja stoi dobrze. Niestety są też inne tereny, 
które dochodów nie przynoszą.

Majątek wniesiony przez wojewodę rzeczywiście wart był kilkadziesiąt milio-
nów złotych. Agencja jednak pomnożyła ten kapitał, a z zysków od tego majątku 
finansuje strategiczne dla regionu projekty rozwojowe. Warto dodać, że w 1999 
roku zysk Agencji netto wyniósł ponad 2,5 miliona złotych (620 tysięcy dolarów), 
w 2007 – 4 miliony złotych, a w 2009 roku kapitał zakładowy Agencji wynosił 
88 milionów złotych i wart był tyle, ile majątek połowy pozostałych agencji roz-
woju regionalnego w Polsce. Poza tym, oprócz stworzenia wspomnianej strefy in-
westycyjnej Kraków-Południe, Agencja utworzyła na byłych terenach wojskowych 
Kolonię Przemysłową „Nad Drwiną”, przystosowując stare obiekty powojskowe pod 
potrzeby inwestorów. W ciągu kilku lat ilość najemców na tym 22-hektarowym ob-
szarze wzrosła kilkunastokrotnie. Docelowo na tym terenie ma znaleźć zatrudnienie 
2 tysiące osób. Agencja brała także udział w restrukturyzacji Zakładów Bonarka, 
budowała Centrum Bankowo-Biurowe, a także prowadziła i wciąż prowadzi cały 
szereg innych złożonych projektów promocyjnych, planistycznych, doradczych i in-
formacyjnych w Małopolsce i poza Małopolską. Jest prężną, silną instytucją, która 
posiada rozległe kontakty międzynarodowe oraz bierze udział w wielu projektach 
Unii Europejskiej, najpierw pomocowych, potem, po akcesji, strukturalnych. 

Tak rozległa działalność nie byłaby możliwa bez odpowiedniej kadry. Pierwszy 
prezes Agencji w rozmowie w 2002 roku tak charakteryzował swoich pracowników: 

to są w większości ludzie młodzi, szalenie agresywni w swoim, może agresywni jest 
złym słowem, ekspansywni w swoim działaniu. I z jednej strony jest to dobre, bo wyzwa-
la w nich taką chęć, parcie do przodu, robienia czegoś nowego, zdobywania, a z drugiej 
strony trudno okiełznać nieraz takie, takie zespoły młodych, prących do przodu ludzi. 
Można to tak brutalnie powiedzieć: chcieliby doprowadzać do pacyfikowania wszystkie-
go, co stoi na ich drodze. Ale jestem bardzo z tego zespołu zadowolony.

Część z tych osób trafiła do Agencji po tzw. „rewolucji pałacowej”, przeprowa-
dzonej przez Prezydenta Krakowa Andrzeja Gołasia. Prezes Agencji, związany 
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z ówczesną Unią Wolności, przejął wtedy część kadry zwalnianej z opanowanego 
przez AWS Urzędu Miasta:

Skorzystałem, nie ukrywam, z kadry, której Urząd Miasta Krakowa pozbył się w związ-
ku z tą, tą rewolucją pałacową, jak ją nazywam, kiedy nastąpił Pan Prezydent Gołaś. 
Część osób, to znaczy wszyscy tam gdzieś ulokowali się w bardzo interesujących miej-
scach, natomiast część udało mi się przechwycić tutaj do Agencji. 

Podstawowym problemem Agencji było od początku znalezienie właściwe-
go miejsca wśród innych podmiotów działających na rzecz rozwoju regionalnego. 
Wiąże się to, po pierwsze, z kwestią lojalności wobec politycznych decydentów, po 
drugie, z kwestią formalnego statusu Agencji, po trzecie, z wielkością tej instytucji 
i skalą jej działań.

Agencja, mimo tego, że jest największą kapitałowo instytucją tego typu, jako 
pierwsza w Polsce została przekazana marszałkowi. Przejęcie jej przez marszałka 
spowodowało, że została zobligowana do dostosowania swojej działalności do zało-
żeń strategii rozwoju nowego województwa. Jeszcze przed formalnym przejęciem 
Agencja zorganizowała dla Urzędu Marszałkowskiego tzw. sesję strategiczną, na 
której zaprezentowano ją nowemu właścicielowi. Prezes Agencji komentował wtedy 
ten fakt w następujący sposób: 

pokazaliśmy, czym się zajmujemy, w jakich dziedzinach możemy być ich partnerem, 
w czym jesteśmy lepsi, w czym jesteśmy słabsi. I w chwili obecnej ta współpraca zaczy-
na układać się znakomicie.

Współpraca z Urzędem Marszałkowskim traktowana była od początku jako 
priorytet nie tylko z formalnego punktu widzenia. Wynikało to także z faktu, że 
marszałek stawał się stopniowo ważnym zleceniodawcą Agencji. Z drugiej strony, 
współpraca z marszałkiem podniosła komercyjną wartość Agencji na rynku: 

Tak że Urząd Marszałkowski to taki priorytet dla naszych działań... Natomiast najważ-
niejsze to jest to, że Urząd Marszałkowski jest źródłem, gigantycznym źródłem... zaan-
gażowań dla Agencji. I wkomponowanie się, racjonalne, właściwe wkomponowanie się 
w ich działania powoduje, że, po pierwsze, Agencja może wytwarzać sobie swój wize-
runek jako oręż urzędu marszałkowskiego w realizacji misji rozwojowej województwa. 
A z drugiej strony, poprzez to zaangażowanie, może nakręcać koniunkturę dla siebie 
w uzyskiwaniu zleceń komercyjnych.

Także ówczesny wicemarszałek chwalił współdziałanie z Agencją: 

No z Agencją Rozwoju zrobiliśmy kawał dobrej roboty przy tworzeniu strategii. To był 
taki projekt wsparcia, który firmowała Agencja Rozwoju dla trzech województw: pod-
karpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Kilka dobrych konferencji na ten temat 
zrobiliśmy, parę materiałów dla nas dobrych wtedy powstało. Projekt polegał na wyko-
naniu pewnych ekspertyz dotyczących tworzenia strategii dla tych trzech województw, 
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była okazja, żeby zobaczyć, jak to robią inni, wymienić doświadczenia. Agencja zleci-
ła dla nas kilka ekspertyz dotyczących na przykład potencjału inwestycyjnego woje-
wództwa, zinwentaryzowania wszystkich dostępnych środków, na jakie można liczyć 
w perspektywie kilku lat: budżety gmin, budżety starostw, środki pomocowe, fundusze. 
Bardzo dobry raport.

Z drugiej strony, poprzez ścisłe związanie z Urzędem Marszałkowskim, Agencja 
straciła część swej autonomii. Na niebezpieczeństwa z tym związane zwracała uwa-
gę ówczesna szefowa innej instytucji otoczenia biznesu, Małopolskiego Instytutu 
Samorządu Terytorialnego i Administracji: 

Jak obserwujemy na przykład, co się dzieje z Agencją Rozwoju Regionu Krakowskiego, 
która została przejęta przez marszałka, to wydaje nam się, że w krótkiej perspektywie 
bardzo na tym skorzystali, ale w dłuższej perspektywie to może być dla nich niekorzyst-
ne. Oni mają takie zadania w tej chwili przyznane, które niekoniecznie są związane 
z ich zadaniami statutowymi, ale muszą pewne zadania zrealizować. I są wyraźnie pod 
potrzeby tej struktury regionalnej, która istnieje. Więc to w jakimś sensie bardziej ich 
wzmacnia, taką dostają legitymację, prawda, działania, ale z drugiej strony są wyraźnie 
pod jakieś potrzeby, muszą być ukierunkowani w swojej działalności. I to jest plus, i to 
jest minus.

Chodzi przede wszystkim o niebezpieczeństwo politycznego podporządkowania 
Agencji. Posiadając 90% akcji, marszałek praktycznie samodzielnie może obsadzać 
kierownictwo Agencji, kierując się przesłankami politycznymi. Zdaniem cytowanej 
respondentki, wojewoda był bardziej neutralnym politycznie właścicielem, bowiem 
jako przedstawiciel rządu w terenie musiał uwzględniać zarówno sytuację politycz-
ną „na górze”, jak i „na dole”.

Kolejne kłopoty z funkcjonowaniem Agencji rodzi jej podwójny status: jako pod-
miotu działającego w przestrzeni publicznej, a jednocześnie spółki prawa handlowe-
go, będącej normalnym przedsięwzięciem komercyjnym. Jako podmiot komercyjny 
Agencja wszelką działalność niekomercyjną i nienastawioną na zysk musi odliczyć 
od zysku i nie może wliczać w koszty. Pierwszy prezes Agencji tłumaczył: 

Problem polega na tym, że jesteśmy spółką akcyjną działającą w oparciu o kodeks han-
dlowy, która każdy koszt ponoszony winna wiązać z przyszłym przychodem. Wszelkiego 
typu działalność polegająca na wspieraniu rozwoju regionalnego, typu dofinansowanie 
na przykład targów w Berlinie turystycznych, albo EXPO 2000, albo zorganizowanie 
wystawy tu w Krakowie dla dziennikarzy na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego czy 
Urzędu Marszałkowskiego, powoduje, że organy kontrolne NIK albo urzędy skarbowe 
mówią: ta działalność nie była związana z przychodem. To była dotacja bądź działalność 
charytatywna, proszę to sobie odliczyć z zysku. Nie ma odliczenia VAT-u i nie wolno jej 
wliczyć w koszty działalności.

Status spółki prawa handlowego ostatecznie przesądził o komercyjnym profilu 
Agencji. Nie pomogła Ustawa o działalności pożytku publicznego, nie zdecydowa-
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no się uwolnić części działań Agencji od logiki rynkowej i nastawienia na zysk. 
Podwójna natura Agencji zakłócała jej współpracę z innymi podmiotami działają-
cymi w otoczeniu biznesu. Agencja w zasadzie nie współpracowała z żadną inną 
organizacją o podobnym charakterze, z wyjątkiem Fundacji Promocji Gospodarczej 
Regionu Krakowskiego, ale ta wynikała z osobistej znajomości prezesów obu insty-
tucji. Jak ze smutkiem przyznawał pierwszy prezes Agencji: 

Nie ma w zasadzie, nie ma w chwili obecnej współpracy. Problem jest taki, że instytucje 
otoczenia biznesu działają w oparciu o różne formuły prawne. W momencie kiedy są to 
jednostki, które tak jak nasza agencja istnieją w oparciu o kodeks handlowy, to znajduje-
my się w sytuacji w zasadzie konkurencyjnej. Ta konkurencja z jednej strony jest dobra, 
bo podnosi racjonalność działania, ale z drugiej strony doprowadza do paradoksalnych 
sytuacji, takich w których, no nie chcę tego nazywać wszelkimi środkami, ale doprowa-
dza się do wyrywania sobie nieraz zleceń. I decyduje w zasadzie pozycja silniejszego, ten 
wygrywa. To jest niedobre, to środowisko nie jest zintegrowane, my podejmujemy takie 
próby integrowania środowiska, ale nie zawsze jesteśmy odbierani pozytywnie, lepiej, 
dużo lepiej nam się współpracuje z tego typu instytucjami poza województwem mało-
polskim niż z samymi instytucjami województwa małopolskiego. Po prostu jesteśmy 
postrzegani jako silna, prężna instytucja, i raczej się nas boją, taka jest brutalna prawda.

Prezes nie dodał, że Agencja korzystała ze zleceń swoich publicznych patronów. 
Nie było ich jednak na tyle dużo, by móc spożytkować moce przerobowe Agencji. 
W związku z tym Agencja szukała zleceń poza województwem: 

Realizowaliśmy zresztą w zeszłym roku bardzo duży projekt „Wsparcie procesu budo-
wania strategii województw regionu”, przez naszą agencję, w województwach właśnie 
z siedzibą w Rzeszowie, w Kielcach, w Krakowie. I bardzo dobra współpraca była, star-
tujemy częstokroć w ramach tego konsorcjum, ale powtarzam: bardziej nas interesuje 
współpraca z otoczeniem województwa niż w ramach samego województwa, ponieważ 
jesteśmy postawieni w sytuacji firmy, która musi utrzymywać swoją pozycję jako konku-
rencyjną wobec innych instytucji. To jest ten paradoks instytucji publicznych.

Mimo swej orientacji na zewnątrz, Agencja postrzegana była na początku tego 
wieku przez wiele małopolskich instytucji jako „okno na świat”. Prezydent Nowego 
Sącza na przykład był wtedy zainteresowany powołaniem przez Agencję filii 
w Nowym Sączu, ale interesował go przede wszystkim dostęp poprzez Agencję do 
środków pomocowych: 

Nie ma tutaj agencji rozwoju, i ja widzę, że to jest bardzo istotne dla mnie. Zabiegaliśmy 
od paru lat, daliśmy prezesowi Agencji ofertę, żeby od niego tu filia powstała. Dla mnie 
jest to ważne, bo przez to jest dostęp do funduszy pomocowych, przez Agencję.

Podobnie oceniał współpracę z Agencją Prezes Izby Rzemieślniczej: 

A tak, to z tych programów pomocowych, to współpraca jest z Agencją Rozwoju Regionu 
Krakowskiego, ponieważ oni mają duże doświadczenie, i korzystamy z tego. Sami pró-
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bowaliśmy w tych programach zaistnieć i również opracowaliśmy taki program, no nie-
stety, nie mieliśmy szczęścia.

Sama Agencja dostrzegała konieczność uczestniczenia w programach rozwoju 
lokalnego i pobudzania lokalnej przedsiębiorczości w Małopolsce. W tym celu pre-
zes Agencji zamierzał współpracować z wojewodą:

Na temat rozwoju lokalnego, ja chcę poszerzać zakres działań, ale nie na zasadzie two-
rzenia oddziałów agencji. Ja chcę wejść kapitałowo, ale chcę, żeby zmobilizować dany 
region do działania, aby on wniósł majątek w postaci, na przykład siedziby, jakichś te-
renów, które dana agencja lokalna by zagospodarowała. My byśmy ich inspirowali pro-
gramowo, merytorycznie. Równocześnie bym namówił wojewodę, żeby z tego mienia 
nieefektywnych, likwidowanych, upadłych nieraz przedsiębiorstw, które są w jego ręku, 
wniósł o komunalizację, z wnioskiem komunalizacyjnym do gminy czy do powiatu, 
z przyrzeczeniem gminy i powiatu, że przekaże je na cele agencji rozwoju lokalnego, 
żeby służyła rozwojowi lokalnemu. 

Nowe otwarcie: 2008–2013

Pod koniec 2007 roku w MARR-ze nastąpiła (kolejna) zmiana na stanowisku 
prezesa. Jak podawała wówczas „Gazeta Wyborcza” (7 XI 2007), Witolda Śmiałka, 
kojarzonego z PiS-em, zastąpił Krzysztof Krzysztofiak, powiązany z Janem Rokitą. 
Nowy zarząd, bo wymieniono także zastępców prezesa spółki, opracował nową 
strategię rozwoju firmy. W myśl tej strategii MARR stać się miał rzeczywistym 
instrumentem marszałka w realizowaniu polityki regionalnej, co miało polegać na 
stworzeniu w Agencji swoistego centrum koordynującego kluczowe obszary poli-
tyki regionalnej, zwłaszcza w kontekście środków dostępnych w regionie w dru-
gim okresie programowania. Można powiedzieć, że konstrukcja drugiego okresu 
programowania rozwiązała wiele dotychczasowych problemów Agencji, w tym trzy 
podstawowe: wielkości, konkurencyjności i komercyjnego statusu. Nowy wicepre-
zes MARR-u nowe zasady działania Agencji streścił w czterech zasadach: (1) trój-
sektorowości, a więc objęciu działaniami wspierającymi samorządów, organizacji 
pozarządowych i biznesu; na przykład Agencja opracowuje pionierskie w Polsce 
fundusze poręczeniowe dla organizacji pozarządowych ubiegających się o środki 
z Unii Europejskiej; (2) objęciu działaniami całego obszaru województwa, a nie 
tylko Krakowa – poprzez rozszerzanie działalności na całe województwo, dzięki 
współpracy z lokalnymi instytucjami otoczenia biznesu; (3) dywersyfikacji środków 
pozyskiwanych przez Agencję, w tym koncentracji na środkach centralnych, tak 
aby nie wchodzić w konkurencję o środki lokalne i regionalne z organizacjami ma-
łopolskimi, co zdarzało się w niedawnej przeszłości; (4) partnerstwie i sieciowaniu 
instytucji, które zajmują się obsługą i otoczeniem biznesu. 

Jednym z pierwszych pomysłów nowego zarządu MARR-u było zintegrowa-
nie i konsolidacja systemu informacji o środkach unijnych dla przedsiębiorców 
w Małopolsce, rozproszonych w różnych instytucjach i agendach. Agencji udało się 
stworzyć konsorcjum, dzięki któremu istniejące do tej pory punkty konsultacyjne, 
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których działalność koordynowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 
informujące jedynie o środkach w ramach centralnego Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, będą informować przedsiębiorców także o środkach 
z innych programów unijnych dostępnych lokalnie i regionalnie. Innym pomy-
słem było stworzenie przez Agencję konsorcjum z ośmioma innymi podobnego 
typu instytucjami (m.in. Tarnowską Agencją Rozwoju Regionalnego, Małopolskim 
Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji, Myślenicką Agencją Rozwoju 
Regionalnego, Fundacją Rozwoju Regionalnego z Rabki czy Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości z Suchej Beskidzkiej). Celem konsorcjum ma być pomoc firmom 
startującym w biznesie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, a jego wartość wynosi prawie 19 milionów złotych. Tworząc konsor-
cjum, starano się, by wchodzące w jego skład instytucje objęły swoimi działaniami po 
dwa powiaty, i w ten sposób pokryły całość województwa. Tylko Agencja udźwignąć 
mogła wartość takiego programu, bowiem dysponowała zabezpieczeniem w wysoko-
ści 1 miliona złotych, wymaganych przy realizacji tego typu programów przez pod-
mioty komercyjne. 

Poprzez tego typu inicjatywy MARR chce tworzyć wzorce usieciowienia dla 
innych instytucji otoczenia biznesu. Chce być liderem przemian instytucjonalnych 
i ich inspiratorem. Jak ujmuje to wiceprezes Agencji: 

Ale chcielibyśmy, żeby też naszym przykładem, może koło TAR-u (Tarnowskiej Agencji 
Rozwoju) budowała się jakaś kolejna sieć. Może koło MARG-u (Myślenickiej Agencji 
Rozwoju Gospodarczego). No, to byłby wariant, wydaje się skuteczny i dosyć potrzebny. 
Natomiast, no naszym celem jest, żebyśmy byli takimi drożdżami, takim bodźcem, który 
by wskazywał kierunki.

Liderowanie innym instytucjom ma także na celu unikanie wchodzenia przez 
Agencję w niepotrzebną konkurencję z innymi instytucjami otoczenia biznesu, co 
zdarzało się do tej pory. Jak wspominał w rozmowie ze mną prezes: 

Też możemy mówić o jakiejś konkurencji między tymi instytucjami otoczenia biznesu, 
(…) no bo każdy miał tam jakąś ilość grantu. My mieliśmy 5 milionów z SPO WKP 
(Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw), Rabka 
miała 5 milionów, i trzeba to było wydać na przykład do 30 września, żeby te pożyczki 
zostały rozdysponowane tam dla beneficjentów. Inaczej jak nie wydasz, to musisz zwró-
cić całość.

Najważniejszym zadaniem, jakie wyznaczyła sobie Agencja, jest jednak upo-
rządkowanie systemu informacji inwestycyjnej i promocji gospodarczej. Cel ten 
ściśle powiązany jest z celem komercyjnym, jakim dla Agencji jest wzrost wartości 
spółki. 

Wzrost wartości spółki jest powiązany też z tym celem, o którym mówiłem, zorgani-
zowanie tego regionalnego systemu promocji gospodarczej Małopolski, bo tutaj, w tym 
celu, mieści się również przyciąganie, sprowadzanie inwestorów do Małopolski, ale 
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inwestorzy w Małopolsce wiążą się też z zarządzaniem obrotem nieruchomości przez 
MARR. Tak że też chcielibyśmy wejść w region i ewentualnie zająć się zagospodarowa-
niem takiego terenu i sprowadzeniem tam inwestora.

Stąd pomysł projektu Invest in Małopolska, projektu nastawionego na pozyski-
wanie dużych inwestorów dla regionu, których ulokować można by było na przykład 
w Krakowskiej Strefie Przemysłowej. Stąd też idea projektu powstała we współ-
pracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym, który zajmuje się obsługą inwe-
storów na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Zresztą obecny prezes MARR-u 
Krzysztof Krzysztofiak przecierał szlaki w przygotowywaniu nieruchomości pod 
duże inwestycje zagraniczne (Krzysztofiak 2007). Jako szef Małopolskich Parków 
Przemysłowych, spółki utworzonej w 2005 roku przez Urząd Marszałkowski woje-
wództwa Małopolskiego i Krakowski Park Technologiczny, przygotował 140 hekta-
ry ziemi pod inwestycję giganta motoryzacyjnego MAN Truck w Niepołomicach. 
Niewykluczone, że dzięki niemu łatwiej było obu firmom rozpocząć współpracę. 
Jak piszą Krystyna Sadowska z KPT i Dawid Jarosz z MARR-u, na początku 2008 
roku obie firmy 

w ciągu kilku tygodni wypracowały koncepcję promocji gospodarczej oraz obsługi in-
westorów, która miała radykalnie zmienić ocenę Małopolski w tym zakresie (Sadowska, 
Jarosz 2010).

U podstaw projektu leżały trzy założenia. Po pierwsze, zamierzano promo-
wać wizerunek Małopolski jako regionu nowoczesnego, utożsamianego z wiedzą 
i nowoczesnością. Wybrane na logo programu, zbudowane z układów scalonych 
Małopolskie Drzewo Inwestycji i Innowacji miało podkreślać potencjał regionu 
w zakresie nowych technologii. Po drugie, chodziło o zintegrowanie działań wszyst-
kich instytucji zajmujących się w regionie obsługą inwestorów, najlepiej w formie 
jednego punktu centralnego, jednego biura (one stop shop), w którym uzyskać by 
można ujednoliconą informację o wszystkich ofertach inwestycyjnych w regio-
nie. Po trzecie, chodziło o uporządkowanie oferty inwestycyjnej w postaci jednej 
zintegrowanej bazy danych. Realizacją dwóch ostatnich założeń było utworzenie 
w 2009 roku Centrum Business in Małopolska, oferującego zintegrowaną i ujed-
noliconą informację o możliwościach inwestycyjnych w Małopolsce. W 2010 roku 
Centrum posiadało w swej bazie 110 ofert nieruchomości pod inwestycje z terenu 
całej Małopolski, w 90% przygotowanych przez samorządy lokalne. 

Poza tym Agencja pełni rolę regionalnej instytucji finansującej, jest przedstawi-
cielem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dystrybucji środków w ra-
mach POIG. 

Jak widać, Agencja szuka swojego miejsca w nowej sytuacji instytucjonalnej. 
Ścisła współpraca z marszałkiem ogranicza jej swobodę, zapewnia jednak bez-
pieczeństwo na rynku. Duży potencjał zmusza z kolei do działania w szerszym, 
ponadregionalnym planie, ale jest przy tym szansą dla wielu małych i słabych ka-
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drowo instytucji małopolskich poszukujących wsparcia i przyczółka w działaniach 
pozaregionalnych. 

MARR: podsumowanie

Omawiając działalność Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, warto 
przy okazji skonfrontować jej konstrukcję prawną i sposób działania ze wspomnia-
ną w podrozdziale wstępnym Walijską Agencją Rozwoju. Choć obie agencje to in-
stytucje publiczne, MARR ma w istocie podwójny status: w sensie własnościowym 
pozostaje publiczna, w sensie zasad działania jest podmiotem komercyjnym, spółką 
prawa handlowego, musi zatem wypracowywać zysk, przez co automatycznie wcho-
dzi w konkurencję z innymi podmiotami komercyjnymi (np. bankami), ale także 
niekomercyjnymi (np. innymi instytucjami otoczenia biznesu). To, co miało podno-
sić efektywność działania tego typu agencji, a więc ich komercyjny charakter, sta-
ło się ich podstawowym mankamentem. Agencje tego typu, jak Walijska Agencja, 
jako instytucje posiadające status instytucji publicznych i finansowane całkowicie 
ze środków publicznych, nie wchodzą w konkurencję z instytucjami rynkowymi, 
nie muszą także wypracowywać zysku. Dlatego też mogą całkowicie skoncentrować 
się na celach publicznych i wybrać „miękką strategię”, wspierając i animując przede 
wszystkim relacje gospodarcze oraz szeroko rozumianą kulturę innowacyjności. 

Z kolei MARR-owi trudno przekształcić wspieranie powiązań gospodarczych 
sektora małego i średniego biznesu z firmami zagranicznymi, czy też sektora uczel-
nianego z małymi i średnimi przedsiębiorstwami w działania przynoszące zysk. Tak 
więc komercyjna natura Agencji uniemożliwia realizowanie niekomercyjnych celów 
sprzyjających rozwojowi. 

Uzależnienie MARR-u od organów administracji regionalnej ma dwojakie 
konsekwencje. Po pierwsze, na najważniejszy w regionie instrument rozwoju re-
gionalnego małopolskie organizacje biznesowe nie mają żadnego wpływu, co po-
woduje, że Agencja ustawia się w charakterze zewnętrznego dostarczyciela usług, 
a nie istotnego instrumentu służącego strukturalnemu przekształcaniu powiązań 
gospodarczych. Po drugie, o obsadzie kierownictwa Agencji decyduje marszałek, 
a w konsekwencji ta siła polityczna, która go desygnowała. Utrudnia to realizację 
dalekosiężnych strategicznych celów i zadań. 

Przy okazji, hybrydowy status prawny umożliwia Agencji manipulowanie po-
dwójną tożsamością; korzysta ona z jednej strony z uprzywilejowanej pozycji na 
rynku, z drugiej – ze środków publicznych, o które nie musi specjalnie walczyć, 
jako instytucja wyposażona przez państwo w potężny kapitał profesjonalny i skład-
niki majątkowe. Ta „rentierska sytuacja” nie jest jednak w pełni komfortowa, bo-
wiem dość spora profesjonalna kadra Agencji konsumuje pokaźne środki. Rozmiar 
Agencji ustawia jej strategię na wysokokosztowe, wielkie przedsięwzięcia komer-
cyjne o charakterze usługowym wobec biznesu, zarówno regionalnego, jak i, stra-
tegicznie, zagranicznego. W sukurs Agencji przyszła tu pokaźna transza środków 
unijnych w drugim okresie programowania. 
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Jako podmiot w ostateczności publiczny, Agencja jest bardziej skłonna do współ-
pracy z podobnymi, jeśli chodzi o strukturę własności, „hybrydowymi” instytucjami 
publicznymi. W odróżnieniu jednakże przykładowo od Walijskiej Agencji Rozwoju, 
MARR nie przyjmuje na siebie ciężaru restrukturyzacji sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw i związanego z tym ryzyka, woli czyste biznesowo układy albo jas-
no zdefiniowaną przez prawo rolę instytucji pośredniczącej w programach unijnych.

6. REGIONALNY SYSTEM INNOWACJI A INSTYTUCJONALNE 
NAŚLADOWNICTWO

Analiza sytuacji w regionie, pod względem możliwości wyjścia z rozwoju zależ-
nego poprzez przekształcanie więzi i relacji pomiędzy głównymi aktorami oraz 
otoczeniem zewnętrznym, przedstawia pewien impas instytucjonalny. Pomiędzy 
kluczowymi grupami aktorów nie wytwarzają się więzi współpracy o charakterze 
regionalnym. Gigantyczne środki płynące z Unii nie przełamują, jak na razie, insty-
tucjonalnej segmentacji. Każda grupa: (1) małe i średnie przedsiębiorstwa, (2) uczel-
nie publiczne, oraz (3) instytucje otoczenia biznesu, umacnia się i okopuje w obrębie 
swego środowiska instytucjonalnego. Dzieje się tak częściowo z powodów zależ-
nych od tych środowisk, częściowo z powodów niezależnych. Uczelnie publiczne, 
uzależnione od środków państwowych, unikają niepewnych związków z biznesem. 
Licząc się z coraz radykalniejszymi cięciami budżetowymi, wolą sięgać po środki 
unijne, dające im niezależność i kontrolę, w ostateczności zawierać strategiczne po-
rozumienia z przedsiębiorstwami Skarbu Państwa. Rzecz jednak w tym, że dopóki 
nie zmienią orientacji na rynkową – nigdy nie staną się autentycznymi partnerami 
dla biznesu, a przez to skażą się na permanentne uzależnienie od środków publicz-
nych. Te będą płynąć do uczelni dopóty, dopóki nie zajdą istotne zmiany jeśli chodzi 
o sposoby finansowania dydaktyki, co wymaga zmiany konstytucji. Uczelnie nie 
będą miały bowiem bodźców do strategicznego przekształcania swej filozofii dzia-
łania. Małe i średnie przedsiębiorstwa, pozbawione silnych organizacji samorzą-
du gospodarczego, pozostają rozproszone w swoich wysiłkach modernizacyjnych. 
Trudno, żeby w takiej sytuacji były odpowiednim partnerem dla uczelni publicz-
nych. Średni i duzi przedsiębiorcy wolą z kolei korzystać z patentów i technologii 
kupionych za granicą; to dla nich znacznie szybszy i łatwiejszy (choć nie zawsze 
tani) sposób pozyskiwania innowacji niż korzystanie z usług rodzimych instytucji 
badawczo-rozwojowych. Większość tzw. instytucji otoczenia biznesu działa nato-
miast na zasadzie komercyjnej, oferując określone usługi informacyjne czy szkole-
niowe, nie dokonując istotnych przemian w reorganizacji powiązań gospodarczych, 
a zwłaszcza form współpracy.

Wprowadzona w regionie strategia innowacyjności tak naprawdę nie prowadzi 
do wytworzenia się regionalnego systemu innowacji. Wielkie inwestycje w techno-
logiczne blue chipy z całą pewnością spowodują powstanie regionalnych wysp roz-
winiętych technologii na morzu technologicznego analfabetyzmu. System konkur-
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sowy dla małych i średnich przedsiębiorstw indywidualizuje z kolei innowacyjność 
i prywatyzuje wiedzę o charakterze innowacyjnym. Małopolska zyska tysiąc, może 
dwa tysiące prywatnych przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym, co 
jednak wcale nie gwarantuje, że na skutek tego popyt na innowacje rozprzestrzeni 
się na pozostałe przedsiębiorstwa. W regionie praktycznie nie doszło do uruchomie-
nia społecznych mechanizmów wymiany i dystrybucji wiedzy o charakterze inno-
wacyjnym. Istnieją dwie główne przyczyny obrania strategii twardej – podażowej, 
komercyjno-rynkowej, zorientowanej na konkurencyjność zamiast miękkiej – po-
pytowej, instytucjonalno-organizacyjnej, zorientowanej na współpracę. Po pierw-
sze, polityka państwa przyjęta przez technokratyczne elity centralne, której filozofię 
najlepiej wyraża konstrukcja Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, 
zorientowana na wielkie inwestycje w najbardziej zaawansowane technologicznie 
projekty. Po drugie, charakter największej w regionie instytucji otoczenia biznesu: 
Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, podmiotu komercyjnego, o wysoko 
wykwalifikowanym personelu, zorientowanym „technokratycznie”, zbyt dużego by 
być partnerem dla instytucji regionalnych.





ROZDZIAŁ 5

W POSZUKIWANIU KULTUROWYCH PODSTAW 
INTEGRACJI TERYTORIALNEJ. TOŻSAMOŚĆ 
REGIONALNA

1. REGION I TOŻSAMOŚĆ REGIONALNA

Tożsamość regionalna: problematyczność pojęcia

Przystępując do analizy kulturowych podstaw integracji w skali regionalnej, war-
to przywołać jeszcze raz dyrektywę badawczą Anssiego Paasiego z rozdziału dru-
giego. Jeśli – jak twierdzi Paasi – region jest tymczasowym efektem konfrontacji 
wyobrażeń różnych grup aktorów mieszkających na danym obszarze, to wówczas 
zasadniczą kwestią jest nie to, w jaki sposób jednostki czy zbiorowości pozostają 
zintegrowane przestrzennie, lecz jak elementy społeczno-przestrzenne zostają skon-
ceptualizowane w produkowaniu tożsamości jednostkowych i zbiorowych (Paasi 
2003: 476). Owe tożsamości zaś nie są czymś stałym i niezmiennym, lecz tworzą 
tymczasowe konstrukcje dzięki nieustannemu odnoszeniu się i konfrontowaniu z in-
nymi konstrukcjami. 

Ujęcie regionu jako obszaru przecinających się relacji instytucjonalnych rodzi 
istotne konsekwencje dla konceptualizowania tożsamości regionalnej. Tradycyjne 
rozumienie regionów czy innych obszarów jako zamkniętych kulturowo przestrzeni 
(bounded spaces), albo też ujmowanych antropomorficznie autonomicznych pod-
miotów oddziałujących na inne (np. państwa czy społeczności lokalne), zostało 
poddane gruntownej krytyce, o czym szeroko traktował rozdział teoretyczny. Jeśli 
istnieje coś takiego jak region, to jest to tylko element działań aktorów, część tych 
działań; to nie bierne medium lub „pojemnik”, w którym te działania przebiegają, 
ani ponadindywidualna całość, jakaś rzeczywistość sui generis, niesprowadzalna do 
aktów twórczych (Paasi 2001: 16). 
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Nie unieważnia to jednak pytania o charakter budulca, z którego konstruuje 
się rzeczywistość społeczną. Jeśli budowanie tożsamości regionalnej dotyczy kon-
frontowania różnego rodzaju konstruktów, trzeba w końcu zapytać, czym one tak 
naprawdę są i do kogo należą! Stanowisko teoretyczne, prezentowane w niniejszej 
pracy, rozmija się istotnie z tzw. otwartym konstruktywizmem instytucjonalnym, 
prezentowanym w rozdziale drugim. Jeśli nawet tzw. tożsamość regionalna jest 
czymś tymczasowym, relacyjnym, kontekstowym i warstwowym, nie oznacza to, że 
wszystkie konstrukty, które wchodzą w proces jej wytwarzania, są równie nietrwa-
łe, ulotne i kontekstowe. Ostatecznie bowiem część z nich stanowi składnik wyposa-
żenia kulturowego aktorów, element ich codzienności, istotny fragment rutyn, sche-
matów poznawczych i stylów życia. I jako takie właśnie samo przez się zrozumiałe 
schematy myślowe pośredniczą w budowaniu relacji terytorialnych. Owe konstruk-
ty, zaangażowane w proces budowy rozmaitych relacji społeczno-przestrzennych, 
w tym identyfikacji regionalnej, charakteryzują się więc różnym stopniem trwałości 
i powszechności na danym terenie, a co za tym idzie, różnym stopniem przyswoje-
nia, z czego wynikają potem istotne dla budowania podstaw regionalnej integracji 
konsekwencje. 

Drugi punkt sporny dotyczy sposobu badania tożsamości zbiorowych, do jakich 
należą identyfikacje terytorialne. Michael Keating i jego współpracownicy słusznie 
zauważają, że często kulturę na danym terenie konceptualizuje się jako unikalny 
zestaw wartości i norm, charakterystyczny dla danego obszaru, który można mie-
rzyć za pomocą badań sondażowych, jak to się robi w przypadku European and 
World Value Survey (Keating, Loughlin, Deschouwer 2003: 26). Później niekiedy 
dokonuje się analiz regresji wskaźników dotyczących wartości i norm w odniesieniu 
do innych miar, przykładowo rozwoju gospodarczego, wyciągając pochopne tezy 
o związkach kultury i gospodarki. Tego typu generalizacje traktują kulturę jako 
coś statycznego, co można na trwałe przypisać określonemu terytorium. Ponadto 
sondaże podatne są na błąd indywidualizmu, a więc pokusę wyciągania wniosków 
o cechach tak dużych jednostek analizy jak na przykład kultura narodowa czy regio-
nalna na podstawie cech tak małych jednostek pomiaru jak pojedynczy ankietowany 
(Keating, Loughlin, Deschouwer 2003: 26). 

W prezentowanym w niniejszej pracy stanowisku metodologia stanowi zawsze 
element szerszych założeń badawczych. Pytania zadawane za pomocą kwestiona-
riusza ankiety o identyfikację z określonym terytorium, a prezentowane w dalszej 
części rozdziału odsłaniają cechy „terytorialnych habitusów”, charakterystycznych 
dla zamieszkujących dany obszar mieszkańców, a tym samym cechy konstruktów, 
które funkcjonują w odniesieniu do badanego obszaru. Konieczne jest jednak uzu-
pełnienie tego materiału o opis dyskursu tożsamościowego, jaki toczy się na bada-
nym obszarze, analizę prasy, literatury czy też wywiady pogłębione, tak by odsłonić 
konteksty, w których owe habitusy są kształtowane.

Podsumujmy zatem: w kwestii budowania kulturowych podstaw integracji nie 
chodzi o wychwycenie, czy na badanym terytorium mamy do czynienia z tożsamoś-
cią regionalną, rozumianą jako rodzaj terytorialnej świadomości zbiorowej, czyli 
specyficznego stanu umysłów, uczuć i postaw mieszkańców, odnoszonych do okre-
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ślonego terytorium, gdyż według założeń teoretycznych przyjętych w niniejszej pra-
cy na podstawie cech kultury nie można wnosić o cechach kształtujących ją podmio-
tów, zbiorowych czy indywidualnych (Keating, Loughlin, Deschouwer 2003: 26). 
Chodzi natomiast o to, za pomocą jakich praktyk i strategii budowane jest poczucie, 
że ludzie mieszkający na danym terenie należą do pewnej terytorialno-kulturowej 
całości, jakich składników tożsamościowych do tego się używa oraz jakie są cechy 
konstruktów, które w wyniku tych zabiegów powstają. 

W poszukiwaniu kulturowych podstaw integracji: konteksty analityczne 
i empiryczne

Konstruowanie i rekonstruowanie tożsamości regionalnej to proces złożony, 
przebiegający w wielu skalach przestrzennych i czasowych. W budowaniu kultu-
rowych podstaw integracji w nowych granicach administracyjnych, w wytwarza-
niu poczucia przynależności do regionu i solidarności w jego obrębie różne gru-
py aktorów odwołują się do różnych tradycji, narracji, symboli, mitów, wiążąc je 
z rozmaitymi obszarami i miejscami. Bieżące problemy, w tym antagonizmy i spory 
z innymi grupami terytorialnymi, stanowią kontekst i punkt przecięcia się tych wie-
lokierunkowych działań.

Ten wewnętrznie zróżnicowany i bogaty układ oddziaływań można uporządko-
wać poprzez wyłonienie kilku zasadniczych kontekstów analitycznych.

Pierwszy kontekst wyznacza relacja pomiędzy dwiema zasadniczymi ścieżkami 
konstruowania tożsamości terytorialnej: odgórną, zwykle inspirowaną przez elity, 
kreowaną, wyobrażeniową, odwołującą się do jakiegoś rodzaju reprezentacji zbio-
rowych (obiektów, symboli, zdarzeń), mającą integrować ludzi żyjących na jakimś 
większym obszarze, którzy nie mają z sobą żadnych osobistych kontaktów ani też 
nie doświadczają bezpośrednio całego terytorium, budując jedynie o nim wyobraże-
nia, oraz oddolną, habitualną, związaną z życiem codziennym mieszkańców i skalą 
ich rutynowej aktywności, która mediuje w stopniowym rodzeniu się poznawczych, 
emocjonalnych i wspólnotowych związków z pewnym bezpośrednio doświadcza-
nym terytorium (Keating, Loughlin, Deschouwer 2003; Paasi 2003). Interesować 
nas będzie, jaka jest ta relacja, czy oba procesy wzmacniają się, prowadząc do uru-
chamiania więzi z nowym terytorium, czy też nie? Jeśli zaś nie, to co utrudnia kon-
solidację tego procesu?

Tożsamość wyobrażona na danym obszarze wykorzystuje siłę symboli, narra-
cji, mitów, obrazów bądź zdarzeń, a więc zobiektywizowanych, uogólnionych do-
świadczeń związanych bądź to z chwilą obecną, bądź z przeszłością, przyswajanych 
i „obrabianych” w trakcie egzosocjalizacji (w szkole, urzędach, placówkach kultu-
ralnych), które pomagają społeczności mieszkającej na danym obszarze poczuć się 
wspólnotą pomimo braku osobistych więzi (Gellner 1991). Oczywiście suwerenność 
polityczna nie musi być w tym wypadku zasadniczym zwornikiem wspólnoty wyob-
rażonej, aczkolwiek musi istnieć „skończoność” obszaru objętego wspólnotą wyob-
rażeń (Anderson 1997). Tę skończoność musiałyby w dzisiejszych czasach nadawać 
na przykład granice administracyjne, a namiastką suwerenności regionalnej wspól-
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noty wyobrażonej byłaby autonomia regionalna czy też samorządność. Tożsamość 
habitualna wytwarzana jest z kolei przede wszystkim w toku endosocjalizacji (w ro-
dzinach, wspólnotach sąsiedzkich, lokalnych) i związana jest z życiem codziennym 
mieszkańców, ich aktywnością zawodową i powiązaniami rodzinnymi. Spajają ją 
elementy etnograficzne (kuchnia, muzyka, gwara, obyczaje), a współcześnie także, 
o czym się zapomina, formalne struktury organizacyjne, obsługujące życie codzien-
ne na danym obszarze: szkoły, urzędy i inne instytucje państwa oraz sieć stowa-
rzyszeń społecznych i kulturalnych rozwiniętych na danym terenie (zespoły folk-
lorystyczne, koła gospodyń wiejskich). W tradycyjnych społecznościach etnicznych 
zwykle oba elementy silnie się przenikały, a terytorium stanowiło rodzaj łącznika, 
z jednej strony magazynującego imaginarium symboliczne wspólnoty, z drugiej – 
wspomagającego wysiłki integrowania doświadczeń codziennych, rozgrywających 
się na danym obszarze (Nowak 2006).

Podejście neomarskistowskie wykorzystuje kategorię przemocy symbolicznej, 
wprowadzoną przez Pierre’a Bourdieu, aby podkreślić, że odmienność obu sposo-
bów budowania więzi terytorialnych zwykle kończy się nieusuwalnym antagoni-
zmem pomiędzy narracjami narzuconymi a wytwarzanymi oddolnie i spontanicz-
nie (Paasi 2003). W kontekście władzy mówi się także o polityzacji tożsamości, 
a więc mobilizowaniu politycznym mieszkańców poprzez wykorzystanie elemen-
tów kulturowych (Keating 1998). 

W niniejszym rozdziale chcę sprawdzić, jak wyglądają relacje pomiędzy obu 
wzorami budowania związków z terytorium, czy to proces nakładania się i prze-
nikania, czy raczej wykluczania i konfrontacji. Chcę też zbadać, czy nowe władze 
stosują jakieś strategie budowania nowej tożsamości terytorialnej, opierając się na 
nowych symbolach, nowych narracjach, nowych relacjach administracyjnych lub 
gospodarczych. 

Drugi wątek dotyczy bliższej i dalszej przeszłości oraz roli tradycji w integrowa-
niu mieszkańców wokół celów rozwojowych poprzez wykorzystanie przeżywanych 
związków z przeszłością w odniesieniu do badanego obszaru. Ten temat ściśle łączy 
się z poprzednim, bowiem mamy tu do czynienia z przenikaniem się dwóch tradycji, 
które związane są zarówno z warstwą wyobrażeniową, jak i habitualną tożsamości 
terytorialnych. Tradycja narodowa silnie wykorzystywała elementy miejscowego 
folkloru, podobnie jak elementy religijne, które m.in. poprzez struktury Kościoła 
katolickiego i państwa, dawniej i obecnie, splatają identyfikację narodową i lokal-
ną. Z kolei narracja galicyjska odwoływała się do innych doświadczeń, związanych 
z historią tego obszaru jeszcze z czasów zaborowych. Interesująca jest konfrontacja 
obu narracji, do której doszło po 1989 roku, kiedy to uwolnione zostały spontaniczne 
i oddolne procesy budowania tożsamości terytorialnych. 

Pytania empiryczne powinny zatem brzmieć: czy przeszłość pozwoliła aktorom 
regionalnym dotrzeć do dnia dzisiejszego w sposób niepodzielony? Czy tworzą 
współcześnie, w nowym województwie, kulturową całość? Czy, jednym słowem, 
stosunek do przeszłości łączy, czy też dzieli tych, którzy znaleźli się po 1998 roku 
w tych samych granicach administracyjnych?
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Stolica utworzonego w 1998 roku województwa jest elementem, który mógłby się 
stać podstawą budowania „zbiorowej reprezentacji regionu”, integrującym społecz-
ność zamieszkującą nowe województwo zarówno w wymiarze temporalnym, jak 
i w kontekście bieżących wyzwań cywilizacyjnych, w tym konkurencji w światowej 
wymianie gospodarczej. W ten sposób Kraków łączy dwa poprzednie wątki w spój-
ną całość: może być symbolicznym zwornikiem zarówno elementów wyobrażonych, 
jak i habitualnych, łączyć Małopolan tak w wątkach dotyczących przeszłości, jak 
i przyszłości. Z drugiej jednak strony, jako ognisko procesów globalizacyjnych, sil-
nie różnicujących szanse rozwoju w układzie przestrzennym, Kraków może stać się 
czynnikiem konfliktującym, i w ten sposób utrudniającym konsolidację regionalną 
i budowanie podstaw działań zbiorowych.

Ostatnim wątkiem podjętym w tym rozdziale będzie teraźniejszość, problemy 
bieżące, a głównie globalizacja, która wprowadza elementy konkurencji i gwał-
townego różnicowania szans rozwojowych. Metropolizacja i peryferyzacja to dwa 
uzupełniające się procesy tego samego zjawiska funkcjonalnego, metropolizacja 
oznacza bowiem tworzenie się terytorialnych centrów rozwoju gospodarczego, po-
wiązanych z symboliką sukcesu i rozwoju właśnie (Massey 1995), a peryferyzacja 
z kolei – kumulowanie się negatywnych zjawisk rozwojowych na danym obszarze. 
Roca i Mourão (2004) przekonują, że globalizacja, poprzez rosnącą współzależ-
ność procesów i zjawisk, silnie oddziałuje na sposób postrzegania zamieszkałego 
terytorium i kształtowania się tożsamości lokalnych na terenach wiejskich. Należy 
zatem znacznie rozszerzyć listę zjawisk i problemów, które wchodzą w zakres iden-
tyfikacji terytorialnej. Dlatego też w swoich badaniach na temat zależności pomię-
dzy procesami globalizacyjnymi a identyfikacją terytorialną na terenach wiejskich 
w Portugalii rozszerzyli oni listę komponentów lokalnej tożsamości o sferę spo-
łeczno-ekonomiczną oraz techniczno-ekonomiczną, jako równie istotne konteksty 
budowania więzi z danym obszarem.

W te konteksty chcę wpleść opis strategii budowania identyfikacji regionalnych, 
podejmowanych m.in. przez władze nowego województwa i ich agendy. Strategie te 
przebiegają w dwóch podstawowych kierunkach: integrowania wokół wyobrażeń 
i integrowania wokół praktyk. Przy okazji warto przedstawić możliwości, jakimi 
dysponują regionalni decydenci w tym zakresie.

2. TOŻSAMOŚĆ WYOBRAŻONA A TOŻSAMOŚCI HABITUALNE

Warstwowość tożsamości terytorialnych a identyfikacja z regionem

Badania przeprowadzone w 2000 roku przez CBOS w ramach projektu monitorowa-
nia drugiego etapu reformy terytorialnej wykazały, że w województwie małopolskim 
istnieje najsilniejsza, spośród wszystkich utworzonych w 1998 roku województw, 
identyfikacja z regionem (Jałowiecki, Szczepański 2001: 194). Przywiązanie do re-
gionu zadeklarowało 84% respondentów, znacząco więcej niż w pozostałych wo-
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jewództwach. W przeprowadzonych przeze mnie siedem lat później badaniach na 
trzystuosobowej próbie mieszkańców Małopolski z sześciu ośrodków lokalnych: 
Krakowa, Tarnowa, Chrzanowa, Nowego Targu, Gorlic i Limanowej, potwierdza się 
ten obraz identyfikacji terytorialnej w Małopolsce (Wykres 6).

Niemal 84% badanych czuje dumę z tego, że jest mieszkańcem województwa 
małopolskiego, zresztą podobnie wysokie przywiązanie deklaruje w stosunku do 
swojej miejscowości (83% odpowiedzi: „zdecydowanie tak” i „raczej tak”) oraz 
powiatu (ziemi, krainy historycznej – 84,2%). Największym zaskoczeniem jest 
jednak fakt, że respondenci w równie wysokim stopniu czują dumę z faktu, że są 
Europejczykami (89,4% odpowiedzi: „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). Wyniki 
tych badań stoją w pewnej sprzeczności z ustaleniami, które poczyniłem w pierw-
szej turze swoich wywiadów swobodnych (2000–2001) z przedstawicielami elit re-
gionalnych z Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa, Nowego Targu i Olkusza. Pytałem 
wówczas m.in. o to, czy identyfikują się z regionem, czy czują się Małopolanami. Na 
42 respondentów tylko jeden, w sposób przemyślany, potwierdził swoją małopolską 
tożsamość: 

Ja jestem Małopolaninem dlatego, że sam jestem góralem nizinnym, czyli urodzonym 
między Rabką a Chyżnem w Spytkowicach, chodzącym do liceum w Jordanowie, a ma-
jącym silne rodzinne związki na Orawie, jakieś tam przez tradycję jarmarku z Rabką, 
byłem mieszkańcem powiatu suskiego, a potem nowotarskiego, w związku z tym tam 
wszędzie jestem u siebie, a wreszcie teraz w Niepołomicach, więc, no trudno mi nie czuć 
się Małopolaninem (uśmiech) z krwi i kości, i z psychiki także. 

Wykres 6. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy czuje Pan(i) dumę, że jest mieszkańcem 
województwa małopolskiego?” 

Źródło: badania własne – ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców Małopolski (2007).
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Pozostali nie potrafili odnaleźć w sobie żadnych tego typu elementów identyfika-
cyjnych. Jeden wręcz stwierdził, że jak po raz pierwszy sześć lat wcześniej wręcza-
no tytuł „Małopolanina Roku”, laureaci nie bardzo wiedzieli, czy mówić Małopolan 
czy Małopolanin. 

Okazuje się, że w kontekście indywidualnych biografii nowe granice, nazwy, 
symbole pozostawały jeszcze obojętne, upłynęły wszak dopiero niecałe dwa lata 
od utworzenia województw. Trzeba przyznać, że Keating, Loughlin i Deschouwer 
wychwytują tu istotny problem, związany z metodą docierania do odpowiedzi na 
pytanie o poczucie identyfikacji z miejscem zamieszkania. Okazuje się, że metoda 
survey’owa nie zawsze wprost odsłania kontekst, w jakim respondenci sytuują swoje 
odpowiedzi. Może być bowiem tak, że wysoki stopień identyfikacji ze wszystkimi, 
wymienionymi na liście „całościami terytorialnymi” oznacza przede wszystkim sil-
ne poczucie zakorzenienia, by nie rzec: u m i e j s c o w i e n i a  w świecie wzrastają-
cych migracji i przepływów ludności, wzmocnione rozwiniętą świadomością więzi 
historycznych. Innymi słowy: mieszkańcy Małopolski, województwa o najniższym 
współczynniku migracji w Polsce i najsilniejszym przywiązaniu do tradycji, mają 
silnie wykształcone poczucie identyfikacji terytorialnej, ugruntowanej historycznie. 
Można stwierdzić, że owo warstwowe przywiązanie do terytorium jest swego rodza-
ju wyróżnikiem zewnętrznym. Przy ogólnej liście pytań o identyfikację z różnymi 
poziomami struktury terytorialnej odpowiedzi „tak” niemal przy każdym z pozio-
mów oznaczają tyle: jako mieszkaniec Małopolski czuję związek z moim miejscem 
na ziemi i wszystkimi koncentrycznie nawarstwiającymi się wokół niego terytoria-
mi historycznymi. W końcu Małopolanie jak nikt inny wyczuleni są na historyczną 
ciągłość więzi z Europą, której tak naprawdę nigdy nie porzucili. Z kolei jako dziel-
nica historyczna, Małopolska stanowiła centrum potężnego państwa, potem ośrodek 
dążeń narodowościowo-wyzwoleńczych, stąd identyfikacja narodowa, a także de-
klarowane przywiązanie do województwa, którego nazwa wszystkie te historyczne 
elementy zawiera. I w końcu najsilniejsze więzi z miejscem, społecznością lokalną, 
wynikające ze wspomnianych uwarunkowań osiedleńczych.

Natomiast w wywiadach swobodnych pytania zadawane są niejako od środka 
i bardziej konkretnie. Pytanie o identyfikację terytorialną pada tu bowiem w kon-
tekście wywiadu, który dotyczy wewnętrznych problemów regionu. Jeśli zatem py-
tam krakusów, nowosądeczan, tarnowian, olkuszan o związki z innymi częściami 
regionu, kwestia identyfikacji terytorialnej staje się mniej jednoznaczna. Wtedy 
sprawa się komplikuje i niuansuje. Uruchomione zostają tożsamości habitualne. 

Podobnie jest zresztą w badaniach opinii, które w 2007 roku przeprowadza-
łem na losowo-warstwowej próbie mieszkańców Małopolski z Krakowa, Tarnowa, 
Chrzanowa, Nowego Targu, Limanowej i Gorlic. 

Okazało się, że gdy po zadaniu standardowego pytania o poczucie identyfika-
cji z regionem próbowałem dociec, co respondent rozumie poprzez swój region 
zamieszkania, odpowiedzi okazały się zaskakujące. Ponad 45% ankietowanych za 
swój region zamieszkania uznawało po prostu najbliższą okolicę, a tylko około 17% 
województwo, w którym mieszka; podobna ilość respondentów identyfikuje region 
z powiatem. Tak więc pojęcie „region” na różne sposoby funkcjonuje w świadomo-
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ści respondentów, ma różne zakresy semantyczne! To, co dla autora kwestionariusza 
w oczywisty sposób wiązało się z województwem, dla respondentów oznaczało po 
prostu ich społeczność lokalną, względnie trochę szerszą wspólnotę kulturowo-hi-
storyczną. Dla prawie dwóch trzecich respondentów region kończy się na granicach 
powiatu. Jeśli pamięta się, że w Małopolsce struktura powiatów mniej więcej odpo-
wiada strukturze historycznych kultur etnograficznych, wówczas łącząc trzy pierw-
sze kategorie, otrzymujemy jasny obraz sytuacji: identyfikacja regionalna dla więk-
szości mieszkańców nowego województwa oznacza poczucie więzi ze wspólnotą 
lokalną, niekiedy rozszerzoną do postaci szerszej grupy etnograficznej (Wykres 7). 

Sposób rozumienia identyfikacji regionalnej przez mieszkańców Małopolski, 
przedstawiony na Wykresie 7, znajduje pełne potwierdzenie w przeprowadzanych 
pięć lat wcześniej, w latach 2000–2001, wywiadach pogłębionych z liderami rozwo-
ju regionalnego. Jak wynika z tych rozmów, identyfikacja terytorialna w Małopolsce 
występuje jedynie na poziomie subregionalnym, powiatowym czy też poszczegól-
nych miast i wsi. Dowodzą tego zwłaszcza wywiady nowosądeckie. 

Wśród mieszkańców Sądecczyzny nie ma identyfikacji z Małopolską czy tożsamości 
Małopolanina. Ludzie w Sączu żyją własnymi problemami, a do Krakowa jeździ się jako 
do ośrodka kultury, nauki i administracji. 

Wykres 7. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Jaki obszar uznałby Pan(i) za swój region 
zamieszkania?”

Źródło: badania własne – ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców Małopolski (2007).
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Tożsamość subregionalna ma silne podłoże etnograficzne: 

Ludzie tutejsi bardzo utożsamiają się z tym regionem, mówią o sobie: „my jesteśmy lachy 
sądeckie”. Ta tożsamość ma podłoże etnograficzne. W Podegrodziu, niedaleko Nowego 
Sącza, kultywuje się dawne zwyczaje, nosi specyficzny ubiór i tańczy folklorystyczne 
tańce. W Nowym Sączu są podobne zwyczaje.

Małopolska w swych obecnych granicach tworzy mozaikę takich subregional-
nych tożsamości (Wódz, Wódz 1995), pomiędzy którymi wytwarzają się rozmaite 
relacje, o bardzo dawnej proweniencji: 

Ludzie z Podhala nie lubią Nowego Sącza. A przyczyna jest bardzo dawna. Dawno temu 
w Nowym Sączu było więzienie, gdzie wsadzano górali. To tak samo jak my nie pałamy 
do Syberii miłością, choć kraina jest sama w sobie wspaniała, to też jest zaszłość histo-
ryczna. 

Z kolei mieszkańcy Nowego Sącza mają świadomość odrębności innych ziem: 

Zawsze się u nas mówi, że krakusy to są krakusami, zakopiańczycy nie mają takiego 
zbliżenia do nas, bardziej mają ten sentyment do Krakowa. To się chyba bierze z tego, 
że jak było województwo, to oni nie byli zadowoleni z tego, że Sącz jest ich stolicą, poza 
tym oni dlatego lgną do Krakowa, bo tam krakusy jeżdżą na wypoczynek, tam jest dużo 
wczasowiczów z Krakowa. 

W odróżnieniu od świadomości granic całego regionu, niejasnych i wieloznacz-
nych, odrębności subregionalne są zwykle wyraziste i łatwo uchwytne dla mieszkań-
ców. Starosta powiatu nowosądeckiego twierdził wtedy, że Sądecczyzna to bardzo 
jednorodny obszar pod względem kulturowym, ludnościowym i terytorialnym, oraz 
że istnieją wyraźnie określone granice pomiędzy Sądecczyzną a rejonem nowotar-
skim, gorlickim czy Ziemią Limanowską. Nie było więc problemów z wytyczeniem 
granic powiatu, także dlatego, że przed poprzednią reformą administracyjną z 1975 
roku istniały już wytyczone granice powiatów, nawiązujące do historycznego zróż-
nicowania tych krain etnograficznych. Wyrazistość granic może więc świadczyć 
o wyrazistości elementów tożsamościowych. 

Oddziaływanie granic administracyjnych

W wywiadach pogłębionych z liderami rozwoju regionalnego, przeprowadzanych 
w 2000 i 2001 roku, elementem, który silnie określał ich przynależność terytorial-
ną, były poprzednie podziały administracyjne, kształtujące przez dziesięciolecia co-
dzienne doświadczenia i powiązania badanych. Żywe we wspomnieniach były dwa 
poprzednie podziały administracyjne kraju: ten sprzed 1975 roku, w ramach które-
go Polska podzielona była na 17 dużych województw, a województwo krakowskie 
nawiązywało mniej więcej do granic Galicji Zachodniej, oraz podział z 1975 roku, 
w którym wprowadzono niewielkie województwa, w tym kadłubowe, krakowskie, 
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ograniczone w zasadzie do aglomeracji miejskiej, oraz m.in. tarnowskie i nowosą-
deckie. Krakowianie z największym sentymentem wspominali duże województwo 
krakowskie, najwierniejsze historycznym więziom i wewnętrznie zintegrowane. 
Wydaje się jednak, że dla niektórych rozmówców pochodzących z Krakowa większe 
znaczenie miał wówczas fakt, że w obu poprzednich podziałach administracyjnych 
województwo przejmowało nazwę miasta, co podkreślało rangę i dominację ośrod-
ka, wywołując poczucie dumy i satysfakcję z przynależności: 

Tak, ja nie jestem Małopolaninem, tak mi się wydaje, ja jestem krakowianinem. Dla mnie 
to i tak zawsze będzie województwo krakowskie. Ja osobiście uważam, że dla Krakowa 
i chyba dla, myślę nawet dla..., to by były nawet ciekawe badania, co ludzie myślą z woje-
wództwa, czy dla nich ma to znaczenie, że my się nazywamy województwo małopolskie, 
czy dla nich nie miałoby to znaczenia, żebyśmy się nazywali województwo krakowskie. 
Bo dla Krakowa, moim zdaniem, byłoby to ważne.

Inny dodawał:

Wie Pan, ilekroć mam wypełniać jakieś formularze i podać nazwę województwa, to 
pierwszym moim odruchem jest napisać: krakowskie, dlatego że jestem dość silnie zwią-
zany z miastem, choć się tu nie urodziłem.

Z kolei podział z 1975 roku wprowadził nowe antagonizmy. W nowo powsta-
łym nowosądeckim pojawiło się napięcie pomiędzy Nowym Sączem, który stał 
się nowym ośrodkiem wojewódzkim, a Nowym Targiem i Zakopanem, miastami 
podhalańskimi, które nie mogły zaakceptować nowosądeckiego prymatu, czując się 
dyskryminowane w podziale środków. Nie bez znaczenia były także kwestie ambi-
cjonalne. Jak przyznawał Prezydent Nowego Targu, miasto to także miało aspiracje 
do zostania siedzibą władz wojewódzkich: 

Nawet wtedy, jak powstały te nowe województwa, w ’75 roku, kiedy miasta były rozważa-
ne, to wiemy, że Nowy Targ też był tam wtedy, powiedzmy, rozważany, miał trochę tylko 
mniej mieszkańców. Jednak rozwój Nowego Sącza nastąpił dopiero wtedy, kiedy został 
miastem wojewódzkim. I stąd, myślę, były również te, przez długi okres czasu, te napięcia, 
powiedzmy, na tej linii, bo Sącz został miastem wojewódzkim, a na przykład nie wykształ-
ciła się komunikacja i cały czas dalej było łatwiej jechać do Krakowa niż do Nowego Sącza. 
Zawsze to były takie napięcia, bo Nowy Sącz zaczął dostawać te pieniądze inwestycyjne 
i rozwój miasta, a te tereny były traktowane po macoszemu z różnych przyczyn.

Reforma z 1975 roku spowodowała, że tereny należące kiedyś do historycznej 
Małopolski zostały rozparcelowane pomiędzy różne jednostki administracyjne. 
Część z nich wróciła w granice obecnego województwa, jednak wpływ dwudzie-
stopięcioletnich oddziaływań okazał się niezwykle trwały. Zwłaszcza te gminy i po-
wiaty, które przeszły wówczas do katowickiego, dziś postrzegane są jako najsłabiej 
zintegrowane z nowym województwem.
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Jednak po poprzedniej reformie administracyjnej (z 1975 roku), z czasów Gierka, do tej 
ostatniej trochę czasu minęło, i te więzy, przynajmniej na peryferiach, bardziej zacieśni-
ły się ze Śląskiem w przypadku niektórych gmin niż z Krakowem.

O sile tych więzi decydował przede wszystkim ich ekonomiczny charakter, co 
stanowiło poważną przeszkodę w integracji nowego województwa: 

Są powiaty, które administracyjnie włączone zostały do województwa małopolskiego, na-
tomiast gospodarcze więzi łączą je ze Śląskiem, to nie świadczy o spójności regionalnej. 

Krakowscy rozmówcy z niepokojem obserwowali tendencje odśrodkowe i próby 
powrotu niektórych gmin i powiatów do obecnego województwa śląskiego: 

Trudno mówić o województwie nowym jako czymś zintegrowanym. Co więcej, wystę-
pują tendencje odśrodkowe i separacyjne na obrzeżach zachodnich tego województwa. 
A  więc próba powrotu olkuskiego i ziem tam położonych do Śląska. 

Okazuje się jednak, że sprawa jest bardziej złożona. Wyjaśniał to Prezydent 
Olkusza:

Ci, którzy byli w tym województwie do 1975 roku, byli, są i myślę, że zawsze będą za 
Małopolską. Ci, którzy byli z zewnątrz, a w Olkuszu jest sporo osób – tutaj przecież 
zaplecze mieszkaniowe dla Huty Katowice, dla koksowni budowano, i osób sporo jest 
z zewnątrz, tak jak ja jestem – to większość tych ludzi miała pracę, ma pracę na Śląsku 
i ciąży ku Śląskowi. Mniej więcej się to równoważy w samej gminie Olkusz. Przewaga 
gmin takich jak Sławków, Bukowno, Bolesław, które ciążyłyby za Śląskiem, jest widocz-
na, i one się wypowiadają za przynależnością do Śląska, a gminy Trzyciąż czy Wolbrom, 
które są także w tym powiecie – przynależność do Małopolski. My jesteśmy w środku.

Powyższy przykład wskazuje, że na poczucie identyfikacji istotny wpływ ma 
m.in. proces osiedleńczy, który często ma charakter ekonomiczny i pokolenio-
wy. O różnicach pokoleniowych wspominał także inny respondent, mieszkaniec 
Krakowa: 

Tak, ale województwo krakowskie istniało do roku ’75, o ile dobrze pamiętam, do tego 
nieszczęsnego podziału na 49 województw, i myślę, że ta tożsamość taka krakowska 
bardziej, tak bym powiedział chyba, istnieje. Dlatego ja wracam do tego okresu wcześ-
niejszego, bo pewno to będzie trochę kwestia pokoleniowa. Czyli pokolenie moje, czter-
dziestolatków, w pewnym stopniu gdzieś ma zakorzenione województwo krakowskie, 
duże województwo krakowskie.

Kolejne zmiany administracyjne nakładają się na wcześniejsze podziały i na-
pięcia. Przykładem takiej rozmytej tożsamości jest wspomniany Miechów, który 
historycznie należał do Małopolski, niemniej kordon zaborowy odciął go od resz-
ty regionu. W Polsce Ludowej Miechów znalazł się w granicach dużego woje-
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wództwa krakowskiego, by na 25 lat przejść do kieleckiego. Obecnie znajduje się 
w Małopolskim: 

Miechów, jego kontakty z Krakowem zawsze były mocne, i to ze względów historycz-
nych, ale też są na obrzeżach. W związku z tym oni mają pecha, bo raz byli na obrzeżu 
kieleckiego, a teraz są na obrzeżu małopolskiego, oni rzeczywiście czują respekt, i czują 
chęć i bliskość Krakowa i Małopolski, dlatego że mentalnie oni się różnią od mieszkań-
ców świętokrzyskiego. Inna mentalność, tzn. nie tylko inaczej ludzie mówią, ale inaczej 
myślą, mają inne problemy, to są inne środowiska itd., itd.

Widać zatem, że przywiązanie do nowego województwa na początku tego wie-
ku, tuż po zmianie granic, nie było silne ani w jego centrum, ani tym bardziej na pe-
ryferiach ciążących ku utrwalonym w poprzednich dziesięcioleciach powiązaniom 
zewnętrznym. 

3. STOSUNEK DO PRZESZŁOŚCI JAKO PODSTAWA 
INTEGRACJI TERYTORIALNEJ

Ortodoksyjna wersja tradycji

Przeszłość może służyć za źródło rozmaitych zasobów symbolicznych wykorzy-
stywanych w określaniu tożsamości w kontekście bieżących wyzwań (Keating, 
Loughlin, Deschouwer 2003). Owe zasoby pochodzące z przeszłości mogą funkcjo-
nować jako dziedzictwo, czyli jako tradycja podniesiona do rangi obowiązującego 
przesłania, jako to, co z tej przeszłości żyje nadal w chwili obecnej (Szacki 1971). Co 
się jednak dzieje wtedy, gdy w obrębie danej wspólnoty, danej przestrzeni pojawiają 
się różne interpretacje przeszłości i różne pamięci? 

Zmiana administracyjnych granic i wprowadzenie samorządowych województw 
wywołały dyskusję nad tradycją, uczyniły przeszłość problemem. Dyskurs, jaki roz-
począł się w regionie jeszcze przed oficjalnym powołaniem nowego województwa, 
dotyczył przede wszystkim kwestii, czy Małopolska to historyczna całość, zintegro-
wana symbolicznie, czy istnieją jakieś wartości i symbole, które staną się podstawą 
kulturowej integracji w nowych granicach? A może to raczej zlepek różnych historii, 
różnych interpretacji, które będą teraz walczyć o miano obowiązujących? W debacie 
wokół tradycji w Małopolsce pojawiły się wtedy dwie narracje. Pierwszą można na-
zwać narracją historycznej ortodoksji, w ramach której przeszłość stanowi podstawę 
integracji, ponieważ co do przeszłości istnieje, jak się tu twierdzi, zasadnicza zgoda. 
A zgoda dotyczy tego, co w tradycji centralne i co decyduje o swoistości i wyjątko-
wości Małopolski w obecnym kształcie. W dyskursie wokół przeszłości pojawiały 
się jednakże elementy nieortodoksyjne, inaczej rozkładające akcenty w przeszłości 
i nawiązujące do innych momentów w historii tego obszaru jako rozstrzygających 
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o tożsamości zbiorowej współczesnej Małopolski. One także odwoływały się do 
wciąż trwałych sentymentów i wrażliwości. Zajmijmy się pierwszym wątkiem.

Zdecydowana większość, w tym również osoby reprezentujące władze regionalne, 
twierdziła w czasie pierwszej tury moich badań wśród liderów regionalnych, że to 
tradycja winna być elementem zwornikowym dla wytwarzania się tożsamości regio-
nalnej, ta zaś – podstawą rozwoju regionalnego. W podtekście zawarta była teza, że 
owa tradycja jest nieproblematyczna. Wicemarszałek województwa podkreślał wów-
czas, że przywiązanie do tradycji i postawy konserwatywne mogą mieć pozytywne 
znaczenie dla rozwoju, nawet w najbardziej podstawowym, demograficznym sensie: 

Jest to region dość wyraźnie konserwatywny, w pozytywnym znaczeniu tego słowa: to 
problem rodziny, tradycji, to się przekłada na przyrost naturalny. Ja myślę, że są to war-
tości, które powinny być wartościami trwałymi. Profil polityczny, społeczny powinien 
być utrzymany.

Małopolska powszechnie postrzegana była wtedy przez respondentów jako re-
gion historyczny. Ten typ kulturowej identyfikacji Jałowiecki i Szczepański okre-
ślają mianem reliktowej (2002: 168). Jej przedmiotem nie jest kultura związana 
z określonym terytorium, ale obiektywne cechy kulturowe danego obszaru, będące 
w przekonaniu badanych efektem historycznej spuścizny. Przypomina o tym na-
wet nazwa nowego województwa, nawiązująca do krainy, której powstanie wiąże 
się z utworzeniem biskupstwa w Krakowie około 1000 roku. Jeden z respondentów 
podkreślał: 

Małopolska jest jednym z nielicznych, historycznych, wielkich regionów Polski, który 
tożsamość przez cały wiek XX przechował, przechował również przez 50 lat komuni-
zmu. Przechował również po tej zabójczej dla wielu historycznych regionów reformie 
wojewódzkiej z połowy lat 70., kiedy wprowadzono 49 jednostek administracyjnych, 
rozbijając dotychczasowy historyczny układ. Małopolska jest wyjątkiem.

 Jeśli historyczność regionu rozumie się jako ciągłość określonych wzorów 
kulturowych, sposobów życia, obyczajów, typów więzi, to nie ma wątpliwości, że 
w Małopolsce w toku dziejów takie formy się wykształciły, i zdaniem wielu re-
spondentów, świadczą o kulturowej spoistości i jednocześnie odrębności regionu. 
„Małopolska jest to obszar szczególnie zintegrowany kulturowo, społecznie i reli-
gijnie”, twierdził jeden z rozmówców, a inny uzupełniał: „Małopolska zawsze była 
spójnym regionem, niezależnie od tego, skąd wiatry wiały”.

Tym, co zdecydowało o przetrwaniu na tutejszych terenach tradycyjnych wzo-
rów życia i pracy, było specyficzne doświadczenie historyczne. 

Norman Davies napisał kiedyś, że Polska to jest taki kraj na kółkach. Ja myślę, że spo-
łeczność Małopolski należy do tej mniejszości, która się nie przemieściła. To jest bardzo 
ważny wyznacznik stanu świadomości tej społeczności, to są ludzie stąd, niektórzy tę 
identyfikację z miejscem mają tak silną, jak w żadnym innym regionie, myślę o Podhalu, 
Sądecczyźnie”.
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Brak gwałtownych, zewnętrznych procesów migracyjnych spowodował wy-
kształcenie się na terenach Małopolski silnych więzi rodzinnych i lokalnych. 
Potwierdzenie tej tezy znajdujemy w rozkładzie odpowiedzi na pytanie zadane 
mieszkańcom Małopolski o to, jakie cechy, atrybuty, elementy są, ich zdaniem, sil-
nie obecne w regionie (por. Tabela 12).

Zdaniem rozmówców, to przede wszystkim więzi rodzinne i sąsiedzkie tworzą 
współczesny obraz województwa, aczkolwiek problemy na rynku pracy sprawiają, 
że powiązania te wystawione zostają na ciężką próbę. Więzi te wzmacnia swoisty 
system wartości, który rozmówcy często określają zbiorczo terminem konserwa-
tyzm, mającym podkreślać po prostu przywiązanie do tradycji, ale w gruncie rzeczy 
chodzi o kilka odrębnych składników, które łącznie tworzą spoisty zestaw wzorów 
i norm. Dwa z nich wydają się szczególnie istotne: to religia katolicka i kultura re-
gionalna. Jeden z nowosądeckich przywódców lewicy zauważył bez cienia ironii 
czy przekąsu: 

Co by nie powiedzieć, to jest to ziemia, region o zupełnie ponadprzeciętnym zaintere-
sowaniem kościołem, religią, to na pewno ma swój związek z tym zakorzenieniem od 
dziesiątków lat. Tu ludzie byli z sobą związani tymi nićmi rodzinnymi, jakimiś koleżeń-
skimi. A tym czynnikiem spajającym, tym takim spoiwem była religijność. Do dzisiaj 
jest ona dużo większa, czego dowodem jest chociażby diecezja tarnowska, gdzie ilość 
księży, którzy tu są wyświęcani, (...) pochodzących z tej diecezji, to jest jeden z najwięk-
szych wskaźników w Europie. Nawet swego czasu miałem informację, że to jest chyba 
najbardziej, że tak powiem nieładnie, księżodajny region w Polsce.

Religijność, którą wymienia jako charakterystyczną dla regionu ponad jedna 
czwarta ankietowanych mieszkańców Małopolski (Tabela 12), jest związana głów-
nie z wiejskim i małomiasteczkowym charakterem tych ziem, a brak zewnętrznych 
wpływów kulturowych i wydarzenia historyczne spowodowały, że katolicyzm stał 
się religią dominującą na tych terenach. Uzupełnieniem religijności jest ludowa kul-
tura, niezwykle zróżnicowana lokalnie i wciąż żywa. Powszechnie stawia się za 
przykład folklor góralski, ale i w innych częściach Małopolski wykształciły się od-
rębne zwyczaje, architektura, muzyka i stroje. Ówczesny Przewodniczący Związku 
Gmin i Powiatów Małopolski Kazimierz Barczyk z dumą podkreślał: 

Ja myślę, że tutaj u nas, w województwie małopolskim, to jest połowa chyba, połowa 
wszystkich zespołów ludowych z całej Polski. A więc biednie, trudne warunki, góry, 
a ludzie tu są, mają piękną architekturę, a na Podhalu potrafili utrzymać swoją tożsa-
mość, co jest wielkim ich wysiłkiem i wielkim ich wynikiem wspaniałym. Nie poddali 
się socrealizmowi, a utrzymali swojego ducha, swoją kulturę.

Trzecim istotnym elementem konserwatyzmu, logicznie wiążącym się z dwoma 
poprzednimi, jest analizowany w rozdziale 3 konserwatyzm polityczny, wyrażają-
cy się w postawach antykomunistycznych i antylewicowych, co potwierdzają wie-
loletnie trendy wyborcze (Kubiak 1999; Zarycki 2002). Warto dodać, że wysoka 
mobilizacja polityczna, której historycznym przejawem było choćby referendum 
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w 1947 roku czy rozwinięte w latach 80. struktury Solidarności, mogą mieć swe 
źródło w tradycji ruchów politycznych (Buszko 1989; Podraza 2006) na tych zie-
miach.

Kraków wydaje się naturalnym dopełnieniem zarysowanego obrazu historycz-
nej Małopolski, i istotnym, symbolicznym elementem tradycji. Historyczność mia-
sta ujawnia się w unikalnym dziedzictwie materialnym i duchowym. Wszyscy bez 
wyjątku respondenci podkreślają wyjątkowy klimat Krakowa i swój emocjonalny 
związek z Krakowem, niezależnie od tego, czy się tu urodzili, czy też nie. „Kocham 
Kraków”, „Kraków to jedno z najpiękniejszych miast świata”, „Charakter tego 
miasta jest niepowtarzalny”, „To miasto ma klimat i takie obyczaje, które mi odpo-
wiadają”. Klimat miasta tworzy przede wszystkim zabudowa pochodząca z niemal 
wszystkich epok historycznych ostatniego tysiąclecia oraz toczące się tu życie to-
warzyskie, artystyczne i intelektualne. Respondenci podkreślają szczególne walory 
miejsca. W odróżnieniu jednak od ludowej kultury regionu, opartej głównie na miej-
scowych wzorach i zwyczajach, kultura miasta tworzy swoisty amalgamat, jaki wy-
tworzył się na przestrzeni dziejów pod wpływem wielu kultur i wielu narodów: 

Natomiast Kraków niewątpliwie był szczególnym zawsze ośrodkiem, i to pod każdym 
względem. Na pewno jest amalgamatem wieku kultur, wielu narodów, wielu wątków, 
i stąd też jego genius loci w różnych wymiarach się uzewnętrznia, potwierdza.

Nie ulega wątpliwości, że Kraków funkcjonuje w świadomości respondentów 
jako symbol ciągłości i trwania narodu polskiego i polskiej państwowości, jako je-
den z najważniejszych elementów narodowego dziedzictwa. 

Kraków to historyczna metropolia, czyli przede wszystkim miejsce, do którego każde 
polskie dziecko musi przynajmniej raz w życiu przyjechać, żeby się nauczyć historii 
Polski.

Potwierdzenie tej opinii znaleźć można w badaniach ankietowych mieszkańców 
z 2007 roku. W odpowiedzi na pytanie dotyczące tego, czym dla ankietowanych 
respondentów jest Kraków, mniej więcej taka sama liczba osób wskazywała na to, 
że Kraków to najważniejsze miasto Małopolski, ale także – dawna stolica Polski. Te 
dwie cechy miasta zostały wyraźnie wyeksponowane na tle innych, wymienionych 
(por. Wykres 10). 

Istotne jest przede wszystkim to, że Kraków oddziałuje emocjonalnie i symbo-
licznie nie tylko na mieszkańców miasta, ale także na mieszkańców regionu. Kraków 
to ich duma, bo miasto jest rozpoznawalne za granicą: 

Jeżeli gdziekolwiek pyta się obywatela polskiego, jeśli przebywa za granicą – gdzie 
mieszkasz – i jeśli wymienia się różne miasta, to nie kojarzy się ich. Natomiast jeśli 
powie się, że się mieszka „koło Krakowa” – jak my to robimy, to dla wielu ludzi z całego 
świata jest to miejsce, które potrafi w Polsce określić.
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Można więc trafnie stwierdzić, że identyfikacja z Krakowem dokonuje się na 
wielu różnych płaszczyznach, przede wszystkim na płaszczyźnie indywidualnych 
związków emocjonalnych oraz na płaszczyźnie ideologicznej, związanej z funkcjo-
nowaniem Krakowa jako jednego z głównych, historycznych ośrodków polskiej pań-
stwowości i kultury narodowej (Kurczewska 2003). 

Kraków istnieje jednak nie tylko na płaszczyźnie wspólnoty wyobrażonej; jest 
także ważnym ogniwem więzi habitualnej. Choć miasto utraciło część społeczności, 
tworzących przed wojną jego klimat, przede wszystkim żydowskiej, ale także nie-
mieckiej i ukraińskiej (Chwalba 2002, 2004), to jednak zachowało elementy charak-
terystyczne dla miast i miasteczek Europy Środkowej i Wschodniej (Koźmian 1877; 
Kortus 1968). Niezwykłe jest to, że na początku XXI wieku można było natknąć się 
w wywiadach z liderami na cechy zamkniętej, drobnomieszczańskiej społeczności 
z przełomu XIX i XX wieku: 

W Krakowie istnieje cały szereg rodów kupieckich, które były związane z tym handlem 
przed wojną, zachowana została własność prywatna, gdzie – nie tak jak w Warszawie – 
nie potrzeba pytać, czyj był dany dom, bo ludzie pamiętają, do kogo przed wojną należała 
kamienica, na przykład Rynek Główny 22, bo to był przykładowo znajomy ojca. I są 
dosyć mocno ze sobą związani mieszkańcy Krakowa – spotykają się tu rzemiosło i ku-
piectwo. To są organizacje, które dosyć dużo znaczą w historii. Poza tym jest ta zgoda, 
wie pan, grupy intelektualnej, profesury itd. ze społecznością, bo jest to tak, że z miesz-
czańskiego domu, z trójki dzieci przynajmniej jedno jest intelektualistą, pracownikiem 
naukowym czy uprawia wolny zawód. Z każdego domu w Krakowie.

Nie bez znaczenia dla współczesnego profilu społecznego Miasta jest także fakt, 
że w okresie gwałtownego rozwoju ludnościowego w drugiej połowie XX wieku 
Kraków zasilany był przez swoją wiejską otulinę (Kubiak 1999), co doprowadziło 
do częściowego przenikania się elementów charakterystycznych dla kultury drobno-
mieszczańskiej i chłopskiej (Wasilewski 1986).

Ortodoksyjna wersja tradycji okazuje się dość spójną całością: swoistym połą-
czeniem kultury lokalnej z kulturą narodową. Historycznym zwornikiem obu ele-
mentów, tym, co umocniło je we wzajemnych powiązaniach, był dość paradoksalnie 
okres komunizmu. Internacjonalistyczna i laicka ideologia tego okresu zagrażała ka-
nonowi kultury narodowej, której żywym i bliskim symbolem był przecież Kraków, 
ale łaskawa nie była także dla odrębności lokalnych, stanowiących mniejsze zagro-
żenie, a jednak uparcie infantylizowanych przez popkulturę realnego socjalizmu. 
Z drugiej strony ustrojową centralizację silnie kontestowano na terenach, na których 
tradycje samorządności i autonomii lokalnej sięgały niemal 100 lat (Bartkowski 
2003). Małopolska jest więc jednym z niewielu miejsc w Polsce, gdzie obok silnych 
tożsamości lokalnych, powstałych w czasach Galicji, funkcjonuje przywiązanie do 
kultury narodowej, istniejące nie tylko dzięki Krakowowi, ale także dzięki temu, 
że te kultury lokalne są poprzez swój religijno-etniczny charakter silnie powiązane 
z syntagmą kultury narodowej (Kłoskowska 1991, 1996), choć na tych terenach wąt-
ki nacjonalistyczno-ksenofobiczne nigdy nie odgrywały znaczącej roli.
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Galicja: mit czy znacząca przeszłość?

W pamięci historycznej regionu istnieje jednak wątek, który istotnie odbiega 
od dominującego kanonu tradycji: wątek galicyjski. Pojawił się on zaraz po prze-
łomie ustrojowym w 1989 roku, można by nawet rzec, że wybuchł ze zdwojoną 
siłą. Odbywały się konferencje poświęcone mitowi Galicji (Chłopecki, Madurowicz- 
-Urbańska 1995; Gąsior-Niemiec 2006), pisano nawet prace magisterskie, które reje-
strowały próby reaktywowania tradycji galicyjskiej i galicyjskiej tożsamości w po-
łudniowo-wschodniej Polsce (Woźniak 2001). Po utworzeniu nowych województw 
tradycja galicyjska stanęła w szranki z ortodoksyjną wersją tradycji narodowej 
w batalii o prymat dominującej interpretacji przeszłości.

Spór o Galicję jest sporem o tożsamość Małopolski w odniesieniu do doświad-
czenia historycznego innych części kraju. Jest to więc w istocie spór o polskość 
Małopolski. Zwolennicy opcji niepodległościowo-narodowej twierdzą, że okres ga-
licyjski to przede wszystkim okres okupacji, łagodniejszy co prawda niż w przy-
padku pozostałych zaborów, ale pozbawiający Polaków własnego państwa. Co wię-
cej, okres Galicji naruszył ciągłość i zwartość geograficzną wielkiej historycznej 
Małopolski, pokrywającej się mniej więcej z granicami biskupstwa krakowskiego 
sprzed 1795 roku, obejmującej swym zasięgiem oprócz obecnego województwa ma-
łopolskiego obszary dzisiejszych województw świętokrzyskiego, lubelskiego i pod-
karpackiego. W dodatku podział zaborowy pozbawił Kraków jego naturalnych linii 
oddziaływania na północy i północnym wschodzie oraz stołeczności regionalnej na 
rzecz Lwowa. Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury Jacek Purchla w roz-
mowie ze mną przypomniał: 

Ponieważ mówiąc o Małopolsce w kategoriach historycznych i myśląc o wielkiej 
Małopolsce, trzeba pamiętać, że ona się kończyła na północy na rzece Pilicy, mało kto 
o tym pamięta. Mało tego, obejmowała całą Lubelszczyznę, aż po Narew, więc to jest 
ogromny obszar. Na to nakłada się niefortunne, dziewiętnastowieczne pojęcie Galicji, 
pojęcie okupacyjne, które dzisiaj nieoczekiwanie robi karierę. Po obu stronach Sanu, 
po stronie wschodniej, ukraińskiej, gdzie można mówić o właściwej Galicji, o daw-
nym Księstwie Halickim i Włodzimierskim, i na zachód od Sanu, gdzie można mówić 
o Galicji Zachodniej ergo o Małopolsce. Małopolska jest pozbawiona tak istotnej swojej 
integralnej części jak obecne województwo podkarpackie. A więc można powiedzieć, 
że kosztem Krakowa i siły jego metropolitalnego oddziaływania w ciągu ostatnich kil-
kudziesięciu lat, w XX wieku zawęził się bezpośredni, administracyjny obszar tego, co 
dzisiaj nazywamy Małopolską.

Postrzeganie historii regionu i ocenę jego przeszłości konstytuuje obecny sto-
sunek do kultury narodowej i podstawowych dla tej kultury wartości. W koncepcji 
narodu jako wspólnoty etnicznej obecna Małopolska jest nieodłączną częścią wspól-
noty narodowej, a obecne województwo i jego nazwa bezpośrednio nawiązują do 
historycznej Małopolski sprzed rozbiorów. Znajduje to wyraz w stosunku do hi-
storycznej przestrzeni: Galicja jako niefortunne pojęcie okupacyjne, województwo 
podkarpackie jako integralna część Małopolski, siła metropolitalnego oddziaływa-
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nia Krakowa osłabiona zmianami XX wieku – wszystkie te określenia są próbą za-
gospodarowania przestrzeni w pamięci historycznej zgodnie z obowiązującą wersją 
ideologiczną. 

Antagoniści wersji etnicznej narodu utrzymują, że okres Galicji odegrał głów-
ną rolę w tworzeniu się na tych terenach innej jego formuły, opartej nie o elemen-
ty etniczno-religijne, jak na przykład na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego, lecz 
o elementy obywatelskie. 

Bo, widzi pan, w zaborze rosyjskim polskość była równoznaczna z rzymskim katolicy-
zmem i rzymski katolicyzm był urzędowo prześladowany. W związku z tym poczucie 
już w genach, prawda, oblężenia, zamkniętej twierdzy, w związku z tym kompletna, 
religijna klaustrofobia i zamknięcie totalne na inne religie, prawda, czego ja tutaj, aż tak 
bardzo nie dostrzegam.

Zdaniem zwolenników obywatelskiej wersji narodu, wbrew temu, co sądzą zwo-
lennicy narodowo-niepodległościowej wizji historii, Polacy w Galicji, co potwier-
dzają źródła historyczne, w większości przyjęli Austro-Węgry za swoje państwo. 
Robert Makłowicz, jeden z propagatorów obywatelskiej wersji rozumienia narodu 
i tradycji galicyjskiej, zauważa: 

Polacy z Galicji w ogromnej mierze przyjęli Austro-Węgry za swoje państwo i utożsa-
miali się z tym państwem. I taka jest prawda. Wystarczy poczytać pamiętniki, wystarczy 
się zainteresować tą epoką. Nie wiem czemu się ludzie teraz tego wstydzą, bo zabory. 
Nigdy nie mieliśmy w świecie, wyjąwszy krótki okres, kiedy Polska sama była mocar-
stwem regionalnym wyłącznie na skalę europejską, nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji, 
jak mieli w Austro-Węgrzech, że Badeni, że mieliśmy własnego premiera mocarstwa 
światowego, Badeni był premierem, Gołuchowski był ministrem finansów mocarstwa. 
Że Polacy decydowali tak naprawdę o losach świata via Austro-Węgry. Nigdy nie mieli-
śmy takiej sytuacji w historii.

Dla rzeczników ortodoksji narodowo-patriotycznej ten sposób myślenia jest nie 
do zaakceptowania, mógłby świadczyć bowiem o tym, że mieszkańcy tego obszaru 
w przeszłości nie poczuwali się do związków z polskością, skoro gotowi byli uznać 
obce państwo. Dla nich polskość realizowana może być jedynie w ramach państwa 
narodowego. 

Które zatem z doświadczeń historycznych decyduje o tożsamości współczesnej 
Małopolski? Pojawia się tutaj problem granic symbolicznych regionu. Dla zwolenni-
ków narodowej ciągłości państwa polskiego historyczna Małopolska sięga poza XIX 
wiek i szwy zaborowe, zabory zdezintegrowały spoistość tego obszaru. Profesor 
Purchla tak odnosi się do wieloznaczności terminu Małopolska: 

To znaczy jest pytanie, rzeczywiście, co przez pojęcie Małopolski rozumiemy? Ja mó-
wiłem o wielkiej Małopolsce, która się pokrywała z grubsza z granicami biskupstwa 
krakowskiego, ale sprzed 1795 roku. Potem nastąpił XIX wiek, zabory. I on rzeczywiście 
był tym czynnikiem dezintegrującym. Jest rzeczą oczywistą, że jednym z najbardziej 
zasadniczych podziałów, również mentalnych, czytelnych i wyraźnych, również w tam-
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tych wyborach, jest dawny kordon pomiędzy Rosją a Austrią. To jest oczywiste. Jest 
pytanie tylko, czy to oznacza, że Miechów nie jest miastem Małopolski? No jest, choć 
jego doświadczenie historyczne jest inne, ponieważ przez cały XIX wiek tam była Rosja, 
a nie Austria. Myślę, że my nie możemy stawiać znaku równości pomiędzy Małopolską 
a Galicją.

W tej opcji okres zaborów jest jedynie szkodliwą cezurą, przerwaniem ciągłości 
państwa i naruszeniem duchowej spoistości narodu. Oponenci twierdzą coś wręcz 
przeciwnego. Tym, co decyduje o tożsamości historycznej Małopolski, jest przede 
wszystkim okres zaborów. To on nadał cywilizacyjny i polityczny charakter tym ob-
szarom, zasadniczo odróżniającym go od reszty ziem polskich, zwłaszcza terenów 
należących kiedyś do zaboru rosyjskiego. Według Makłowicza: 

Wie pan, badania, ja nie mam tutaj wyników, ale wracam jeszcze do poprzedniej kwestii, 
ale wszyscy twierdzą, że wyniki nawet wyborów się pokrywają, albo prawie dokładnie 
się pokrywają. Nawet województwa w obrębie, powiedzmy, Małopolski czy dawnego 
województwa krakowskiego, kawałek był już za Michałowicami. Że to zupełnie ludzie 
inaczej głosowali, mimo że to było to samo województwo. A po tej stronie, jak żeśmy 
w Michałowicach zrobili happening i postawiliśmy tam szlaban żółto-czarny, ten, któ-
ry Piłsudski obalił, bo to było zaraz po wyborach, kiedy Kwaśniewski wygrał wybory. 
Jeszcze było przed orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego potwierdzającego ważność 
wyborów, ale to było, i przychodzili chłopi z tej strony i mówili: Aha, bo wiecie, z tamtej 
strony to głosowali na Kwaśniewskiego. No i jakiś kompletny obłęd. To po prostu dalej 
trwa w mentalności.

W tle tych wielkich sporów toczyła się bardziej elementarna dyskusja wokół tego, 
co pozostało z czasów Galicji w konkretnym wymiarze życia codziennego. Piewcy 
Galicji podkreślają cywilizacyjne dziedzictwo habsburskiej monarchii. Warto przy-
toczyć plastyczną wizję Makłowicza: 

Jak pan weźmie Małopolskę w obecnym kształcie, to ona ma w sobie i fragmenty Galicji, 
ale również fragmenty Kongresówki. I tak naprawdę to są w dalszym ciągu, to są dwa 
różne organizmy. Jak by się ktoś pytał, co to była Galicja, zamiast dużo mówić, to ja 
najpierw jadę, pokazuję temu komuś Skałę, a potem temu komuś pokazuję Myślenice. 
I w ogóle nie trzeba tego komentować. No Skała wygląda tak, że tam w dalszym ciągu 
można się spodziewać patrolu kozackiego, który wyjedzie zza rogu i zacznie z nahajek 
strzelać, pijani faceci przez balustradę przewieszeni leżą, brak jakiejkolwiek takiej, wi-
dać jakąś taką beznadzieję, no dziury, te budynki wyglądają inaczej. No oczywiście, że 
one są budowane, kwestia tylko jak, jak się budowało w Kongresówce, a jak się budowało 
w Galicji! Ale jakaś jest tam dla mnie przerażająca beznadzieja. Jak pan pojedzie do 
Myślenic, jak pan zobaczy rynek w Myślenicach, te kamieniczki, bruk, to można sobie 
wyobrazić bardzo łatwo, że tam za chwilę orkiestra w błyszczących hełmach zagra mar-
sza Radetzkiego, a z balkonu będzie pozdrawiał ich starosta.

Dziedzictwo Galicji oznaczało więc dla współczesności przede wszystkim tra-
dycje obywatelskie i gospodarcze. To w dobie autonomii na tych terenach rozkwitła 
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samorządność lokalna, ale także rozwijało się drobne rzemiosło i handel. Tendencje 
autonomiczne, wyrażające się zarówno w tradycjach samorządowych, jak i w ak-
tywności gospodarczej, wykształcone jeszcze w XIX wieku, ujawniały się nawet 
w komunizmie, przybierając formę gospodarczą łatwiejszą do zaakceptowania 
przez władze w Warszawie. Jako przykład podaje się zwykle eksperyment sądecki: 

Słynny eksperyment nowosądecki z lat 60. polegał na przyznaniu pewnych preferencji 
gospodarczych mieszkańcom Nowego Sącza przez władze komunistyczne. Dzięki pre-
mierowi Cyrankiewiczowi założono tu wiele restauracji, hoteli.

Nawet przeciwnicy apoteozowania tego okresu historycznego przyznawali, że 
jest on wciąż żywy. Jeden z wiceprezydentów Krakowa wspominał:

Ja podam panu taki przykład, bo był dla nas absolutnym zaskoczeniem. Myśmy przy-
gotowali strukturę organizacyjną zarządzania miastem, wcześniej, przed kontaktami 
z Wiedniem, funkcjonowanie miasta, i kiedy doszło do kontaktu z Wiedniem, jak po-
równaliśmy systemy, one były bardzo podobne. Ja nie wiem, czy to jest jakaś wspólnota, 
galicyjskość czy samorządność sprzed iluś tam lat, prawda, wspólna itd. Tzn. jest, to był 
taki element bardzo wymierny, natomiast jest takie poczucie pewnej wspólnoty w obsza-
rze tutaj tzw. Galicji. Ono jest bardziej może w sferze emocjonalnej niż w sferze takiej 
jakiejś praktyki czy jakiś wspólnych działań, ale jest takie poczucie i ten Franciszek 
Józef jest tu cały czas obecny, prawda. On w świadomości ludzkiej jako dobry staruszek, 
mimo że to okupant, no bo tak na dobra sprawę to to jest okupant i wcale to tak znowu 
wesoło nie było, mimo że było znacznie lepiej niż w innych zaborach.

Dla sporej części rozmówców Galicja jest jednak stereotypem, mitem, jedno-
stronną wizją historii.

Stereotypy, tzn. pewne stereotypy takie... jak wspominałem o tym micie Galicji, jako 
takim trochę sztucznym tworze, bo się tam zachwycać Galicją nie ma co, bo to była także 
nędza galicyjska, prawda? Tu się tylko widzi tylko jedną stronę.

Podobnie rola Krakowa w tym okresie była marginalizowana przez Lwów: 

No, faktem jest, że Kraków nie powinien mile wspominać tych czasów, dlatego że w tym 
czasie Kraków stracił na znaczeniu, jednak stolicą Galicji był Lwów, a nie Kraków. 
W  związku z tym Kraków w tym okresie był dużo mniejszym miastem, mającym dużo 
mniejsze możliwości rozwoju niż Lwów.

Poza tym, twierdzą oponenci Galicji, nie należy zapominać, że choć zaborca 
austriacki był łagodniejszym okupantem, to jednak okupantem. Wspomniany wi-
ceprezydent Krakowa przypomniał pewien incydent, związany z nadawaniem ulic 
w mieście: 
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Ale na przykład jak zaczęliśmy mówić o ulicy Galicyjskiej, no to ja otrzymałem sam 
kilka protestów listowych, że jak to ulica Galicyjska, to nie możemy, bo to jest okupacja 
itd., i to nie godzi się, żeby tu była ulica Galicyjska.

Spór o pamięć historyczną posiada, jak wynika z powyższego, istotne znacze-
nie dla konstruowania nowej tożsamości regionalnej. Przeszłość dostarcza różno-
rodnych kontekstów, symboli, mitów, narracji. Nie jest bez znaczenia, które z nich, 
jeśli nie ostatecznie, to przynajmniej na jakiś czas zostaną uznane za dziedzictwo, 
za tradycję obowiązującą. Z punktu widzenia granic przestrzennych sytuowanych 
w przeszłości wizja wielkiej historycznej Małopolski pozwala traktować wszyst-
kie obszary, jakie znalazły się w granicach nowego województwa, jako kulturowo 
zbliżone, jeśli nie tożsame. Poza tym wizja historycznej Małopolski pozwala wpi-
sać region w granice unitarnego państwa i w dominujący nurt kultury narodowej. 
Jednocześnie jednak, z punktu widzenia regionu jako całości, jest to wizja przestrze-
ni wewnętrznie rozbitej, wizja regionu jako archipelagu etnicznych wysp, zamknię-
tych i podzielonych partykularnymi interesami. 

Z kolei koncepcja tożsamości regionalnej nawiązująca do okresu galicyjskie-
go nie tylko wyklucza poza obręb wspólnej tradycji te obszary, które znalazły się 
w przeszłości w zasięgu oddziaływania rosyjskiego zaborcy. Wyklucza także domi-
nujący nurt tradycji narodowej, który dla wielu mieszkańców jest dużo ważniejszy 
niż identyfikacja regionalna. Nawiązywanie do wielokulturowości okresu Galicji 
relatywizuje wartość kultur etnicznych różnych szczebli, narodowych także, pod-
kreśla szczególny walor ich pokojowego współistnienia. Z drugiej jednak strony mit 
galicyjski lepiej nadaje się do wyrażenia odrębności regionu wobec pozostałych pol-
skich regionów, a tym samym oparcia tożsamości regionalnej o różnice w stosunku 
do terenów sąsiednich. Pozwala budować integralność regionu na bazie wartości 
bardziej uniwersalnych, związanych z modernizacyjnymi wpływami Monarchii 
Habsburskiej.

Trudno jednakże nie zauważyć, że wspólna dla obu nurtów jest ocena komuni-
zmu, przy czym niechęć do komunizmu reprezentanci opcji ortodoksyjnej interpre-
tują głównie poprzez pryzmat wartości kulturowych (antyreligijność, antypolskość), 
natomiast swoją antykomunistyczną postawę zwolennicy okresu galicyjskiego 
przedstawiają w kategoriach obywatelskich i cywilizacyjnych: niechęci do centrali-
zmu i waloryzacji postaw obywatelskich, które komunizm niszczył. 

Przeszłość okazuje się niejednoznaczna, bo różne są pamięci współczesnych, 
które mogą oni w otwartym dyskursie konfrontować. Mimo to możemy wychwy-
cić kilka wyraźnych poziomów identyfikacji terytorialno-kulturowej. Pierwszy to 
identyfikacja osobista, emocjonalna ze społecznością lokalną (miasteczko, wieś) 
lub subregionalną, etniczną (powiat, ziemia, kraina). Używając pojęcia Kazimierza 
Dobrowolskiego, możemy powiedzieć, że Małopolska, nie wyłączając Krakowa, jest 
zbiorem takich etnograficznych terytoriów, których ludność: „posiada określone po-
czucie łączności i odrębności i w analogiczny sposób traktowana jest przez inne 
grupy sąsiedzkie” (Dobrowolski 1963). W skali całego regionu mamy do czynienia 
z mozaiką, archipelagiem takich podobnych strukturalnie etniczności, krzepnących 
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i umacniających się w swych odrębnościach na skutek szeregu zewnętrznych proce-
sów historycznych. Poziom drugi to identyfikacja z dominującym nurtem polskości, 
bliskim mieszkańcom Małopolski zarówno z racji zbieżności i przenikania się kul-
tur lokalnych z syntagmą kultury narodowej, jak i z racji centralnej pozycji Krakowa 
w regionie, symbolizującego przede wszystkim polską państwowość i polską naro-
dowość. Jest jeszcze trzeci, podskórny nurt identyfikacyjny, związany z wartościami 
galicyjskimi, bardziej uniwersalnymi i nawiązującymi do związków i kontekstów 
symbolicznych wykraczających, także w sensie przestrzennym, poza kulturę lokal-
ną z jednej i narodową z drugiej strony, wprowadzających mieszkańców Małopolski 
w kontekst europejski. Nurt ten jest jednak obecnie marginalizowany i jedna czwar-
ta pytanych w 2007 roku respondentów uważała, że doświadczenie Galicji jest waż-
ne jedynie dla pewnej części mieszkańców województwa, ale większość nie miała 
w tej sprawie zdania, co pozwala przypuszczać, że ten okres historyczny nie utrwalił 
się jednak na tyle mocno w świadomości Małopolan (Wykres 8).

Uogólniając przedstawione w tym i poprzednim podrozdziale strukturalne i tem-
poralne ujęcie procesów budowania identyfikacji terytorialnej, można stwierdzić, że 
na obszarze współczesnego województwa małopolskiego przenikają się trzy zasadni-
cze konstrukcje. Pierwsza związana jest z historycznym procesem zrastania się kultur 
ludowych z kulturą narodową, których elementy wciąż są silnie obecne w postawach 
mieszkańców regionu (Kłoskowska 1996). Ten splot dwóch podstawowych rodzajów 
identyfikacji uzupełnia wątek galicyjski, którego świadomość, jak wykazują nasze 
badania, wciąż jest obecna wśród mieszkańców województwa, choć w dość ograni-
czonym wymiarze. Dodajmy, że narracja galicyjska podkreśla związki kulturowo- 
-historyczne z Europą Środkową. Być może właśnie dlatego, w odpowiedzi na pyta-
nie zadane przez Jałowieckiego i Szczepańskiego, czy czujesz się Małopolaninem, 

Wykres 8. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy okres autonomii galicyjskiej jest ważnym 
okresem dla ludzi, którzy mieszkają w województwie?”

Źródło: badania własne – ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców Małopolski (2007).
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ponad 80% respondentów odpowiedziało „tak”. „Jestem Małopolaninem, bo czuję się 
związany z określoną kulturą lokalną, i jestem Polakiem, a ponadto w historii mojego 
regionu istniały silne więzi z Europą” – tak mógł wyglądać kontekst, w którym padały 
odpowiedzi zarówno na pytania ankiety Jałowieckiego i Szczepańskiego, jak i mojej. 
Bycie Małopolaninem to właśnie może znaczyć: przynależność do wielu przestrzeni 
kulturowych równocześnie, wzajemnie się wzmacniających i uzupełniających! Nic 
dziwnego, że na pytanie o to, czy przenieśliby się do innego województwa, ponad 
80% respondentów odpowiada, że nie (Wykres 9).

Przypomnijmy, że w obu badaniach sondażowych Małopolanie równie często 
podkreślali swój związek ze społecznością lokalną, z województwem, identyfikację 
narodową oraz przywiązanie do Europy. Oznaczać to może tyle, że identyfikacja re-
gionalna w Małopolsce, choć w wymiarze osobistym i emocjonalnym ograniczona 
do konkretnych miejsc i niewielkich obszarów etnograficznych, w bardziej uogól-
nionym kontekście otwiera się zarówno na narodowe, jak i europejskie konotacje. 
I to jest jej ogromny potencjał. 

4. POWIĄZANIA FUNKCJONALNE A INTEGRACJA 
SYMBOLICZNA: KRAKÓW A REGION

Integracyjnej roli Krakowa należy poświęcić trochę więcej miejsca. Jest oczywiste, 
że z racji swego niezwykłego historycznego potencjału miasto pełni szczególną rolę 

Wykres 9. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy gdyby miał(a) Pan(i) możliwość, 
przeprowadził(a)by się Pan(i) do innego województwa?”

Źródło: badania własne – ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców Małopolski (2007).
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w zbiorowym imaginarium. Z drugiej jednak strony coraz silniejsze oddziaływanie 
procesów globalizacyjnych różnicuje szanse rozwojowe różnych części wojewódz-
twa. To istotnie wpływa na postrzeganie Krakowa jako najważniejszego ośrodka 
rozwoju gospodarczego w regionie oraz na związki pomiędzy rozwojem stolicy re-
gionu a innymi jego częściami. 

Kraków jako nowa stolica regionu: w pułapce stereotypów i resentymentów
W wywiadach przeprowadzanych przeze mnie w latach 2000–2001 w myśle-

niu o wzajemnych relacjach silne były dwa wzorce, które skutecznie uniemożliwia-
ją podjęcie rzeczowej dyskusji. Pierwszy miał ścisły związek z symboliczną aurą 
Krakowa, spod której nie mogli uwolnić się działacze regionu, a która stawała się 
źródłem nietajonej satysfakcji dla działaczy krakowskich. Rzecz w tym, że Kraków 
jako ikona kultury narodowej wykracza swym oddziaływaniem poza granice regio-
nu, umacniając w ten sposób odbiór miasta w Małopolsce: 

Dla regionu jest charakterystyczny Kraków, miasto Kraków i krakowiacy, nic dziwnego, 
prawda, ponieważ są uważani w ogóle za symbol ogólnopolski. Kraków tak ciąży w sen-
sie kulturalnym, historycznym nad całym regionem, na pewno dominuje bezwzględnie.

Rozmówcy z Krakowa starannie podkreślali tę dominację, ale i respondentom 
spoza Krakowa trudno było uwolnić się od pojmowania miasta inaczej niż w kate-
goriach kulturowych, czego przykłady podawano już wcześniej. 

Gdyby jednak ująć rozwój miasta i jego potencjał w szerszym kontekście porów-
nawczym, wówczas okazuje się, że obraz stolicy regionu ulega zmianie i staje się 
bardziej realistyczny. Kraków nie jest ani szczególnie zasobnym, ani dynamicznie 
rozwijającym się miastem. Jeden z moich biznesowych rozmówców zauważył kry-
tycznie: 

Kraków zawsze był metropolią tutaj w sensie wirtualnym bardziej, nie z powodu szcze-
gólnej infrastruktury czy dokonań gospodarczych. Nigdy to nie był wielki, moim zda-
niem, i taki absolutnie dominujący ośrodek przemysłowy. (...) Kraków po prostu jest 
uważany za coś, co jest po Warszawie najważniejsze w Polsce, a dla niektórych ludzi na-
wet ważniejsze ze względu właśnie na ciągłość historii i inne takie elementy, które nazy-
wam wirtualnymi, które nie zawsze odnajdują podstawę w wynikach gospodarczych, na 
przykład w dochodzie na głowę, w dochodzie budżetu publicznego itd. Bo te wcale nie są 
nieprzeciętne w Krakowie, tylko wręcz powiedziałbym: przeciętne i zawsze takie były. 

Symptomatyczny wydaje się rozkład odpowiedzi na pytanie ankietowe zada-
ne mieszkańcom, czy Kraków to dla Pana(i) nowoczesna, europejska metropolia 
(Wykres 10). Widać wyraźnie, że mieszkańcy regionu dość ostrożnie oceniają miej-
sce stolicy regionu w szerszym układzie międzynarodowej konkurencji i kooperacji.

Drugim obowiązującym wzorcem jest sposób myślenia o wzajemnych relacjach 
w kategoriach redystrybucji środków centralnych, rodem z poprzedniej epoki. Ten 
sposób myślenia jeden z ekspertów określa następująco: „To jest raczej taki układ 
zerojedynkowy: »my albo oni«. Zresztą, po obu stronach”. 
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Świadectwem owego myślenia o regionie w kategoriach gry o sumie zerowej 
jest wiele wzajemnych zarzutów i oskarżeń ze strony przedstawicieli władz regio-
nalnych i reprezentantów krakowskich elit przywódczych. Już w pierwszej turze 
wywiadów z lat 2000–2001 u respondentów z mniejszych ośrodków pojawiała się 
obawa, że potencjał Krakowa spowoduje wyssanie większości zasobów przeznaczo-
nych na rozwój całego regionu. Przewodniczący sejmiku pierwszej kadencji podob-
nie widział tę sprawę:

Ja jeżdżę dużo, jeździłem, teraz może od paru, dwóch, trzech miesięcy mniej, jeździłem 
dużo po Małopolsce i widzę, że ludzie są dumni z tego, że są związani z Krakowem, 
że Kraków tu jest tak na co dzień, jak się z nimi rozmawia czy spotyka. Dla nich jest to 
powód na pewno do pewnego rodzaju dumy. Kiedy to się przekłada na język polityczny, 
to już jest gorzej, ponieważ uważa się, że Kraków pochłania większą ilość pieniędzy, 
a im się dostaje tylko mniej, ochłapy, prawda. Więc to widać, tego rodzaju postawy, które 
często się próbuje szybko przekuć na jakieś polityczne działania przeciwko Krakowowi, 
żeby zbudować swoją pozycję w Tarnowie czy Oświęcimiu, czy w Nowym Sączu. I tu na 
pewno jest pewnego rodzaju, tego typu rywalizacja.

Owe uwagi krytyczne niektórzy krakowscy rozmówcy tłumaczyli wówczas roz-
palonymi przez poprzednie podziały administracyjne ambicjami lokalnych działa-
czy, w ich przekonaniu bezpodstawnymi:

Wykres 10. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy Kraków to dla Pana(i) przede wszystkim…?”

Źródło: badania własne – ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców Małopolski (2007).
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To było rozbudzenie ambicji niektórych dużych miast. To widać szczególnie w przypad-
ku Tarnowa i Nowego Sącza. Gdzie tam ludzie miejscowi poczuli się dumni z tego, że 
mają województwo u siebie, siedziba przedstawiciela rządu jest bardzo blisko. Zaczęli 
rozbudowywać tamtejsze struktury administracyjne władzy i tworzyć czasami ślicznie 
centra kultury czy centra edukacji czy akademickie centra na siłę.

Krytyczna ocena Krakowa, zdaniem krakowian, wynika także z faktu utraty 
znaczenia, lecz przede wszystkim, źródeł niezłych dochodów: 

I ja przypuszczam, że ci nowosądeczanie przez jeszcze pewien okres czasu będą czuli 
taki niedosyt, no bo, co tu dużo mówić, nabijali sobie kasę, niezłą kasę z dobrego re-
gionu, dawnego województwa nowosądeckiego, dzisiaj to wszystko centralnie idzie do 
Krakowa.

Inni krakowscy respondenci stwierdzali, że sytuacja byłych siedzib wojewódz-
kich wcale nie jest zła, mają bowiem własne, niezależne od szczebla regionalnego 
źródła pozyskiwania środków z centrum i z Unii Europejskiej, poza tym dotacje na 
te ośrodki są znacznie większe niż te, które otrzymuje Kraków: 

No w Tarnowie i w Nowym Sączu są kompleksy, które są podsycane ostatnio. Ale to jest 
trochę krzyk polityczny tamtejszych liderów, którzy przedtem byli stolicą, trochę sztucz-
nie zrobioną, województwa i sztucznego województwa jednego i drugiego. Natomiast 
odpadło im to, Nowy Targ odetchnął czy niektórzy inni, a ci jeszcze płaczą. W istocie, 
jak wynika z analiz sejmiku wojewódzkiego, jak mi marszałek przedłożył, to jest o wie-
le więcej pieniędzy. Właściwie te pieniądze zasadniczo idą na tamte ośrodki, a nie na 
Kraków, które są w ramach tych inwestycji wojewódzkich. Kraków wręcz minimalnie 
dostawał na niektóre zadania.

Wśród moich rozmówców z Krakowa znaleźli się i tacy, którzy, chociaż świado-
mi metropolitalnych zobowiązań wobec regionu, swoiście pojmowali ową metropo-
litalność: 

Była dyskusja w Radzie Miasta, dyskutowaliśmy strategię, to był plan... strategia rozwo-
ju miasta. Była tam wprost zapisana funkcja metropolitalna Krakowa. Tak właśnie była 
ona rozumiana. Ja nawet na sesji mówiłem o czymś takim, że Kraków, że funkcja me-
tropolitalna to jest, źródłosłów pochodzi od matki. To jest rodzaj takiego właśnie, takiej 
funkcji Krakowa opiekuńczej, że Kraków jest źródłem promieniowania, ale przyciąga-
nia ludzi z regionu. To było wiadome od dawien dawna, że centrum życia tego regionu 
to jest Kraków.

Nietrudno dostrzec, że takie ujęcie metropolitalnej roli miasta zasadniczo nie 
odbiega od opisanej wcześniej wizji Krakowa jako ośrodka symbolicznego oddzia-
ływania, a przy tym niebezpiecznie zbliża do postawy wyższości i protekcjonalizmu 
w stosunku do regionu. Wydaje się bowiem, że elity krakowskie nie potrafiły, lub 
nie chciały, przynajmniej wtedy, kiedy przeprowadzałem pierwszą serię wywiadów 
(2000–2001), zredefiniować i rozwinąć wizerunku ośrodka w nowym układzie ad-
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ministracyjnym. Pozostawały uwięzione w pociągającej, a ponadto dającej im trwa-
łą przewagę symboliczną i niewymagającej wysiłku koncepcji Krakowa jako me-
tropolii „wirtualnej”, opartej o symbolikę narodową, nie chcąc dostrzec, że jest ona 
kompletnie nieadekwatna do nowej sytuacji i stawia partnerów z regionu w pozycji 
podporządkowanej.

Z drugiej strony reprezentanci mniejszych ośrodków regionalnych nie potrafili 
po zmianie granic administracyjnych adekwatnie odróżnić rozmaitych funkcji, jakie 
Kraków pełni w regionie, co przeszkadzało im w precyzyjnym zdefiniowaniu ocze-
kiwań oraz zaproponowaniu określonych form współdziałania. Mieli i wciąż mają 
pretensje do Krakowa za działania władz wojewódzkich, których miasto jest jedynie 
siedzibą, zapominają także, że Kraków ma prawo posiadać własne cele rozwojowe 
jako odrębna i samorządna gmina. Poza tym w myśleniu aktorów spoza Krakowa 
wciąż jeszcze pokutował wzorzec paternalistyczno-centralistycznego modelu dys-
trybucji środków, typowy dla poprzedniego okresu, kiedy to układy w centrum rzą-
dowym bądź regionalnym pozwalały nieźle prosperować. 

Nowa przestrzeń wymaga zatem nowego spojrzenia na wzajemne relacje. Te re-
lacje powinny uwzględniać przede wszystkim specyfikę i potencjał partnerów, wy-
znaczać także czytelny podział ról we współdziałaniu. W nowym układzie nie może 
być mowy ani o Krakowie jako mateczniku czy jakimś centrum dystrybucyjnym, 
ani o roli aktorów subregionalnych jako czapkujących w krakowskiej centrali peten-
tów czy po prostu konsumentów krakowskich zasobów kultury symbolicznej. 

Wyzwania globalizacyjne a integracja regionalna

Obok tego tkwiącego jeszcze w poprzednich schematach sporu toczyła się i to-
czy poważna debata nad szansami regionu w kontekście globalizacji. Uczestniczą 
w niej głównie władze wojewódzkie i eksperci rozwoju regionalnego, znacznie rza-
dziej, niestety, działacze lokalni. 

W dyskusji o istocie globalizacji i jej wpływie na szanse regionu w globalnej kon-
kurencji pojawiają się dwa stanowiska: regionalizacyjne i globalizacyjne. W wersji 
regionalizacyjnej, reprezentowanej przez władze regionalne, losy metropolii i regio-
nu są ściśle powiązane, a od ich wzajemnej współpracy i zdefiniowania zadań zależy 
wspólna przyszłość. 

Zwolennikiem tej koncepcji był Janusz Sepioł, marszałek województwa w latach 
2002–2006: 

Ja jestem głębokim zwolennikiem teorii, że metropolie jedynie wzmacniają region, że 
one nie pasożytują na regionach. Na czym to polega? Metropolia żyje z dostarczania 
usług metropolitalnych. Jeśli nie ma rynku na te usługi, to metropolia się nie rozwija. 
Przy czym metropolia jest zainteresowana, żeby był zbyt na jej usługi: finansowe, kon-
sultingowe, kulturalne, medyczne. Ona ich nie sprzeda poza własnym regionem. W tym 
sensie jest zainteresowana prosperity. I metropolia nie walczy z regionem, metropolia 
walczy z innymi metropoliami. Natomiast region ma szanse otrzymać różne dobra, usłu-
gi poprzez metropolię, która jest takim portalem, takim wejściem. I teraz im słabsza jest 
metropolia, tym ta brama węższa i usługi są na niższym poziomie. I dlatego te regiony, 
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które mają silne metropolie, to wygrywają, zwłaszcza w takim, mówiąc gazetowo, świe-
cie globalizującym się. Liczą się tylko te węzły sieci, tu jest źródło innowacji. Jeśli postęp 
zależy wyłącznie od innowacji, to znaczy, że zależy tylko od metropolii, bo region bez 
metropolii nie ma szansy na innowacje, czyli że nie ma szansy na rozwój.

Rola metropolii regionalnej jako portalu odgrywana jest w obie strony: wobec 
świata i wobec regionu. Metropolia jest więc rodzajem pośrednika: udostępnia po-
tencjał regionalny światu, z kolei regionowi uprzystępnia świat. Musi ponadto utrzy-
mywać rozsądną równowagę w tym binarnym układzie: nie może zanadto drenować 
regionu, bo nie sprzeda swoich usług metropolitalnych, nie może także tracić kon-
taktów ze światem, dzięki czemu utrzymuje swój wysoki poziom innowacyjności 
i konkurencyjność. W wizji Sepioła pobrzmiewa echo koncepcji globalnych sieci 
przepływów, których to metropolie stają się kluczowymi węzłami (Castells 2000; 
Sassen 2001a, 2001b). 

Zachowanie równowagi w tym układzie wymaga właściwego ujęcia relacji pomię-
dzy metropolią a regionem. Problem polega jednak na tym, że elity krakowskie nie 
dysponują ani tego typu koncepcją, ani wolą uczynienia z Krakowa stolicy regionu.

W opinii niektórych krytyków miasto nie wywiązuje się należycie ze swych 
funkcji ekonomiczno-rozwojowych wobec regionu. Tłumaczy się to wprawdzie 
kwestiami administracyjnymi – gmina Kraków nie ma wystarczających instrumen-
tów do budowania szerszych więzi ekonomicznych – lecz przede wszystkim polity-
ką władz miasta zorientowaną bardziej na rywalizację międzynarodową niż integra-
cję wewnątrzregionalną. Ówczesna szefowa Małopolskiego Instytutu Samorządu 
Terytorialnego i Administracji, profesor Grażyna Prawelska-Skrzypek, stwierdzała 
wprost:

Kraków jest odwrócony plecami do regionu. Można to wyjaśnić dwoma czynnikami. Po 
pierwsze, Kraków jest głównie zainteresowany dostarczaniem usług dla swoich miesz-
kańców, po drugie Kraków zmuszony jest do rywalizacji międzynarodowej. Wszystko 
to powoduje, że region, chcąc nie chcąc, musi akceptować cele rozwojowe Krakowa. 
Ale powstaje problem: co z regionem i jego priorytetami rozwojowymi? Na przykład 
w kwestii edukacji. Krakowskie instytucje edukacyjne nie są zorientowane na mieszkań-
ców regionu, jak na przykład wrocławskie. Wiele instytucji kulturalnych w Krakowie 
woli współpracować z partnerami zagranicznymi niż regionalnymi we wzmacnianiu re-
gionalnej tożsamości. Jest tylko jedna wyraźna oś współpracy regionalnej w kulturze: 
Kraków – Zakopane.

Inni krytycy posługujący się modelem relacji funkcjonalnych podkreślają, że nie 
tylko władze, ale w ogóle elity krakowskie traktują region jako swoistą kolonię, 
eksploatując i nie dając nic w zamian. Krytyka ta dotyczy zwłaszcza kadry akade-
mickiej, która rozwija komercyjną działalność dydaktyczną w regionie, natomiast 
naukową u siebie na uczelniach. W ten sposób lokalne ośrodki akademickie pozba-
wione są jakiejkolwiek trwałej bazy badawczej. Profesor Jerzy Hausner, ówczesny 
szef Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, twierdził bez ogródek: 
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Krakowskie elity traktują region jak „hinterland”, kolonię, która wprawdzie istnieje, ale 
nie służy do budowania partnerskich więzi, ale eksploatacji zasobów.

Istnieje też druga, mniej optymistyczna wizja wpływu globalizacji na me-
chanizmy rozwoju regionalnego. Zwolennicy tej opcji twierdzą, że tak naprawdę 
zrównoważony rozwój to fikcja. Regiony rozwijają się poprzez swoje lokomotywy 
wzrostu, a tymi lokomotywami są właśnie regionalne metropolie, takie jak Kraków. 
W globalizującej się gospodarce rywalizacja toczy się pomiędzy silnymi ośrodkami 
regionalnymi, a szanse regionów w dużej mierze zależą od sukcesu ich metropo-
lii w rywalizacji bądź to lokalnej, bądź międzynarodowej. Decyduje zdolność do 
generowania, względnie przyciągania innowacji, a one rozchodzą się najpierw po 
największych ośrodkach, a potem rozprzestrzeniają się dalej, wreszcie z opóźnie-
niem trafiają na prowincję, czasami nie trafiają tam nigdy. Z taką koncepcją rozwoju 
regionalnego nie do pogodzenia jest deklarowana przez władze wojewódzkie wizja 
zrównoważonego rozwoju województwa. Kolejność rozwoju jest bowiem taka, że 
najpierw musi rozwinąć się metropolia, a potem cała reszta. Rektor Wyższej Szkoły 
Biznesu w Nowym Sączu Krzysztof Pawłowski twierdził w rozmowie ze mną, że 
Nowy Sącz musi poczekać na swoją szansę rozwojową: 

Taka jest cena, i nie da się tego odwrócić, i nie wierzę w żadnym wypadku w zrównowa-
żony rozwój, bo to jest po prostu technicznie niemożliwe, albo inaczej: zrównoważony 
rozwój w sensie geograficznym kosztowałby niewiarygodnie dużo. A na pewno Polski na 
to nie stać. Więc tak jak można mówić o imperializmie Warszawy w stosunku do resz-
ty Polski i o przesadnym koncentrowaniu tam kapitału zagranicznego. No i co z tego? 
Przecież to kapitał zagraniczny decyduje, gdzie się lokuje, a nie warszawiacy. Tak samo 
uważam, że kolejnym etapem będzie zejście i intensywny rozwój kilku miast metropo-
litalnych, m.in. Krakowa. Że jest to naturalna kolej rzeczy. Jest tylko pytanie, czy uda 
się nam, Sączowi, m.in. przy pomocy mojej szkoły, stworzyć przyszłościowe, kolejne 
centrum innowacyjne, które zacznie przyciągać kapitały, pieniądze poprzez to, że będą 
tutaj lepiej wykształceni ludzie itd., itd. Ale cenę dystansu, nawet rozwarcia, wydłużenia 
dystansu musimy zapłacić. I to jest dla mnie absolutnie jasne. 

Niejednoznaczność roli samego Krakowa w rozwoju regionalnym oraz związków 
jego rozwoju z rozwojem reszty województwa dobrze ujmuje rozkład odpowiedzi na 
pytanie zadane w ankiecie liderom rozwoju regionalnego o wzajemne powiązania 
pomiędzy rozwojem metropolii i regionu (Wykres 11).

Rozproszone wyniki wskazują, że choć większość respondentów dostrzega wza-
jemny związek pomiędzy szansami rozwojowymi stolicy województwa a rozwojem 
pozostałych jego części, to różnicuje ich opinia co do natury owego związku. Warto 
zauważyć, że stosunkowo sporo ankietowanych (22,7%) w ogóle nie zauważa związ-
ków rozwojowych pomiędzy Krakowem a regionem, a aż jedna piąta rozmówców 
nie ma na ten temat zdania. Proces integracji terytorialnej województwa przebiega 
stopniowo. 

Zarówno wywiady z liderami i ekspertami rozwoju regionalnego, jak i ankiety 
wśród mieszkańców wskazują, że wykorzystanie potencjału integrującego w posta-
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ci stolicy regionu napotyka największe trudności. Po pierwsze, sposób postrzegania 
Krakowa przez mieszkańców tzw. prowincji regionalnej jest pełen wewnętrznych 
sprzeczności i wieloznaczności. Pod adresem stolicy regionu kierowane są często 
wzajemnie wykluczające się oczekiwania: że będzie wspomagała region i jednocześ-
nie sama dynamicznie się rozwijała, nie oglądając się na swoje otoczenie regionalne. 
Po drugie, władze regionalne nie mają wystarczających instrumentów, by powiązać 
rozwój metropolii z rozwojem innych części Małopolski. Nie ma także, dodajmy, wy-
starczająco spójnej i atrakcyjnej wizji wzajemnych związków Krakowa i Małopolski. 
Pozostaje zdać się na związki strukturalno-funkcjonalne, które trudno poddać kon-
troli i których wewnętrzna dynamika podąża raczej tropem globalnych tendencji, co 
powoduje dalsze pogłębianie się różnic w tempie rozwoju metropolii i regionu.

Ten brak w relacjach świetnie widać w rozkładzie odpowiedzi na pytanie zadane 
zarówno liderom, jak i mieszkańcom o to, jakie ich zdaniem cechy dominują w no-
wym województwie. Lista cech została oparta o kwestionariusz zaproponowany 
przez portugalskich badaczy do badania identyfikacji terytorialnej w peryferyjnych 
obszarach wiejskich w kontekście procesów globalizacyjnych (Roca, Mourão 2004). 
Warto jednak zaznaczyć, że mieszkańcy otrzymali znacznie bardziej skróconą listę 
niż liderzy, co bez wątpienia utrudnia dokonywanie porównań (zob. Aneks). 

Mieszkańcy województwa (Tabela 12) postrzegają Małopolskę bardziej poprzez 
własne doświadczenia i obserwowane w najbliższym otoczeniu problemy niż przez 
„wizerunkowe” cechy regionu. Dodajmy, że w próbie mieszkańców krakowianie 
stanowią zaledwie jedną szóstą populacji, co mniej więcej odpowiada proporcjom 
w regionie. Natomiast liderzy wydają się nieco bardziej optymistyczni w postrze-

Wykres 11. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Z którym z poniższych stwierdzeń dotyczących 
rozwoju Krakowa i regionu zgadza się Pan(i) w największym stopniu?” 

Źródło: badania własne – ankieta przeprowadzona wśród liderów rozwoju regionalnego 
(2007–2009).
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ganiu standardów życia oraz profilu ekonomicznego regionu, być może dlatego, że 
w próbie liderów, pomimo czynionych wysiłków, nie udało się wyeliminować nadre-
prezentacji osób bądź to pracujących w Krakowie, bądź też często odwiedzających 
to miasto (radni wojewódzcy). Obie grupy prezentują nieco odmienne wizje regionu. 
Mieszkańcy bardziej realistycznie oceniają procesy rozwoju i modernizacji, liderzy 
zdają się prezentować „oficjalny optymizm” (wysoki standard życia, nowoczesne 
technologie, nowoczesny przemysł), ale też postrzegają region poprzez „zewnętrz-
ne” cechy wizerunkowe: folklor, przywiązanie do tradycji, religijność. Mieszkańcy 
w opisie charakterystycznych dla regionu cech i zjawisk odwołują się przede wszyst-
kim do elementów składających się na ich codzienne doświadczenie, dlatego pod-
kreślają silne więzi sąsiedzkie i rodzinne oraz problemy pojawiające się w ich oto-
czeniu (ucieczka młodych, ambitnych ludzi, emigracja zarobkowa). 

Tabela 12. Cechy „silnie obecne” w województwie małopolskim według mieszkańców i liderów

Cechy „silnie obecne” w województwie 
małopolskim

Mieszkańcy (cechy 
wymienione spośród 

trzech wskazań – 
procent skumulowany)

N = 304

Liderzy (procent 
odpowiedzi „tak” 

w stosunku do danej 
cechy)
N = 63

Silnie więzi rodzinne i sąsiedzkie % 43,9 –

Ucieczka młodych, ambitnych ludzi % 39,3 75,8

Emigracja zarobkowa % 38,9 –

Piękno przyrody, piękno krajobrazu % 35,3 –

Religijność % 25,4 79

Wysokie bezrobocie % 15,2 25,4

Folklor % 14,9 69,8

Dbałość o tradycję, przywiązanie do przeszłości % 14,9 90,3

Wysoki standard życia % 5,6 61,3

Nowoczesne technologie % 5,3 58,1

Szybki rozwój gospodarczy % 3,6 –

Rozwój cywilizacyjny % 3,3 –

Przestarzałe gałęzie przemysłu % 2,6 37,1

Nowoczesny przemysł % 1,3 50

Źródło: badania własne – ankiety przeprowadzone wśród mieszkańców Małopolski (2007) 
i wśród liderów rozwoju regionalnego (2007–2009).



ROZDZIAŁ 5220

Widać więc, jak elementy „habitualne” i „wyobrażeniowe” wpływają na obraz 
regionu. Liderzy, bardziej związani ze stolicą regionu, charakteryzują się centralną, 
wyobrażeniową perspektywą patrzenia na Małopolskę, z kolei mieszkańcy pocho-
dzący głównie spoza stolicy regionu przyjmują za podstawę swego obrazu woje-
wództwa doświadczenia codzienne, „habitualne”. 

Nieco odmienne wyniki uzyskano w Omnibusie Krakowa i Małopolski (2010), 
przeprowadzonym telefonicznie na tysiącosobowej próbie dorosłych mieszkańców 
Małopolski, zrealizowanym przez Katedrę Analiz Regionalnych Klubu Jagiellońskiego 
i Biuro Badań Społecznych „Obserwator”. Wśród cech charakteryzujących region wy-
mieniano walory turystyczne i przyrodnicze, rzadziej tradycje kulturowe czy potencjał 
naukowy. Zwracano także uwagę na złą sytuację gospodarczą i zacofanie. Komentator 
podkreśla jednak, że elementy wizerunkowe dominują nad tożsamościowymi, mało 
jest bowiem określeń związanych ze specyficznie małopolskimi cechami, i to zarówno 
w odniesieniu do regionu, jak i do ludzi w nim mieszkających: 

Najwyraźniej jesteśmy skutecznie „sformatowani narodowo”, a tożsamość jestem 
„Małopolaninem” prawdopodobnie pojawiłaby się daleko za „Polakiem” i „krakowiani-
nem” czy „tarnowianinem” (Omnibus 2010: 11).

5. STRATEGIE KONSTRUOWANIA REGIONALNEJ TOŻSAMOŚCI 
WYOBRAŻONEJ

Administracyjne budowanie symbolicznych podstaw integracji

Jak zatem integrować region symbolicznie, do jakich wspólnych elementów się 
odwoływać, jakie instrumenty zaprząc do działania? Trzeba na wstępie podkreślić, 
że reforma regionalna, nakładając na władze wojewódzkie obowiązek ochrony dzie-
dzictwa i integracji regionalnej, równocześnie nie wyposażyła nowo utworzonych 
województw w wystarczający arsenał środków służących do realizacji wytyczonych 
priorytetów. Marszałek województwa kadencji 2002–2006 Janusz Sepioł wspominał 
o kilku metodach pobudzania integracji regionalnej: 

No wie pan, to są zarówno elementy edukacyjne, tzn. myśmy, mamy taką instytucję, 
nazywa się Małopolski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ma ośrodki w Oświęcimiu, 
Tarnowie, Sączu i w Krakowie. I myśmy bardzo postawili na edukację regionalną, czyli 
kształcenie nauczycieli do prowadzenia zajęć z edukacji regionalnej, to jest pierwsze. 
Dwa, różnego typu formy konkursów dla młodzieży: „Moja Małopolska”, „Co wiem 
o moim regionie”, takie historie czy takie rzeczy symboliczne jak wyposażenie wszyst-
kich strażaków w herby województwa małopolskiego do mundurów, czy próbowaliśmy 
też, to na mniejszą skalę, naklejki na samochody. To jest 40 tysięcy ludzi, jakby pan 40 
tysięcy plakietek z herbem Małopolski zamienił, to już jest coś. (...) To są takie akcje 
integracyjne typu Małopolskie Dni Dziedzictwa, gdzie promuje się dziedzictwo, właśnie 
całego regionu, podkreśla się to słowo Małopolska. Ale szczerze mówiąc najwięcej robi 
telewizja, prognozy pogody po prostu. 
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Nie wszystkie jednak z tych pomysłów odniosły sukces. Na najbardziej podsta-
wowym poziomie świadomość regionalna może być tworzona w szkołach, na pod-
stawie przygotowywanych programów o tematyce regionalnej. Uruchomione przez 
województwo ścieżki regionalne nie spełniły jednak swojego zadania. Marszałek 
województwa winą za to obarczał przede wszystkim fakt słabego przygotowania 
nauczycieli: 

dla nich edukacja regionalna jest zawsze rozumiana jako edukacja lokalna: moje miasto, 
moja gmina, nasz kościół, nasza parafia, prawda. Jest bardzo ciężko przejść na większy 
agregat, po części z tego powodu, że nauczyciele są nieprzygotowani. 

Inna rzecz, że nie ma podstawy do przygotowania nauczycieli, skoro nie istnieje 
odpowiednia literatura dotycząca problematyki regionalnej. Janusz Sepioł stwierdza: 

nie ma żadnych porządnych dziejów Małopolski, prawda. Ostatnie wypisy o Małopolsce 
zrobiła Bieniarzówna chyba w 60. latach.

Podobnie wygląda sprawa mediów regionalnych. Wydaje się, że władze woje-
wódzkie popełniły nie do końca uświadamiany błąd, jeśli chodzi o wybór kanałów 
docierania do obywateli z informacją o regionie. Duże ilości środków zostały prze-
znaczone na tworzenie wojewódzkich portali internetowych. Tymczasem prowadzo-
ne przeze mnie badania ankietowe wykazują, że większość mieszkańców w ogóle 
nie przegląda wojewódzkich stron internetowych (Wykres 12). Wygląda więc na to, 
że uruchomione dużym kosztem portale nie spełniają założonej funkcji.

Większość mieszkańców wiedzę o regionie czerpie przede wszystkim z prasy 
i telewizji. Niespodzianką jest przy tym fakt, że dysponujący rozbudowanym dzia-
łem regionalnym „Dziennik Polski” nie został uznany przez większość pytanych 

Wykres 12. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy odwiedza Pan(i) strony internetowe Urzędu 
Marszałkowskiego?” 

Źródło: badania własne – ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców Małopolski (2007).
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za gazetę typowo regionalną, być może ze względu na swój krakowsko-centryczny 
profil. Jedynie jedna czwarta respondentów uznała tę gazetę za zdecydowanie regio-
nalną, podobnie jak „Gazetę Wyborczą”, posiadającą wprawdzie jedynie skromne 
dodatki lokalne, ale jednak terytorialnie bardziej rozproszone. Za zdecydowanie 
najbardziej regionalną uznana została natomiast „Gazeta Krakowska”. Stwierdziło 
tak niemal dwie trzecie ankietowanych.

Ważnym źródłem informacji o regionie jest natomiast telewizja regionalna 
(Program 3 TVP), którą przynajmniej raz w tygodniu ogląda ponad połowa bada-
nych (Wykres 14). 

Wykres 13. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Która z poniższych gazet ma Pana(i) zdaniem ma 
charakter regionalny?”

Źródło: badania własne – ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców Małopolski (2007).

Wykres 14. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy ogląda Pan(i) programy telewizji 
regionalnej?”

Źródło: badania własne – ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców Małopolski (2007).
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Problem w tym, że jak podkreślają reprezentanci małopolskich władz, krakow-
ski ośrodek regionalny jest po pierwsze słaby merytorycznie, po drugie swoim za-
sięgiem telewizja regionalna nie dociera do całej zachodniej części województwa, 
najsłabiej zintegrowanej z resztą regionu, co stawia pod znakiem zapytania jej rolę 
w integracji symbolicznej regionu. Jak stwierdził jeden z wicemarszałków: 

Dzisiaj media mają bardzo duże znaczenie dla poczucia budowania pewnej tożsamo-
ści kulturowej czy tożsamości regionalnej. Małopolska jest tak dziwnie poukładana, że 
zasięg programu regionalnego nie pokrywa województwa. W Wadowicach, w Kętach, 
które są w województwie małopolskim, odbiera się program śląski. 

W arsenale środków symbolicznej integracji, jakie wykorzystywał Urząd 
Marszałkowski i jego agendy, pojawiają się: (1) ważne dla Małopolski postaci (hi-
storyczne i współczesne), (2) produkty kuchni regionalnej, a także (3) pamiątki tu-
rystyczne, które przygotowywano jako reprezentujące całe województwo. W ankie-
cie dla mieszkańców próbowałem sprawdzić, które z tych obiektów symbolicznych 
mają największą szansę stać się elementem identyfikacji regionalnej. 

Zbiorcze wyniki nie pozostawiają wątpliwości: za najbardziej „małopolskie” 
traktowane są te obiekty, które albo cieszą się największym rozgłosem poza regio-
nem i najbardziej utrwaliły się w wyobraźni zbiorowej poprzez kulturę masową, 
albo zawierają elementy wspólne przynajmniej dla kilku obszarów województwa 
(Wykresy 15–17).

Wykres 15. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Która z poniżej wymienionych postaci kojarzy się 
Panu(i) z Małopolską?”

Źródło: badania własne – ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców Małopolski (2007).
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Wśród sławnych postaci związanych z Małopolską bezapelacyjnie wygrywa 
Jan Paweł II, którego osoba, niezależnie od pełnionej roli religijnej, stała się jedną 
z najbardziej znanych ikon współczesnej kultury masowej, a którego dzieciństwo 
i młodość silnie związane były z Wadowicami, Krakowem i Podhalem. Pewną nie-
spodzianką jest pojawienie się na drugim miejscu świętej Kingi, co po wnikliwszej 
analizie okazuje się nieprzypadkowe. Żona Bolesława Wstydliwego w szczególny 
sposób związała swe losy z regionem poprzez niezwykłą aktywność w różnych jego 
miejscach: Tarnowie, Nowym Sączu, Wieliczce czy Krakowie. W ten oto sposób 
jej postać zdaje się łączyć różne części województwa (Wykres 15). Podobnie postać 
księdza Józefa Tischnera, którego aktywność wykraczała poza krakowskie środowi-
sko uniwersyteckie, zdaje się łączyć różne miejsca w Małopolsce. 

W przypadku produktów kulinarnych zwyciężają te najbardziej popularne, zwią-
zane z terenami należącymi do kulturowego rdzenia Małopolski: Podhala (oscypek, 
kwaśnica, bundz), Nowosądecczyzny (łącka śliwowica), Ziemi Wadowickiej (kre-
mówka papieska), terenu krakowskiego (kiełbasa krakowska). Mniej popularne są 

Wykres 16. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Który z poniższych produktów mógłby promować 
Małopolskę na zewnątrz?”

Źródło: badania własne – ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców Małopolski (2007).
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produkty z tych części województwa, które zostały przyłączone doń w 1998 roku 
(kapusta charsznicka czy pstrąg zatorski) (Wykres 16).

Wśród potencjalnych pamiątek z Małopolski ankietowani najchętniej wymieniali 
typowe pamiątki z Krakowa: smoka wawelskiego, lajkonika oraz czapkę krakowską, 
najrzadziej – palmę z Lipnicy Murowanej (Wykres 17). 

Wydaje się, że wyobrażeniowe budowanie identyfikacji z regionem ma dość ni-
kłe szanse powodzenia w natłoku symboli, obiektów i informacji kultury masowej, 
aczkolwiek udane pomysły i sieci projektów, jak w przypadku świętej Kingi, prze-
bijają się do świadomości mieszkańców, mogą także stać się podstawą integracji 
i mobilizacji wokół celów rozwojowych.

Wspólnota wyobrażona kultur habitualnych

Wśród wielu równoległych strategii budowy kulturowych podstaw integracji na 
uwagę zasługują inicjatywy i idee Antoniego Bartosza i wielu innych osób dzia-
łających w całym regionie, które podzielają jego sposób myślenia o roli kultury 
we współczesnym rozwoju. Bartosz najpierw pełnił funkcję szefa Małopolskiego 
Instytutu Kultury – marszałek jest organem założycielskim tego Instytutu – a po-
tem dyrektora Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Jego koncepcja istotnie od-

Wykres 17. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Która z poniższych pamitek mogłaby służyć jako 
pamiatka z Małopolski?

Źródło: badania własne – ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców Małopolski (2007)
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biega od odgórnego, administracyjnego budowania wspólnoty wyobrażonej w skali 
całego województwa. Proponuje on strategię ewolucyjnego i oddolnego budowania 
identyfikacji z regionem, która z pewnością ma związek z jego niezwykłą biografią. 
Bartoszowi, pochodzącemu z niezamożnej rodziny cieśli z podtarnowskiego Dębna, 
udało się dokonać niezwykłego awansu społecznego i obronić doktorat na paryskiej 
Sorbonie. Zdobycie tytułu naukowego na prestiżowej uczelni nie przeszkadza mu 
czuć się głęboko związanym z ziemią tarnowską, a szerzej – z doświadczeniem kul-
turowym chłopskich wspólnot południowo-wschodniej Polski: 

No więc tak myślałem sobie o tym, że mi potrzeba tego oddychania kulturą, która jest 
takim zderzeniem mojego własnego myślenia, mojej wyobraźni, też mojego ciała, doty-
ku, prawda, z wartością kultury na wszelkim poziomie. Oczywiście, jeżeli odczuwamy 
też potrzebę zrozumienia, w jakim miejscu ja żyję? Bo jestem chłopskim synem, który 
poszedł w świat kiedyś. Wioskę sobie swoją cały czas cenił i wartości, które wyniósł ze 
swojego domu rodzinnego. 

Dzięki zagranicznemu doświadczeniu dostrzega on różnorodność kulturową 
Europy, co zmusza go do pytania o swoje własne korzenie: 

Studiowałem w Paryżu, nie tylko, w Tuluzie, i widziałem po akcentach, jak ludzie do siebie 
tam, jak się rozpoznają w Paryżu, nawet kraj, to wiadomo który, kto obsiaduje wieczorem, 
bo czasem też pisałem w knajpach wieczorem i podglądałem świat. Widziałem, jak mocni 
są Baskowie, jak kompletnie inaczej mówią ci z Owerni itd. Pomyślałem sobie: w dzisiej-
szej Europie, gdzie będziemy coraz częściej podróżować, jest ciekawym tematem do roz-
wiązania pytanie takie: Jak wracam do siebie, to do czego wracam innego niż tam?

Tym, co zdaniem Bartosza łączy Małopolan, jest tkwiąca w różnorodności kultur 
lokalnych na tym terenie żywotność kulturowa, zdolność do budowania odrębności 
kulturowej w małej skali: 

Małopolska jest zrobiona z Krakowa, z gór, z nasycenia wielokulturowością też, bo jak-
by przecież popatrzeć porządnie w historii i w to, jak się tę wielokulturowość odbiera 
dzisiaj, to to są mocne objawy, to nie są rzeczy historyczne tylko. Kotłowało się tu wiele 
rzeczy kiedyś, a dzisiaj (…) Małopolanin to na pewno inwencyjny gość, nawet na pozio-
mie bezrobocia to widać, że ta aktywność spowodowana atutami pejzażu albo w ogóle 
pewnymi tradycjami myślenia, ona owocuje.

Bartoszowi zależy także, aby unikać tego, co zabija kultury habitualne, lokal-
ne, etnograficzne: komodyfikacji, utowarowienia kultury. Ullrich Kockel, komentu-
jąc politykę europejskiego dziedzictwa kulturowego, zauważa dość cierpko, że tam, 
gdzie kultura przestaje być ważna dla codzienności, zamienia się w dziedzictwo. 
Tradycja, jak z kolei pisze Szacki (1971), jest zawsze jakimś dialogiem z przeszłoś-
cią, dziedzictwo natomiast, jako element polityki lokalnej czy regionalnej, często 
staje się przedmiotem instrumentalnej obróbki, używanym do rozmaitych celów, 
wykorzystywanym m.in. w strategiach rozwoju gospodarczego jako treść „produktu 
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turystycznego”. Tak zwane kultywowanie dziedzictwa, zdaniem Kockla, w postaci 
niekończących się festiwali folklorystycznych, targów regionalnej kuchni czy sztuki 
ludowej, przypomina „pielęgnowanie martwego pacjenta”, jeśli nie towarzyszy temu 
autentyczne wplatanie elementów tradycji w bieżącą codzienność (2002b: 186). 

Podobnie jak Kockel, także Bartosz uważa, że teraźniejszość musi wchodzić 
w ciągły dialog z przeszłością, żeby tradycja była żywa, a nie zamieniała się w pro-
dukt regionalny. Żeby wejść w dialog z przeszłością, trzeba wyjść z bieżącej potrze-
by i doświadczenia, a następnie zobaczyć, jak w przeszłości odpowiadano na te same 
problemy i pytania. Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego to inicjatywa, której 
zadaniem jest wychodzenie od autentycznych tradycji społeczności lokalnych.

W związku z tym Małopolskie Dni Dziedzictwa zaczęły sterować w stronę nie produktu 
turystycznego, ale w stronę pracy ze społecznościami lokalnymi. I stawialiśmy na to, 
że promocją faktyczną tych przeciekawych zabytków, zabyteczków różnych, czasem to 
przecież kapliczki jakieś, to będzie to, jak ludzie będą je przedstawiali i o nich mówili. 
Dlatego były te szaleństwa typu, nie wiem, Republika Poetów tam odtworzona rok temu 
w jednym z pałaców, gdzie ci ludzie oswoili na nowo kompletne ruiny. I na tym nam 
zaczęło bardzo zależeć. Tworzyć takie regionalne programy, że łączy się chęć przemiesz-
czania, zagospodarowania wolnego czasu z odkrywaniem, co w różnych miejscach jest.

Traktowanie przeszłości jako „zmuzealizowanego”, martwego dziedzictwa wy-
nika m.in. z przyjęcia błędnego rozumienia rozwoju jako procesu liniowego, zgod-
nie z którym to, co było kiedyś, nie jest w stanie dostarczyć żadnych przydatnych 
wskazówek, informacji czy wzorów temu, co jest dziś. Bartosz podaje przykład 
wielkiego etnograficznego odkrycia, jakiego dokonano w Andrychowie dzięki pro-
jektowi Muzeobranie, propagującemu ożywianie zawartości placówek muzealnych 
w województwie. Okazało się, że w XVIII wieku andrychowscy chłopi stworzyli 
niezwykle nowoczesną organizację z systemem wyspecjalizowanych funkcji bizne-
sowych, handlującą tkaninami w całej Europie. Oczywiście było to możliwe dzię-
ki odwadze i przenikliwości lokalnego feudała, który zmienił formę pańszczyzny 
z feudalnej na biznesową: 

Dzisiaj pół Andrychowa jest zafascynowane w ogóle tą szkołą biznesu, Muzeobraniem, 
i tam te towarzystwa różne wchodzą. Czego potrzeba było? Tylko jednego, że oddali się 
do dyspozycji ludzie z pewnym myśleniem. Zadali różne pytania, doprowadzili do sytu-
acji, w której w porozumieniu z lokalnymi zbudowali pewną ścieżkę.

Bartosz łączy wątki kultur habitualnych z elementami wyobrażonymi, ale jedno-
cześnie łamie tradycyjny, mozaikowy układ terytorialny kultur etnograficznych po-
przez wprowadzenie wątków tematycznych, biegnących w poprzek ich tradycyjnie 
postrzeganych granic. Łamie także strukturalne wyobrażenia o społecznych korze-
niach kultury regionalnej, jako głównie chłopskiej. Stara się pokazać wpływy różnych 
warstw, stanów i środowisk, których działalność rozgrywa się na terenach obecnego 
województwa, dokonań środowisk inteligenckich, rzemieślniczych, zawodowych.
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Jednym z pierwszych projektów, któremu patronował Antoni Bartosz, jest 
„Pierścień św. Kingi” – wykorzystano tu postać żony Bolesława Wstydliwego jako 
współczesnej bizneswoman. Śledzenie jej rozlicznych aktywności umożliwia wy-
pracowanie wyobrażonej łączności pomiędzy różnymi częściami województwa, 
m.in. miejscowościami Pogórza, Nowosądecczyzną, tarnowskiem i Krakowem: 
„Kinga w XIII wieku miała strategię bizneswoman, która inwestuje w wiedzę ludzi, 
która inwestuje w kanały irygacyjne, która wyposaża klaryski w dostęp do liturgii, 
sposobów śpiewania z klasztorów zachodnich”.

Na podobnej zasadzie funkcjonuje seria dodatków do „Gazety Wyborczej” pod 
tytułem „Zachwyty Małopolską”. To rodzaj wewnętrznej promocji regionu, a więc 
strategia odkrywania zasobów materialnych i symbolicznych przeznaczona przede 
wszystkim dla mieszkańców województwa. W pierwszych ośmiu numerach, przy-
gotowanych przez Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie pod 
patronatem Marszałka Nawary, które ukazały się w drugiej połowie 2008 roku, wy-
korzystano ogromne zasoby Muzeum, żeby poprzez różne wątki tematyczne ukazać 
bogactwo zasobów kulturowych regionu. Serię otwiera temat zbójnickich ścieżek, 
w drugim numerze tematem przewodnim są regionalne tradycje balneologiczne, 
kolejnym tematem jest sól itd., itp. Dzięki zamieszczonym z tyłu każdego numeru 
mapom i informacjom turystycznym można przygotowywać tematyczne wyciecz-
ki po różnych zakątkach województwa, a przy okazji budować i utrwalać „region 
wyobrażony” jako coraz bardziej spójną całość. Kolejna seria zeszytów, wydana 
w drugiej połowie 2009 roku, poświęcona została małopolskim klasztorom, jednej 
z największych atrakcji i kulturowych skarbów regionu, ich bogatej tradycji i histo-
rii. Każdy numer omawiał jedną regułę zakonną i jej rozsiane po regionie siedziby.

6. IDENTYFIKACJA Z REGIONEM: PODSUMOWANIE

W procesie historycznym wytworzyła się trwała więź pomiędzy wyobrażoną kul-
turą narodową a lokalnymi tożsamościami habitualnymi, podtrzymywana przez 
rozmieszczone terytorialnie instytucje państwa, nie tylko edukacyjne i kultural-
ne, lecz także zawodowe czy administracyjne. Gęsta sieć placówek państwowych 
(szkół, urzędów, instytucji kultury) stanowi strukturalny ruszt dla procesów repro-
dukcji wspomnianej symbiozy kulturowej. Dla wspólnot opartych na habitualnych 
elementach tożsamości tym, co podtrzymuje więź z doświadczanym terytorium, są 
struktury lokalnych instytucji kulturalnych i religijnych, stowarzyszeń i parafii, ale 
także zwyczaje, obyczaje, stroje, muzyka, kuchnia i wiele innych elementów symbo-
licznych, składających się na codzienność. Ów szczególny zrost kultury narodowej 
i kultur lokalnych dokonuje się więc dzięki rutynizacji dwóch trybów wytwarzania 
identyfikacji terytorialnej w dwóch częściowo niezależnych, a częściowo wzmac-
niających się sieciach struktur organizacyjnych. W wyobrażeniowym wytwarzaniu 
wspólnoty terytorialnej potrzeba także elementu „habitualizacji”, a więc rutynizacji 
i powtarzalności. Dokonuje się ona między innymi dzięki strukturom organizacyj-
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nym państwa: programom szkolnym, kulturalnym, dzięki mediom, urzędom itp. 
Z kolei „doświadczeniowe” kultury lokalne nie mogą obyć się bez elementów sym-
bolicznych, tak w odniesieniu do teraźniejszości, jak i przeszłości (lokalne, mity, 
narracje, symbolika), a tych dostarczają silnie rozwinięte struktury lokalnych stowa-
rzyszeń społecznych i kulturalnych oraz terenowe struktury Kościoła katolickiego. 

Przy tak bogatym instrumentarium instytucjonalnym podtrzymującym wyob-
rażeniowo-habitualną symbiozę kultury narodowej i kultur etnograficznych moż-
liwości władz regionalnych są dość ograniczone. W dobie kultury masowej władze 
regionalne nie mają wystarczających instrumentów medialnych do kształtowania 
wyobrażeń związanych z regionem w postaci regionalnego wizerunku. Brak dopa-
sowania struktury państwowych mediów do nowego podziału administracyjnego 
również utrudnia władzom regionalnym „wyobrażeniowe” budowanie wspólnoty 
terytorialnej, słabo funkcjonują także regionalne ścieżki tematyczne w programach 
szkolnych. Strategia oddolna, polegająca na wykorzystaniu elementów kultur lo-
kalnych w budowaniu regionalnej wspólnoty wyobrażonej, nie zyskała wystarcza-
jącego wsparcia władz, aczkolwiek w kadencji 2006–2010, kiedy na ich czele stał 
Marszałek Nawara, zrozumienie dla tej idei było większe. 

Porażka narracji galicyjskiej, jako próby nowej chronologizacji i podstawy bu-
dowania identyfikacji terytorialnej, ma kilka przyczyn. Po pierwsze, niewrażliwe 
na tę tradycję pozostają te części województwa, które zostały przyłączone z tere-
nów dawnego województwa katowickiego. Po drugie, narracja galicyjska natrafiła 
na emocjonalną obojętność z jednej strony i niechęć z drugiej: okazała się obojętna 
dla kultur lokalnych (być może z wyjątkiem Podhala) i wroga wobec integracji naro-
dowej, silnie obecnej na obszarze obecnego województwa m.in. dzięki Krakowowi 
i jego symbolicznym zasobom odnoszącym się wprost do polskiej państwowości 
i kultury narodowej, a także dzięki Kościołowi i religii, silnie zrośniętym z elemen-
tami tożsamości narodowej. W tym sensie okazała się raczej „niefortunną trady-
cją” (Gąsior-Niemiec 2006). Po trzecie, narracja galicyjska nie znalazła wsparcia 
w strukturach organizacyjnych, nie licząc paru incydentalnych akcji i zdarzeń oraz 
niewielkiej grupy piewców owej tradycji, która z czasem się rozpierzchła. 

Globalizacja utrudnia tworzenie regionalnej tożsamości wyobrażonej, bazu-
jąc tylko i wyłącznie na Krakowie jako jego centrum. Kraków z jednej strony nie 
może się stać symbolicznym centrum regionu na skutek procesów funkcjonalnych 
(metropolizacja), które pogłębiają dysproporcje rozwojowe pomiędzy Krakowem 
a resztą regionu, co przeszkadza w budowaniu trwalszych więzi instytucjonalno- 
-organizacyjnych w układzie horyzontalnym. Z drugiej strony, na tzw. regionalnej 
prowincji inaczej niż w Krakowie odczuwa się skutki globalizacji. O ile procesy 
metropolizacji w Krakowie przyczyniają się do dynamicznego rozwoju miasta oraz 
krystalizacji jego pozytywnego wizerunku, o tyle globalizacja na tzw. regionalnej 
prowincji działa na więzi lokalne destrukcyjnie (emigracja zarobkowa), co prowa-
dzić może zarówno do gloryfikacji lokalności (Kurczewska 2008), jak i do odrzuca-
nia Krakowa jako centrum integracji. 

Wreszcie znaczenie ma i to, że Małopolanie po prostu rzadko odwiedzają Kraków, 
miasto nie staje się więc częścią ich codziennego doświadczenia, co pomogłoby bu-
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dować wspólnotę regionalną wokół „doświadczania” Krakowa. Jest to pewnie efekt 
niskiej zamożności, a do pewnego stopnia skutek reformy samorządowej, której jed-
nym z celów było to, żeby obywatel większość swoich życiowych spraw i problemów 
mógł rozwiązać w gminie i powiecie i nie musiał jeździć do stolicy województwa. 
W przekazie medialnym Kraków częściej pokazywany jest, jeśli już, jako ośrodek 
polskości, względnie współczesna metropolia, natomiast jego funkcje regionalne nie 
są już takie wyraziste i zrozumiałe dla odbiorców, co utrudnia wyobrażeniowe wy-
korzystanie miasta do integracji w skali regionalnej. 



ROZDZIAŁ 6

REGION NA INSTYTUCJONALNYM ROZDROŻU. 
PODSUMOWANIE

1. „REGIONY Z KRWI I KOŚCI” JAKO PROJEKT 
INSTYTUCJONALNY 

„Regionom w Polsce potrzeba autonomicznych mechanizmów rozwoju, by nie stały 
się agendami dystrybucji środków unijnych. Dlatego potrzebujemy regionów z krwi 
i kości” – powiedział Jan Szomburg z gdańskiego Instytutu Badań nad Gospodarką 
Rynkową na III Kongresie Obywatelskim w Warszawie (kwiecień 2008), jednym 
z najważniejszych cyklicznych forów publicznej debaty w Polsce po 1989 roku. 
Temat regionów pojawił się na kongresie w kontekście wyzwań rozwojowych, przed 
jakimi, w opinii organizatorów, staje polskie państwo i społeczeństwo w XXI wieku. 
Po niemal 20 latach od zmiany ustrojowej i 10 od wprowadzenia reformy regionalnej 
dokonano pierwszego, jasnego wyeksponowania tezy o obywatelskim charakterze 
samorządowych województw. Przez minione 20 lat polską debatę o regionach przy-
tłaczały dwa wątki: polityczno-kulturowy i gospodarczo-modernizacyjny. Pierwszy 
zdominowała obawa przed regionalizmem jako ruchem zagrażającym unitarne-
mu charakterowi państwa (Jałowiecki 1992; Szczepański, Jałowiecki 2001). Dość 
szybko okazało się jednak, że w Polsce regionalizm, poza Śląskiem (Cybula 2004), 
nie posiada istotnego osadzenia społeczno-kulturowego (Hryniewicz 1993: 91–94). 
Natomiast perspektywa integracji z Unią Europejską, a w jej konsekwencji – obję-
cia Polski unijną polityką strukturalną powiązała problem regionów i regionalizacji 
z kwestią historycznego awansu cywilizacyjnego całego kraju i jego wewnętrznej 
spójności. Główny nacisk kładziony jest na podstawy i kryteria polityki regionalnej, 
zdominowanej ostatnio przez wątek dystrybucji funduszy strukturalnych, a dysku-
sja publiczna, nieraz bardzo burzliwa, koncentruje się na problemie międzyregio-
nalnych różnic rozwojowych w kontekście polityki regionalnej państwa, w dużo 
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mniejszym stopniu w kontekście analizy endogennych możliwości rozwoju regio-
nalnego. Wszystko bowiem wskazuje na to, że zamiast autonomii i autonomicznych 
mechanizmów szeroko rozumianego rozwoju na poziomie regionalnym, unijna po-
lityka strukturalna, zawłaszczana przez centralne elity polityczne (O’Dwyer 2006; 
Bukowski, Gadowska, Polak 2008a, 2008b) w sposób zupełnie niezamierzony 
wzmacnia scentralizowane struktury państwa i zamiast niwelować, podtrzymuje 
terytorialne różnice rozwojowe, na co istnieją już pierwsze dowody (Szczepański, 
Tazbir 2008). Województwa redukowane są stopniowo do roli agend dystrybucji 
funduszy unijnych i instrumentów spóźnionej modernizacji całego kraju.

Propozycja „regionów z krwi i kości” (Szomburg 2009), nawiązująca do zachod-
nich debat nad nowym regionalizmem (Amin 1994; Keating 1998; Scott 2001a) zrywa 
zarówno ze sposobem pojmowania regionów jako kulturowo-terytorialnych całości, 
jak i lansowaną przez etatystów koncepcją regionów jako administracyjnych struktur 
pomocniczych państwa, a także z popularną, zwłaszcza wśród liberalnych ekonomi-
stów, tezą o kaskadowym modelu rozwoju terytorialnego (Ohmae 2001), wprowadza-
jąc ideę regionów jako rozsadników społeczeństwa obywatelskiego. Osią tego projektu 
instytucjonalnego jest region rozumiany jako „wielofunkcyjna struktura średniego za-
sięgu”, będąca swoistym remedium na „próżnię socjologiczną” cechującą społeczeń-
stwo polskie. Osadzone pomiędzy lokalnymi wspólnotami, państwem narodowym 
i poziomem globalnym, regiony byłyby w stanie, po pierwsze, zredukować deficyt 
społeczeństwa obywatelskiego, budując kapitał powiązań społeczno-gospodarczych 
pomiędzy z jednej strony wspólnotami rodzinno-lokalnymi, a z drugiej – wspólnotą 
narodową; po drugie, inicjować procesy endogennego rozwoju społeczno-gospodar-
czego, a tym samym budować trwałe mechanizmy rozwojowe; po trzecie, niwelować 
różnice pomiędzy miastem a wsią, dzięki sieci powiązań średniego zasięgu terytorial-
nego; po czwarte, redukować napięcia globalizacyjne poprzez elastyczne poszukiwa-
nie odpowiednich rozwiązań instytucjonalnych. 

Wszystko to byłoby możliwe dzięki wyposażeniu regionów w odpowiednie cechy 
i instytucje. Autorzy koncepcji przyrównują je do cech i wyposażenia organizmu 
ludzkiego, stąd hasło „regionów z krwi i kości”. Podobnie jak człowiek, obywatel-
ski region składa się z: (1) duszy, której odpowiednikiem jest tożsamość regionalna 
i regionalny system wartości, a ich zewnętrznym wyrazem – wizerunek bądź marka 
(brand) regionu, (2) rozumu czy też mózgu, wraz z systemem nerwowym, i będą-
cych ich ekwiwalentem regionalnych elit oraz systemu obiegu informacji i komu-
nikacji publicznej, (3) kośćca, czyli szeroko rozumianej infrastruktury regionalnej, 
oraz (4) mięśni, czyli różnego rodzaju instytucji regionalnych. Powodzenie w re-
alizacji tego projektu w Polsce, w przypadku każdego z województw, zależy od 
trzech czynników endogennych: siły i rodzaju regionalnych tradycji, siły ośrodka 
centralnego oraz siły regionalnych elit. Zdaniem autorów, województwo małopol-
skie posiada właściwie wszystkie atuty, by stać się „regionem z krwi i kości”: ma 
bogate tradycje regionalne i dość wyraźne granice, obdarzone ponadto zostało sil-
nym centrum regionalnym (Kraków), wydaje się także, że dysponuje silnymi elitami 
kulturowymi, zdolnymi nadać mu wyraziste cechy i tożsamość (Gąsior-Niemiec, 
Szomburg, Zarycki 2008: 7–20). 
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2. ROZWÓJ REGIONALNY: POZA POLITYKĄ, POZA KULTURĄ, 
POZA WIĘZIAMI SPOŁECZNO-GOSPODARCZYMI

Przedstawiona propozycja zdaje się dobrze wpisywać w ramy konceptualne niniej-
szej pracy. Metafora antropologiczna i przyrównanie regionów do aktywnego, wol-
nego człowieka/obywatela koresponduje ściśle z celem praktycznym podjętych tutaj 
rozważań, czyli zbadania empirycznych warunków zbiorowej podmiotowości na po-
ziomie regionalnym. Czy nasze samorządowe województwa mogą mieć duszę? To 
pytanie o kulturowe podstawy integracji, o regionalną tożsamość. Czy mogą mieć 
mózg wraz z systemem nerwowym? To pytanie o przywództwo polityczne i podsta-
wy jego konsolidacji w regionie oraz rolę systemu politycznego jako odpowiednika 
systemu nerwowego człowieka. I wreszcie pytanie o kościec i mięśnie to pytanie 
o siłę i autonomię instytucji rozwoju regionalnego. 

Zebrany w trakcie wieloletnich studiów materiał dowodzi, że tzw. rozwój regio-
nalny w Małopolsce, a wiele wskazuje na to, że również w innych województwach, 
zachodzi tak naprawdę poza polityką (brak politycznych mechanizmów konsolidacji 
programowej i decyzyjnej), poza kulturą (brak identyfikacji na poziomie regional-
nym oraz kulturowych elementów integracji w skali województwa) i poza struk-
turami społeczno-gospodarczymi (brak powiązań gospodarczych i społecznych 
o charakterze regionalnym), czyli tymi sferami, w których może realizować się pod-
miotowość regionalna.

Poza polityką

Regionalizacja rozumiana jako proces administracyjnej decentralizacji i prze-
niesienia części kompetencji na poziom województwa, w gruncie rzeczy reproduku-
je mechanizmy klientelizmu politycznego na poziomie regionalnym. Dzieje się tak 
przede wszystkim dlatego, że wojewódzkie struktury administracyjne stały się po 
2004 roku głównym kanałem przepływu znaczących środków publicznych w po-
staci funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, a wokół dystrybucji tych środków 
toczy się polityczna gra zarówno na poziomie regionalnym, jak i poza nim, a jej 
reguły pozostają nieprzejrzyste dla opinii publicznej (Bukowski, Gadowska 2008). 
Funkcjonowanie systemu politycznego generuje najistotniejsze blokady instytu-
cjonalne. Zamiast skupiać się na wyznaczaniu kierunkowych rozwiązań rozwojo-
wych, regionalne struktury partii politycznych koncentrują się na rozdziale środków 
publicznych (w tym na wpływie na rozdział funduszy strukturalnych) i obsadzie 
stanowisk, które gwarantują kontrolę nad procesem dystrybucji, co pozwala budo-
wać poparcie w okręgach wyborczych. Respondenci zgodnie twierdzą, że żadna 
z partii politycznych nie ma programu rozwoju województwa. Wizją taką dysponuje 
ograniczone do kilkunastu, kilkudziesięciu osób w regionie środowisko działaczy 
i ekspertów, rozproszonych po różnych instytucjach administracyjnych i ugrupowa-
niach politycznych. W ten sposób odwrócona zostaje logika funkcjonowania sfery 
publicznej: bieżące administrowanie staje się zakładnikiem napięć i rywalizacji po-
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litycznej, podczas gdy strategiczne kierunki rozwoju kreuje głównie aparat admini-
stracyjno-ekspercki! Polityka w ujęciu regionalnym nie spełnia swej najistotniejszej 
funkcji: kreowania kierunków rozwoju w bliższej i dalszej perspektywie. Dlatego 
strategie rozwoju, przygotowywane w większości województw, są w istocie rytual-
nym dostosowaniem celów rozwoju regionalnego do założeń i ideologii stojących za 
programami unijnymi. 

Zdolności do autonomicznego kreowania kierunków rozwoju nie mają także 
główni liderzy regionalni, zmuszeni do ciągłego balansowania pomiędzy partiami 
politycznymi w celu uzyskania politycznej niezależności. Z kolei centralizm pań-
stwowy pozbawia ich szeregu instrumentów niezbędnych do samodzielnego kreo-
wania polityki rozwoju w terenie.

Największą barierą utrudniającą aktorom regionalnym przełamywanie klien-
telistyczno-patronackiego wzoru instytucjonalnego jest sposób funkcjonowania 
państwa i jego struktur polityczno-administracyjnych. To państwo jest głównym 
źródłem opóźniania procesów modernizacyjnych na szczeblu regionalnym, poprzez 
utrzymywanie szeregu kompetencji dystrybucyjnych. Etatyzm i centralizacja ge-
nerują mechanizm uzależnienia od administracji publicznej, co z kolei spowalnia 
spontaniczne procesy dostosowawcze do warunków gospodarki globalnej i integra-
cji w ramach Unii Europejskiej w warstwie strukturalnej, wzmacnia natomiast wzo-
ry klientelistyczne, zwłaszcza te o charakterze politycznym. 

Poza kulturą 

Struktury nowego województwa funkcjonują zasadniczo poza świadomością 
mieszkańców, przy ich małym zainteresowaniu, wręcz obojętności. Władze woje-
wódzkie nie nadały, przynajmniej na razie, procesowi integracji regionalnej znaczą-
cej rangi symbolicznej. To zastanawiające, że w regionie tak przesyconym kulturą, 
tradycją i symboliką element kulturowy okazał się brakującym ogniwem integracji. 
W Małopolsce traktowanej jako region historyczny tradycja nie stała się elementem 
symbolicznej integracji w skali całego województwa. 

Wydaje się, że niezdolność do symbolicznego wyrażenia wspólnoty interesów na 
szczeblu regionalnym, niemożność ich kulturowej obiektywizacji wynika z faktu, że 
tożsamość kulturowa w Małopolsce oparta jest na wzajemnie wzmacniających się ele-
mentach wyobrażonych kultury narodowej i składnikach habitualnych kultur lokal-
nych, które wspólnie tworzą charakterystyczną dla Małopolski symbiozę kulturową. 
Symbiozę tę przenika w dodatku składnik religijny, wsparty niezwykle silną na tych 
terenach strukturą parafialną Kościoła katolickiego. Dla obywatelskiej kultury regio-
nalnej nie pozostaje już wiele miejsca, zwłaszcza że ani władze wojewódzkie, ani inne 
grupy obywateli nie dysponują instrumentami, które pozwalałyby wprowadzać skład-
niki jakiejś nowej tożsamości regionalnej do codziennej rutyny organizacyjnej istot-
nych dla podtrzymywania tożsamości zbiorowej instytucji: szkół, mediów, organizacji 
społeczno-kulturalnych czy struktur Kościoła katolickiego. 

Brak śmiałych wizji rozwojowych, czerpiących z milczącego konsensusu co do 
tego, czym ten region jest i czym mógłby być w przyszłości, wizji, które stałyby się 
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zaczynem ożywionej debaty wśród liderów i mieszkańców, jak to się dzieje cały czas 
na przykład na Śląsku (Bałdys 2008), przemawia na rzecz intuicji, że elementy tra-
dycji kulturowej oraz tożsamości przestrzennej nie funkcjonują w skali regionalnej. 

W kwestii wykorzystania Krakowa jako symbolicznego potencjału dla tworzenia 
nowej świadomości obywatelskiej okazuje się, że w odbiorze sporej grupy Małopolan 
Kraków funkcjonuje albo jako ośrodek polskości, albo jako ośrodek jednej z wielu 
kultur lokalnych. W pierwszym przypadku traktowany jest jako symboliczne sank-
tuarium wspólnoty narodowej, w drugim – jako centrum równorzędnej wprawdzie, 
ale i obcej kultury lokalnej, z którą trudno wchodzić w dialog kulturowy, bo jest to 
w sporej mierze kultura oparta o zamknięte, wewnętrzne mechanizmy reprodukcji, 
charakterystyczne dla kultur tradycyjnych (Gellner 1991; Giddens 1994). W żadnym 
z tych ujęć Kraków nie jawi się jeszcze jako partner o szczególnej roli do odegrania 
w całym regionie, a więc na przykład jako portal, czyli metropolia regionalna doby 
globalizacji. Takie ujęcie dopiero się tworzy i wyłania, głównie w kręgu specjali-
stów, ekspertów oraz liderów regionalnych, nie zaś działaczy lokalnych, zwłaszcza 
krakowskich. Tym jednak, co najbardziej utrudnia uczynienie z Krakowa elementu 
symbolicznej integracji całego regionu, są procesy globalizacji, które wprowadzają 
element konkurencji i rywalizacji pomiędzy stolicą a innymi ośrodkami regionalny-
mi, pogłębiając w dodatku różnice rozwojowe.

Całości obrazu dopełnia rozwój kultury masowej w dobie Internetu. Internet 
rozprasza koncentrację zbiorowej uwagi, rozdrabniając ją na tysiące tematycznych 
nisz i wątków i towarzyszących im działań zbiorowych w postaci niepowiązanych, 
punktowych akcji. Niezwykle trudno jest wkomponować w przestrzeń zbiorowego 
zainteresowania wątek regionalny w taki sposób, żeby stał się stałym punktem w ca-
łorocznym kalendarzu.

Na stan tożsamości regionalnej wpływ ma także sposób funkcjonowania struk-
tur administracyjnych. Przepływ środków publicznych kanałami administracji woje-
wódzkiej trafia do dwóch głównych rodzajów odbiorców instytucjonalnych: państwo-
wych i samorządowych (lokalnych), przyczyniając się do wzmocnienia swoistego 
dymorfizmu kulturowego, charakterystycznego zresztą nie tylko dla Małopolski 
(Kurczewska 2006) – czyli krystalizowania się tożsamości terytorialnych przede 
wszystkim na dwóch skrajnych poziomach organizacji społecznej: na poziomie spo-
łeczności lokalnej i na poziomie ogólnonarodowym, mimo istniejącego potencjału 
dla powstawania świadomości regionalnej dzięki bogatej i różnorodnej spuściźnie 
historycznej regionu. Dlatego też wciąż daleko do tworzenia się tożsamości i więzi na 
pośrednich szczeblach struktury terytorialnej, co z kolei mogłoby sprzyjać mobiliza-
cji i integracji w skali województwa. Procesy polityczno-administracyjne wpływają 
więc bezpośrednio na budowanie kulturowych podstaw integracji.

Poza realnymi strukturami społeczno-gospodarczymi

Wielu autorów zajmujących się w Polsce efektami Strategii Lizbońskiej w posta-
ci rozwoju gospodarki opartej na wiedzy definiuje pogląd, że dystrybucja funduszy 
unijnych nie zmienia zasadniczo tempa rozwoju kraju, ponieważ tak naprawdę nie 
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jest zorientowana efektywnościowo, a więc nie jest skierowana do najbardziej in-
nowacyjnych firm i branż technologiczno-informatycznych, zgodnie z priorytetami 
Strategii, tylko przede wszystkim ma na celu funkcje redystrybutywne, podobnie 
jak w większości krajów unijnych (Kozak 2008; Grosse 2010).

Tak naprawdę tzw. logika dystrybucji funduszy unijnych, zwłaszcza w tzw. dru-
gim okresie programowania (2007–2013) ma dwa poważniejsze problemy niż tylko 
niską efektywność, spowodowaną złą alokacją funduszy. Pierwszy polega na tym, 
że nie uwzględnia ona relacji pomiędzy innowacyjnością technologiczną a innowa-
cyjnością organizacyjno-instytucjonalną, która jest jednym z warunków zaistnienia 
tej pierwszej. Efektywność technologiczna nie zakorzenia się w gospodarkach, któ-
re nie przeszły fazy innowacyjności instytucjonalno-organizacyjnej. Drugi z kolei 
problem związany jest z tym, że tzw. polityka regionalna w przeważającej mierze 
zorientowana jest na reprodukowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej 
państwa. Dzieje się tak dlatego, że dystrybucja funduszy strukturalnych od począt-
ku była zakładnikiem elit centralnych i rozgrywek politycznych na szczeblu krajo-
wym. Partie polityczne w systemach Europy Południowej i Środkowo-Wschodniej 
oraz ich terenowe struktury „pasożytują” przede wszystkim na instytucjach pań-
stwa, dlatego środki publiczne partie będą kierować przede wszystkim do podmio-
tów publicznych.

Regionalna gospodarka Małopolski w przeważającym stopniu oparta jest na 
małych i średnich przedsiębiorstwach reprezentujących drobny handel, przetwór-
stwo przemysłowe, rzemiosło i inne rodzaje usług (turystyka, naprawy). Narzucona 
w pewnym stopniu przez Strategię Lizbońską polityka rozwoju innowacyjności 
w Europie zupełnie nie uwzględnia tych branż, a to przekształcenia i innowacje 
w ich obrębie mogą zdynamizować wewnętrzny popyt na innowacje technologicz-
ne. Instytucje rozwoju społeczno-gospodarczego w Małopolsce są słabe i rozproszo-
ne, nie tworzą zintegrowanych sieci ani w układzie branżowym, ani terytorialnym. 
Tymczasem to ich przekształcenia organizacyjne i instytucjonalne są warunkiem 
modernizacji tradycyjnych branż w regionie. Do najistotniejszych zmian musi dojść 
w strukturach samorządu gospodarczego, do tego jednak potrzebna jest zmiana 
przepisów. Fundamentalne wydają się reformy w strukturze własności części insty-
tucji otoczenia biznesu. To właśnie biznes powinien zwiększyć w nich swój udział 
własnościowy, kosztem udziałów państwa, dzięki czemu zyska znaczniejszy niż do 
tej pory wpływ na sposób i funkcjonowanie tych instytucji. 

Pomimo wprowadzenia kontraktu wojewódzkiego i przekazania części upraw-
nień administracyjnych w procesie dystrybucji środków urzędom marszałkowskim, 
zasadnicze priorytety rozwojowe i kluczowe inwestycje ustalone zostały centralnie, 
a sposób finansowania rozwoju służy podtrzymywaniu państwowej infrastruktury 
instytucjonalnej. Jaskrawym przykładem jest finansowanie małopolskich innowacji 
w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna gospodarka”. Największe inwe-
stycje w nowe technologie mają, po pierwsze, charakter „twardy”, infrastrukturalny, 
oraz, po drugie, skierowane są do państwowych jednostek naukowo-badawczych. 
Trudno na razie oszacować, czy owe technologiczne blue chipy staną się rozsadni-
kami regionalnych sieci innowacji, logika działania już istniejących firm wysokich 
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technologii wskazuje jednak, że nie wchodzą one w lokalne czy regionalne układy 
powiązań organizacyjnych i biznesowych, lecz są skłonne tworzyć raczej własne 
powiązania w układzie instytucjonalnym, niemającym charakteru terytorialnego 
lecz funkcjonalny, związany z wewnętrzną logiką rozwoju i dystrybucji innowacji 
zaawansowanych technologicznie.

3. IMITACYJNA I ASYMILACYJNA STRATEGIA ZMIANY 
INSTYTUCJONALNEJ

Perspektywa instytucjonalna pozwala wychwycić dwa zasadnicze tryby zmiany in-
stytucjonalnej w procesie adaptacji do nowych warunków. Jeden odnosi się do zja-
wiska imitacji instytucjonalnej, drugi do procesu instytucjonalnej asymilacji. 

Pokusa instytucjonalnego naśladownictwa najlepszych wzorców z jednej strony 
zamiast ich twórczej rekonstrukcji i stopniowego wprowadzania w lokalną kulturę 
prowadzi w prostej linii do rozwoju zależnego i pogłębiania nierówności, a rozwój 
technologiczny i wzrost innowacyjności pozostają nieziszczalnymi mrzonkami. 
Z drugiej strony, dzięki Marchowi i Olsenowi (1984) wiemy, że upodobnianie się 
do otoczenia instytucjonalnego jest ceną, jaką płacą organizacje, by przetrwać, bo 
tylko dzięki izomorfizmowi pozyskują niezbędne do funkcjonowania zasoby ma-
terialne oraz symboliczne (legitymizacyjne). Podstawowe wyzwanie, przed jakim 
stoją peryferia Europy, dotyczy zerwania z pułapką „instytucjonalnej mimikry”, 
w jaką częściowo wpędza je nie tyle duch Strategii Lizbońskiej, ile jej interpretacja 
ze strony centralnych elit przywódczych, ostatecznie odpowiedzialnych za sposób 
wykorzystania unijnych środków. Tzw. liberalne elity modernizacyjne chcą wierne-
go naśladownictwa wzorów zachodnich w myśl popularnej wśród tych środowisk 
idei „benchmarkingu” czy „dobrych praktyk”, wiedzione pokusą mimetyzmu in-
stytucjonalnego: jeśli nie wiesz, jak się zachować w niepewnym środowisku, rób to, 
co robią najlepsi. Ignorowanie lokalnej czy regionalnej specyfiki prowadzi jednak 
prędzej lub później do rozczarowania, a w jego następstwie – do rytualizmu, czyli 
udawania, że robi się to na sposób zachodni. Z drugiej strony, elity socjalno-patrio-
tyczne chciałyby przyspieszonej modernizacji kraju, wyrównania standardów życia 
w regionach i społecznościach lokalnych, ale bez rezygnowania z unitarnych, cen-
tralistycznych rozwiązań. Środki na spóźnioną modernizację dostarcza Unia, której 
wymogi zawsze potraktować można cynicznie. Kraje peryferyjne, w tym nowe kraje 
członkowskie, wykształciły, jeśli chodzi o korzystanie z zewnętrznych dotacji, cały 
szereg praktyk dostosowawczych. Strategia ta wychodzi od instytucjonalnej mimi-
kry, ale nie prowadzi do wejścia peryferii na drogę rozwoju niezależnego. Wręcz 
przeciwnie: pogłębia dystans do bogatych gospodarek.

Strategia asymilacyjna odnosi się do zmiany zarówno sposobu funkcjonowania 
unitarnego państwa, jak i innego rozumienia przyczyn uzależnienia funkcjonalnego 
państw peryferyjnych. Proces ten wymaga jednak otwarcia się na specyfikę regio-
nalną, autentycznej demokracji i decentralizacji procesów decyzyjnych. Problem 



ROZDZIAŁ 6238

regionów peryferyjnych leży bowiem w relacjach z regionami rdzenia (metropo-
liami) oraz w relacjach z państwem, a nie w ich wewnętrznej charakterystyce. Nie 
chodzi tu o promowanie powrotu do skompromitowanych metod interwencjonizmu 
państwowego czy polityki redystrybucyjnej lat 60. i 70., lecz o nowy rodzaj kontroli 
rozwoju ze strony państwa, nie tylko w regionach nieuprzywilejowanych, ale prze-
de wszystkim w regionach szybko rozwijających się, aktywizowanie współpracy 
międzyregionalnej oraz wysoce selektywne stosowanie funduszy centralnych do 
aktywizowania w regionach peryferyjnych działalności sektorów wysokich tech-
nologii. Autentyczne działania likwidujące różnice międzyregionalne powinny do-
tyczyć przede wszystkim zróżnicowania instrumentów podatkowych, bardziej wy-
równawczej polityki w zakresie wydatków publicznych państwa oraz zróżnicowania 
form organizacyjnych agencji centralnych w odniesieniu do specyfiki regionów 
nieuprzywilejowanych. Z punktu widzenia perspektywy relacyjnej w ujmowaniu 
powiązań pomiędzy instytucjami państwa a regionami, nietrudno więc dostrzec, że 
bardzo często tzw. polityka regionalna w państwach unitarnych Unii Europejskiej 
tak naprawdę nie odnosi się do regionów jako autonomicznych podmiotów i partne-
rów unijnych, o własnych, niezależnych od struktur państwa źródłach rozwoju, jak 
w przypadku krajów z regionami autonomicznymi; nie prowadzi ona także do wy-
równywania różnic pomiędzy nimi. W procesach redystrybucyjnych państwo uni-
tarne w gruncie rzeczy wspomaga przede wszystkim własne struktury, rozmiesz-
czone terytorialnie, podtrzymując, a nawet wzmacniając terytorialną konfigurację 
własnych instytucji kosztem oddolnych i spontanicznych instytucji regionalnych. 
W ten sposób zamiast pobudzać endogenne procesy rozwojowe, podtrzymuje się 
procesy rozwoju zależnego od państwa oraz zamraża, o ile nie pogłębia, dystanse 
rozwojowe. 
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Załącznik 1 

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW MAŁOPOLSKI

Dr Andrzej Bukowski  Grant Komitetu Badań Naukowych 1 �02E 027 28 
Instytut Socjologii  Tradycja w działaniu: 
�niwersytet Jagielloński  instytucje a rozwój regionalny w Małopolsce 

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

W ramach własnego grantu habilitacyjnego prowadzę badania nad rozwojem regio-
nalnym w Małopolsce. Bardzo zależy mi na poznaniu Pana(i) osobistych przekonań 
i opinii dotyczących województwa małopolskiego i jego rozwoju. Będę wdzięczny za 
udzielenie szczerych odpowiedzi.

1. Czy wie Pan(i), jak nazywa się województwo, w którym Pan(i) mieszka?
1. Tak (jak się nazywa?)............................................................................
2. Nie.

2.  Czy czuje Pan(i) d u m ę, że jest mieszkańcem (obywatelem): 
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1. Swojej miejscowości. 1 2 3 4 5

2. Krainy, ziemi, powiatu, gdzie Pan(i) mieszka. 1 2 3 4 5

3. Województwa małopolskiego, Małopolski. 1 2 3 4 5

4. Polski. 1 2 3 4 5

5. Europy. 1 2 3 4 5
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3. Jaki obszar uznałby Pan(i) za swój region zamieszkania? Proszę wybrać jed-
ną z poniższych możliwości:
1. Najbliższą okolicę (swoje miasto, parę najbliższych wsi).
2. Powiat, w którym Pan(i) mieszka (np. gorlicki, limanowski, chrzanowski). 
3. Krainę historyczną (np. Podhale, Ziemia Gorlicka, Ziemia Limanowska, 

Śląsk).
4. Województwo, w którym Pan(i) mieszka.
5. Żaden z tych obszarów.
6. Trudno powiedzieć/nie wiem.

4.  Czy gdyby miał Pan(i) możliwość, przeprowadziłby się Pan(i) do innego wo-
jewództwa?
1. Tak.
2. Nie.
3. Nie wiem/trudno powiedzieć.

5. Która z poniższych cech charakteryzuje obecne województwo małopol-
skie? Proszę wybrać t r z y  spośród przedstawionych poniżej możliwości, 
które Pana(i) zdaniem najlepiej charakteryzują obecne województwo ma-
łopolskie:

1. Wysoki standard życia.
2. Silne więzi rodzinne i sąsiedzkie.
3. Nowoczesne technologie.
4. Starzenie się ludności.
5. Możliwość rozwoju indywidualnego.
6. Ucieczka młodych, ambitnych ludzi.
7. Rozdrobnione rolnictwo.
8. Emigracja zarobkowa.
9. Nowoczesny przemysł.

10. Szybki rozwój gospodarczy.
11. Folklor (twórczość ludowa, zespoły folklorystyczne).
12. Małe przedsiębiorstwa rodzinne.
13. Dbałość o tradycję, przywiązanie do przeszłości.
14. Religijność.
15. Wysokie bezrobocie.
16. Patriotyzm lokalny.
17. Przestarzałe gałęzie przemysłu.
18. Rozwój cywilizacyjny (kanalizacja, drogi, oczyszczalnie ścieków).
19. Piękno przyrody, piękno krajobrazu.
20. Inne (jakie?).
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6. Z którym z poniższych stwierdzeń zgadza się Pan(i) w n a j w i ę k s z y m 
s t o p n i u?
1. Rozwój Krakowa odbywa się kosztem pozostałych części województwa.
2. Rozwój Krakowa przyczynia się do rozwoju całego województwa.
3. Rozwój Krakowa i rozwój pozostałych części województwa przebiegają nie-

zależnie od siebie.
4. Rozwój pozostałych części województwa przyczynia się do rozwoju Krakowa.
5. Rozwój Krakowa i pozostałych części województwa są ściśle z sobą po-

wiązane.

7. Jaki wpływ miało wprowadzenie reformy samorządowej w 1999 roku (utwo-
rzenie nowych województw) na Pana(i) życie osobiste? Proszę wybrać jedną 
z poniższych możliwości:
1. Zdecydowanie korzystny.
2. Raczej korzystny.
3. Raczej niekorzystny.
4. Zdecydowanie negatywny. 
5. Nie miało większego wpływu. 

8. Jaki wpływ miało wprowadzenie reformy samorządowej (utworzenie no-
wych województw) na losy miejscowości, w której Pan(i) mieszka? Proszę 
wybrać jedną z poniższych możliwości:
1. Zdecydowanie korzystny. 
2. Raczej korzystny. 
3. Raczej niekorzystny.
4. Zdecydowanie negatywny. 
5. Nie miało większego wpływu. 

9. Która z poniżej wymienionych postaci kojarzy się Panu(i) z Małopolską?
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1. Święta Kinga. 1 2 3 4 5

2. Święta Jadwiga Andegaweńska. 1 2 3 4 5

3. Generał Józef Bem. 1 2 3 4 5

4. Franciszek Józef I. 1 2 3 4 5

5. Adam Chmielowski. 1 2 3 4 5
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6. Wincenty Witos. 1 2 3 4 5

7. Tadeusz Kantor. 1 2 3 4 5

8. Stanisław Lem. 1 2 3 4 5

9. Ks. Józef Tischner. 1 2 3 4 5

10. Jan Paweł II. 1 2 3 4 5

10. Czy okres autonomii galicyjskiej (Galicja) jest ważnym okresem dla ludzi, 
którzy mieszkają w województwie? Proszę wybrać jedną z poniższych moż-
liwości:
1. Tak, bardzo ważnym.
2. Ważnym, ale tylko dla niektórych mieszkańców.
3. Niezbyt ważnym.
4. W ogóle nieistotnym.
5. Trudno powiedzieć.

11. Która z poniższych pamiątek mogłaby służyć jako pamiątka z Małopolski?
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1. Czapka krakowska z pawimi piórami. 1 2 3 4 5

2. Kawałek soli z Wieliczki lub Bochni. 1 2 3 4 5

3. Lajkonik. 1 2 3 4 5

4. Palma z Lipnicy Murowanej. 1 2 3 4 5

5. Kierpce góralskie. 1 2 3 4 5

6. Smok wawelski. 1 2 3 4 5

7. Inne, jakie?........................... 1 2 3 4 5
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12. Który z poniższych produktów mógłby promować Małopolskę na zewnątrz?
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1. Oscypek. 1 2 3 4 5

2. Pstrąg zatorski. 1 2 3 4 5

3. Kapusta charsznicka. 1 2 3 4 5

4. Kiełbasa lisiecka. 1 2 3 4 5

5. Bundz. 1 2 3 4 5

6. Kremówka papieska. 1 2 3 4 5

7. Kwaśnica. 1 2 3 4 5

8. Łącka śliwowica. 1 2 3 4 5

9. Kiełbasa krakowska. 1 2 3 4 5

10. Inne, jakie?........................ 1 2 3 4 5

13. Która z poniższych gazet ma Pana(i) zdaniem charakter regionalny:
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1. „Gazeta Wyborcza – Dodatek Krakowski” 1 2 3 4 5

2. „Gazeta Krakowska” 1 2 3 4 5

3. „Dziennik Polski” 1 2 3 4 5

4. Inna, jaka?........................... 1 2 3 4 5

14. Czy ogląda Pan(i) programy telewizji regionalnej (ośrodka krakowskiego 
TVP)?
1. Tak, codziennie.
2. Tak, parę razy w tygodniu.
3. Tak, parę razy w miesiącu.
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4. Tak, ale rzadziej niż raz w miesiącu.
5. Wcale nie oglądam.

15. Czy odwiedza Pan(i) strony internetowe Urzędu Marszałkowskiego?
1. Tak, codziennie.
2. Tak, parę razy w tygodniu.
3. Tak, parę razy w miesiącu.
4. Tak, ale rzadziej niż raz w miesiącu.
4. Wcale nie odwiedzam.

16. Czy zna Pan(i), słyszał(a) o wymienionych poniżej instytucjach regionalnych?
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1. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. 1 2

2. Małopolski Instytut Kultury. 1 2

3. Urząd Wojewódzki Województwa Małopolskiego. 1 2

4. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 1 2

5. Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji. 1 2

6. Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego. 1 2

7. Wojewódzki Urząd Pracy. 1 2

8. Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 1 2

17. Czy Pana(i) zdaniem dzisiejsze województwo małopolskie:
1. Stanowi spójną, zintegrowaną całość. 
2. Wciąż jeszcze ma problemy z integracją tych części województwa, które 

wcześniej należały do innych województw.
3. Stanowi zlepek różnych, niepowiązanych z sobą obszarów. 

18. Czy gospodarzem województwa według ustawy o samorządzie regionalnym 
jest:
1. Wojewoda.
2. Marszałek.
3. Nie wiem/trudno powiedzieć.

19. Czy fakt, że jest Pan(i) mieszkańcem Małopolski ma dla Pana(i) jakieś zna-
czenie?
1. Zdecydowanie tak.
2. Raczej tak.
3. Raczej nie.
4. Zdecydowanie nie.
5. Trudno powiedzieć.



245ANEKS

20. Czy Pana(i) zdaniem rozwój miejscowości, w której Pan(i) mieszka zależy 
od rozwoju całego województwa?
1. Zdecydowanie tak.
2. Raczej tak.
3. Raczej nie.
4. Nie ma związku.
5. Trudno powiedzieć.

21. Czy wie Pan(i), kto jest Pan(i) radnym w sejmiku wojewódzkim?
1. Tak.
2. Nie.

22. Czy interesuje się Pan(i) sprawami regionu?
1. Tak, bardzo się interesuję.
2. Raczej się interesuję.
3. Raczej się nie interesuję.
4.  W ogóle się nie interesuję.

23. Czy Kraków to dla Pana(i) p r z e d e  w s z y s t k i m:
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1. Dawna stolica Polski. 1 2 3 4 5

2. Najważniejsze miasto Małopolski. 1 2 3 4 5

3. Najważniejsze miasto w całej Polsce. 1 2 3 4 5

4. Nowoczesna, europejska metropolia. 1 2 3 4 5

5. Miasto, w którym można ciekawie spędzić wolny czas. 1 2 3 4 5

6. Miasto, w którym załatwia się różne sprawy. 1 2 3 4 5

7. Stolica regionu. 1 2 3 4 5

8. Miasto takie, jak każde inne. 1 2 3 4 5

24. Czy rozwój Krakowa stanowi szansę dla rozwoju całego województwa, czy 
też jest zagrożeniem dla rozwoju regionu jako całości? Proszę wybrać jedną 
z poniższych możliwości:
1. Zdecydowanie jest szansą, a nie zagrożeniem.
2. Jest raczej szansą niż zagrożeniem.
3. Nie jest ani szansą, ani zagrożeniem.
4. Raczej zagrożeniem niż szansą.



ANEKS246

5. Zdecydowanie jest bardziej zagrożeniem niż szansą.
6. Trudno powiedzieć.

25. Czy rozwój Krakowa stanowi szansę dla rozwoju Pan(i) miejscowości, czy 
też jest zagrożeniem dla jej rozwoju?
1. Zdecydowanie jest szansą, a nie zagrożeniem.
2. Jest raczej szansą niż zagrożeniem.
3. Nie jest ani szansą, ani zagrożeniem.
4. Raczej zagrożeniem niż szansą.
5. Zdecydowanie jest bardziej zagrożeniem niż szansą.
6. Trudno powiedzieć.

26. Czy słyszał Pan(i) o kontrakcie dla województwa małopolskiego?
1. Tak.
2. Nie.

27. Czy z perspektywy ośmiu lat od jej wprowadzenia reforma regionalna (czy-
li utworzenie samorządowych województw) przyniosła mieszkańcom woje-
wództwa:
1. Więcej korzyści niż strat. 
2. Tyle samo korzyści ile strat.
3. Więcej strat niż korzyści.
4. Trudno powiedzieć.

28. Które z przedstawionych poniżej celów rozwoju regionalnego są dla Pana(i) 
ważne?
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1. Wyrównywanie różnic w poziomie życia mieszkańców. 1 2 3 4 5

2. Wyrównywanie szans rozwojowych różnych obszarów, części województwa. 1 2 3 4 5

3. Wzmacnianie poczucia przynależności do regionu wśród jego mieszkańców. 1 2 3 4 5

4. Pielęgnowanie tradycji regionalnych i dziedzictwa historycznego w regionie. 1 2 3 4 5

5. Umacnianie konkurencyjności gospodarczej regionu (rozwój nowych 
technologii).

1 2 3 4 5
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6. Rozwój współpracy pomiędzy różnymi podmiotami i środowiskami 
w województwie.

1 2 3 4 5

7. Pozyskiwanie środków z budżetu centralnego i funduszy zagranicznych. 1 2 3 4 5

8. W innych priorytetach (jakich?) ……………………......................................... 1 2 3 4 5

29. Czy władze regionalne (marszałek, sejmik wojewódzki) dobrze działają na 
rzecz regionu, województwa małopolskiego?
1. Zdecydowanie tak.
2. Raczej tak.
3. Raczej nie.
4. Zdecydowanie nie.
5. Trudno powiedzieć.

30. Czy słyszał Pan(i) o Małopolskiej Liście Szans?
1. Tak.
2. Nie.

Metryczka

M1. Wiek 
 ...............................................

M2. Płeć
1. Kobieta.
2. Mężczyzna.

M3. Wykształcenie
1. Podstawowe, gimnazjalne.
2. Zasadnicze zawodowe.
3. Średnie zawodowe.
4. Średnie ogólnokształcące.
5. Pomaturalne.
6. Licencjat.
7. Wyższe.

M4. Miejsce zamieszkania
1. Kraków → pyt. M6.
2. Nowy Sącz.
3. Tarnów.
4. Powiat gorlicki.
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5. Powiat olkuski.
6. Powiat nowotarski.

M5. Jak często jeździ Pan(i) do Krakowa?
1. Codziennie.
2. Kilka razy w tygodniu.
3. Kilka razy w miesiącu.
4. Raz na miesiąc.
5. Kilka razy w roku.
6. Rzadziej niż raz na rok.
7. Nigdy nie byłem(am) w Krakowie.

M6. Czas zamieszkania 
1. Od pokoleń. 
2. Od urodzenia (ale rodzice przybyli tu z innych terenów).
3. Przyjezdny.

M7. Które z poniższych zdań najlepiej opisuje sytuację materialną Pana(i) 
rodziny? 

1. Stale brakuje pieniędzy na podstawowe potrzeby: ubranie, jedzenie, czynsz, 
opłaty.

2. Zwykle pod koniec miesiąca brakuje pieniędzy na podstawowe potrzeby.
3. Żyjemy skromnie, ale nie brakuje pieniędzy na podstawowe potrzeby.
4. Stać nas nie tylko na zaspokojenie podstawowych potrzeb, ale od czasu 

do czasu możemy sobie pozwolić na większe wydatki: wczasy, inwestycje 
w domu itp.

5. Żyjemy na wysokim poziomie, nie musimy się liczyć z wydatkami.

M8. Do jakich organizacji Pan(i) należy?

1………………………………

2………………………………

3………………………………

4………………………………

5………………………………

6………………………………

7………………………………

8. Nie należę do żadnych organizacji.
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M9. Czy głosował(a) Pan(i) w ostatnich wyborach samorządowych?
1. Tak.
2. Nie.
3. Nie pamiętam.

M10. Czy głosował(a) Pan(i) w ostatnich wyborach parlamentarnych?
1. Tak.
2. Nie.
3. Nie pamiętam.

M11. Na kogo Pan(i) głosował(a) w ostatnich wyborach parlamentarnych?
1. Prawo i Sprawiedliwość.
2. Platformę Obywatelską.
3. Samoobronę.
4. Sojusz Lewicy Demokratycznej.
5. Ligę Polskich Rodzin.
6. Polskie Stronnictwo Ludowe.
7. Inną partię / jaką?............................................

Serdecznie dziękujemy za poświęcony nam czas.
Bardzo prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz kontaktowego numeru 

telefonu. Te informacje posłużą nam wyłącznie do kontroli pracy Ankieterów 
i bezpośrednio po wyrywkowym sprawdzeniu zostaną zniszczone.

Oświadczenie Ankietera:
Własnoręcznym podpisem potwierdzam fakt przeprowadzenia wywiadu osobiście, 

zgodnie z otrzymaną instrukcją.

...................................................   ..................................................
Data przeprowadzenia wywiadu                                           Podpis Ankietera
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Załącznik 2 

Kwestionariusz dla liderów rozwoju regionalnego

Dr Andrzej Bukowski  Grant Komitetu Badań Naukowych 1 �02E 027 28 
Instytut Socjologii  Tradycja w działaniu: 
�niwersytet Jagielloński  instytucje a rozwój regionalny w Małopolsce 
 
Szanowna Pani, Szanowny Panie,

W ramach własnego grantu habilitacyjnego prowadzę badania nad rozwojem regio-
nalnym w Małopolsce. Interesują mnie osoby i instytucje zaangażowane w rozwój 
i pomyślność tego regionu: ich poglądy, sposoby współpracy i problemy, jakie napo-
tykają w swojej działalności. Zależy mi szczególnie na poznaniu Państwa osobistych 
przekonań i opinii. Będę wdzięczny za udzielenie szczerych odpowiedzi.

1. Czy czuje Pan(i) d u m ę, ż e  j e s t  m i e s z k a ń c e m  ( o b y w a t e l e m )?

Zd
ec

yd
ow

an
ie

 ta
k

Ra
cz

ej
 ta

k

Ra
cz

ej
 n

ie

Zd
ec

yd
ow

an
ie

 n
ie

Tr
ud

no
 p

ow
ie

dz
ie

ć

1. Swojej miejscowości. 1 2 3 4 5

2. Krainy, ziemi, powiatu, gdzie Pan(i) mieszka. 1 2 3 4 5

3. Województwa małopolskiego, Małopolski. 1 2 3 4 5

4. Polski. 1 2 3 4 5

5. Europy. 1 2 3 4 5

2. Czy gdyby była taka możliwość, przeprowadziłby się Pan(i) do innego  
województwa?
1. Tak.
2. Nie.
3. Nie wiem.

3. Jaki obszar uznał(a)by Pan(i) za swój r e g i o n  zamieszkania? Proszę wy-
brać jedną z poniższych możliwości:
1. Najbliższą okolicę (swoje miasto, parę najbliższych wsi).
2. Powiat, w którym Pan(i) mieszka (np. gorlicki, limanowski, chrzanowski). 
3. Krainę historyczną (np. Podhale, Ziemia Gorlicka, Ziemia Limanowska, Śląsk).
4. Województwo, w którym Pan(i) mieszka.
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5. Żaden z tych obszarów.
6. Trudno powiedzieć/nie wiem.

4. Czy Pana(i) zdaniem władze wojewódzkie (marszałek) wspierają rozwój 
miejscowości, w której Pan(i) mieszka?
1. Zdecydowanie wspierają.
2. Raczej wspierają.
3. Raczej nie wspierają.
4. W ogóle nie wspierają.
5. Nie wiem, trudno powiedzieć.

5. Z którą z poniższych możliwości zgadza się Pan(i)?
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1. Rozwój Krakowa odbywa się kosztem pozostałych 
części województwa.

1 2 3 4 5

2. Rozwój Krakowa przyczynia się do rozwoju całego 
województwa.

1 2 3 4 5

3. Rozwój Krakowa i rozwój pozostałych części 
województwa przebiegają niezależnie od siebie.

1 2 3 4 5

4. Rozwój pozostałych części województwa przyczynia 
się do rozwoju Krakowa.

1 2 3 4 5

5. Rozwój Krakowa i rozwój pozostałych części 
województwa są ściśle z sobą powiązane.

1 2 3 4 5

6. Która z poniżej wymienionych cech rozwoju regionalnego jest s i l n i e 
o b e c n a  w Małopolsce?
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7. Proszę w każdym z pól poniższej tabeli umieścić najwyżej po trzy z wyżej 
wymienionych cech:

Mocne strony: Słabe strony:

Szanse:

 

Zagrożenia:

8. Proszę określić, na ile zgadza się Pan(i) z poniższymi stwierdzeniami: 
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1. Zachowanie lokalnej tożsamości/tradycji powinno być priorytetem 
w lokalnej polityce rozwoju.

1 2 3 4 5

2. Warto poświęcić przywiązanie do lokalnej tradycji, jeśli ma się to 
przyczynić do szybszego wzrostu ekonomicznego społeczności/regionu.

1 2 3 4 5

3. Niski rozwój gospodarczy zwykle jest rezultatem trwałości 
tradycyjnych cech tożsamości lokalnej (przywiązania do tradycji, 
niechęci do obcych itd.).

1 2 3 4 5

4. Zachowywanie tradycyjnych wartości, kultury, rzemiosła opóźnia 
modernizację gospodarki i społeczeństwa.

1 2 3 4 5

5. Globalizacja ekonomiczna może tworzyć warunki sprzyjające dla 
gospodarki małej skali.

1 2 3 4 5

6. W dzisiejszych czasach globalizacja tak naprawdę oznacza 
amerykanizację gospodarki i kultury.

1 2 3 4 5

7. Globalizacja kulturowa może tworzyć warunki sprzyjające 
rozwojowi kultur lokalnych.

1 2 3 4 5

8. Globalizacja stylów życia i konsumpcji zagraża kulturom lokalnym. 1 2 3 4 5

9. Jest konieczne stawianie czoła globalizacji już na poziomie lokalnym. 1 2 3 4 5

9. Czy słyszał Pan(i) o tworzonych w Pańskiej/Pani miejscowości (regionie) o d -
d o l n y c h  i n i c j a t y w a c h  p o n a d l o k a l n y c h  n a  r z e c z  r o z w o j u 
(nieinicjowanych przez władze wojewódzkie i centralne), takich jak związki 
gmin, pozarządowe organizacje regionalne, sieci innowacji, skupiska firm tej 
samej branży (klastry) i temu podobne przedsięwzięcia? Jeśli tak, proszę krót-
ko opisać te inicjatywy, czy odniosły sukces, jeśli tak, co o tym zadecydowało? 
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...................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

10. Proszę ocenić znaczenie następujących instytucji (ich realny wpływ) dla roz-
woju lokalnego/regionalnego:

Rodzaj instytucji
Bardzo 
ważna

Ważna
Niezbyt 
ważna

Nieistotna

1. Samorządy lokalne (jakie?) ………………………. 1 2 3 4

2. Urząd Marszałkowski (marszałek) 1 2 3 4

3. Agencje rozwoju regionalnego (jakie?) ………….. 1 2 3 4

4. Urząd Wojewódzki (wojewoda) ………………….. 1 2 3 4

5. Izby przemysłowo-handlowe, izby rolnicze (jakie?) …………....... 1 2 3 4

6. Uczelnie wyższe (jakie?) …………………………. 1 2 3 4

7. Instytucje otoczenia biznesu (parki technologiczne, centra 
transferu technologii itp.) (jakie?) ……………

1 2 3 4

8. Organizacje drobnego i średniego biznesu (jakie?) ……………… 1 2 3 4

9. Wielkie korporacje międzynarodowe (jakie?) …………… 1 2 3 4

10. Firmy prywatne (sme) (jakie?) ………………….. 1 2 3 4

11. Banki (jakie?) …………………………………… 1 2 3 4

12. Instytucje użyteczności publicznej (np. szkoły, teatry 
szpitale) (jakie?).....

1 2 3 4

13. Organizacje pozarządowe (jakie?) …………. 1 2 3 4

14. Partie polityczne (jakie?) …………………… 1 2 3 4

15. Związki zawodowe (jakie?) ………………… 1 2 3 4

16. Kościół katolicki/kościoły 1 2 3 4

17. Grupy obywateli (jakie?) …………………… 1 2 3 4

18. Inne (jakie?) ………………………………… 1 2 3 4

11. Proszę spojrzeć na poniższą tabelę: na ile ważna jest współpraca z wymienio-
nymi w niej instytucjami z punktu widzenia celów i zadań Pana(i) organizacji:

Rodzaj instytucji
Bardzo 
istotne

Istotne
Niezbyt 
istotne

Nieistotne

1. Samorządy lokalne (jakie?) ……………………….. 1 2 3 4

2. Urząd Marszałkowski (marszałek) 1 2 3 4
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3. Agencje rozwoju regionalnego (jakie?) ……..........……. 1 2 3 4

4. Urząd Wojewódzki (wojewoda) 1 2 3 4

5. Izby przemysłowo-handlowe, izby rolnicze (jakie?) 1 2 3 4

6. Uczelnie wyższe (jakie?) …………………………. 1 2 3 4

7. Instytucje otoczenia biznesu (parki technologiczne, 
centra transferu technologii itp.) (jakie?) …………….

1 2 3 4

8. Organizacje drobnego i średniego biznesu (jakie?) ……… 1 2 3 4

9. Wielkie korporacje międzynarodowe (jakie?) ………… 1 2 3 4

10. Firmy prywatne (sme) (jakie?) ……………… 1 2 3 4

11. Banki (jakie?) ………………………………. 1 2 3 4

12. Instytucje użyteczności publicznej (np. szkoły, teatry, 
szpitale) (jakie?) ……………………

1 2 3 4

13. Organizacje pozarządowe (jakie?) …………. 1 2 3 4

14. Partie polityczne (jakie?) …………………… 1 2 3 4

15. Związki zawodowe (jakie?) ………………… 1 2 3 4

16. Kościół katolicki / kościoły 1 2 3 4

17. Grupy obywateli (jakie?) …………………… 1 2 3 4

18. Inne (jakie?) ………………………………… 1 2 3 4

12. Proszę ocenić wpływ poniższych poziomów administracji publicznej na roz-
wój regionalny:

Poziom
Zdecydowanie 

za duży
Za duży

W sam 
raz

Za mały
Zdecydowanie 

za mały

1. Centralna administracja rządowa. 1 2 3 4 5

2. Administracja rządowa w terenie 
(wojewoda).

1 2 3 4 5

3. Samorząd regionalny (marszałek). 1 2 3 4 5

4. Samorządy lokalne (prezydenci, 
burmistrzowie, wójtowie).

1 2 3 4 5



257ANEKS

13. Proszę spojrzeć na tabelę poniżej i ocenić r e a l n y  w p ł y w  wymienionych 
instytucji na rozwój regionalny w Małopolsce:

Bardzo 
duży

Duży
Niezbyt 

duży
Minimalny

Trudno 
powiedzieć

1. Instytucje badawczo-rozwojowe. 1 2 3 4 5

2. Agencje rozwoju regionalnego/lokalnego. 1 2 3 4 5

3. Uczelnie wyższe, uniwersytety. 1 2 3 4 5

4. Instytucje innowacyjne (parki 
technologiczne, centra transferu technologii, 
inkubatory technologiczne).

1 2 3 4 5

5. Instytucje doradczo-szkoleniowe (np. 
ośrodki doradztwa rolniczego, instytucje 
poradnictwa zawodowego).

1 2 3 4 5

6. Strefy przemysłowe, specjalne strefy 
ekonomiczne.

1 2 3 4 5

7. Dobrowolne stowarzyszenia, fundacje, 
organizacje pozarządowe (np. Stowarzyszenie 
Gmin i Powiatów Małopolski, MISTiA) oraz 
inne organizacje na rzecz rozwoju społecznego 
i gospodarczego.

1 2 3 4 5

8. Korporacje globalne inwestujące 
w regionie.

1 2 3 4 5

9. Samorządy gospodarcze (izby 
rzemieślnicze, izby przemysłowo-handlowe, 
izby gospodarcze, izby rolnicze).

1 2 3 4 5

14. Proszę określić, jaką rolę wymienione poniżej instytucje p o w i n n y  o d -
g r y w a ć  dla bardziej dynamicznego rozwoju województwa małopolskiego?

Dużo 
większą, 
niż mają 
obecnie

Większą, 
niż mają 
obecnie

Taką jak 
obecnie

Mniejszą, 
niż mają 
obecnie

Trudno 
powiedzieć

1. Instytucje badawczo-rozwojowe. 1 2 3 4 5

2. Agencje rozwoju regionalnego/
lokalnego.

1 2 3 4 5

3. Uczelnie wyższe, uniwersytety. 1 2 3 4 5

4. Instytucje innowacyjne (parki 
technologiczne, centra transferu 
technologii, inkubatory technologiczne).

1 2 3 4 5
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5. Instytucje doradczo-szkoleniowe (np. 
ośrodki doradztwa rolniczego, instytucje 
poradnictwa zawodowego).

1 2 3 4 5

6. Strefy przemysłowe, specjalne strefy 
ekonomiczne.

1 2 3 4 5

7. Dobrowolne stowarzyszenia, 
fundacje, organizacje pozarządowe 
(np. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 
Małopolski, MISTiA) oraz inne 
organizacje na rzecz rozwoju 
społecznego i gospodarczego.

1 2 3 4 5

8. Korporacje globalne inwestujące 
w regionie.

1 2 3 4 5

9. Samorządy gospodarcze (izby 
rzemieślnicze, izby przemysłowo-
handlowe, izby gospodarcze, izby 
rolnicze).

1 2 3 4 5

15. Proszę ocenić r e a l n e  z n a c z e n i e  poniższych form i n s t y t u c j o n a l -
n e g o  w s p ó ł d z i a ł a n i a  dla rozwoju Małopolski:

Bardzo 
duże

Duże Niewielkie Minimalne
Trudno 

powiedzieć

1. Przedsięwzięcia ekonomii społecznej. 1 2 3 4 5

2. Lokalne i regionalne konwencje na rzecz 
rozwoju.

1 2 3 4 5

3. Lokalne i regionalne partnerstwa 
publiczno-prywatne.

1 2 3 4 5

4. Skupiska firm tej samej branży (tzw. 
klastry przemysłowe).

1 2 3 4 5

5. Lokalne i regionalne sieci innowacji. 1 2 3 4 5

16. Proszę powiedzieć, w jakim stopniu każde z przedstawionych poniżej zdań 
charakteryzuje współpracę instytucji i organizacji działających dla rozwoju 
regionalnego:
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1. W Małopolsce istnieje rozwinięta sieć powiązań i współpracy 
pomiędzy instytucjami rozwoju regionalnego.

1 2 3 4 5

2. W Małopolsce instytucje rozwoju regionalnego są rozproszone, 
a ich działania nie są skoordynowane.

1 2 3 4 5

3. W Małopolsce nie ma niezależnego politycznie forum, które 
integrowałoby wysiłki na rzecz rozwoju regionalnego.

1 2 3 4 5

4. Samorząd województwa skutecznie integruje działania na rzecz 
rozwoju regionalnego podejmowane przez różne podmioty i instytucje.

1 2 3 4 5

5. W Małopolsce istnieje zgoda wśród najważniejszych aktorów 
rozwoju regionalnego co do podstawowych kierunków i priorytetów 
tego rozwoju.

1 2 3 4 5

17. Proszę spojrzeć na poniższą listę priorytetów i określić ich znaczenie z punk-
tu widzenia rozwoju regionalnego:

Priorytety/ocena Nieważne
Niezbyt 
ważne

Ważne
Bardzo 
ważne

Trudno 
powiedzieć

1. Wyrównywanie różnic w standardzie życia 
obywateli.

1 2 3 4 5

2. Decentralizacja kompetencji i kontroli. 1 2 3 4 5

3. Wyrównywanie szans rozwojowych różnych 
obszarów województwa.

1 2 3 4 5

4. Wzmacnianie poczucia przynależności do 
regionu wśród jego mieszkańców.

1 2 3 4 5

5. Pielęgnowanie tradycji regionalnych 
i dziedzictwa historycznego w regionie.

1 2 3 4 5

6. Umacnianie konkurencyjności gospodarczej 
regionu.

1 2 3 4 5

7. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego. 1 2 3 4 5

8. Rozszerzanie płaszczyzn kooperacji pomiędzy 
różnymi podmiotami i środowiskami w regionie.

1 2 3 4 5

9. Rozwój kwalifikacji i zasobów ludzkich. 1 2 3 4 5

10. Przekształcanie struktury gospodarczej 
regionu.

1 2 3 4 5

11. Integracja komunikacyjna województwa. 1 2 3 4 5
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12. Pozyskiwanie środków z budżetu 
centralnego i funduszy zagranicznych.

1 2 3 4 5

13. Inne priorytety (jakie?) 1 2 3 4 5

18. Jaką rolę Pana(i) zdaniem odgrywa samorząd województwa (marszałek)  
w realizacji przedstawionych poniżej celów/priorytetów rozwoju regionalnego?

Cele/ocena
Bardzo 
ważną

Ważną
Niezbyt 
istotną

Nieistotną
Trudno 

powiedzieć

1. Wyrównywanie różnic w standardzie życia 
obywateli.

1 2 3 4 5

2. Decentralizacja kompetencji i kontroli. 1 2 3 4 5

3. Wyrównywanie szans rozwojowych różnych 
obszarów województwa.

1 2 3 4 5

4. Wzmacnianie poczucia przynależności do 
regionu wśród jego mieszkańców.

1 2 3 4 5

5. Pielęgnowanie tradycji regionalnych 
i dziedzictwa historycznego w regionie.

1 2 3 4 5

6. Umacnianie konkurencyjności gospodarczej 
regionu.

1 2 3 4 5

7. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego. 1 2 3 4 5

8. Rozszerzanie płaszczyzn kooperacji pomiędzy 
różnymi instytucjami i środowiskami w regionie.

1 2 3 4 5

9. Rozwój kwalifikacji i zasobów ludzkich. 1 2 3 4 5

10. Przekształcanie struktury gospodarczej 
regionu.

1 2 3 4 5

11. Integracja komunikacyjna województwa. 1 2 3 4 5

12. Pozyskiwanie środków z budżetu centralnego 
i funduszy zagranicznych.

1 2 3 4 5

13. W innych priorytetach (jakich?) ……… 1 2 3 4 5

19. Jak Pan(i) ocenia wpływ (znaczenie) wymienionych poniżej grup społecz-
nych i zawodowych na rozwój regionalny Małopolski?

Grupa/jej rola w rozwoju 
regionalnym

Zdecydowanie 
za duży

Za 
duży

W 
sam 
raz

Za 
mały

Zdecydowanie 
za mały

Trudno 
powiedzieć

1. Drobi kupcy i rzemieślnicy. 1 2 3 4 5 6

2. Pracownicy sfery 
budżetowej.

1 2 3 4 5 6
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3. Wysoko wykwalifikowani 
profesjonaliści, menedżerowie.

1 2 3 4 5 6

4. Wielcy przedsiębiorcy. 1 2 3 4 5 6

5. Drobni przedsiębiorcy. 1 2 3 4 5 6

6. Księża, liderzy religijni. 1 2 3 4 5 6

7. Działacze społeczni, 
samorządowi.

1 2 3 4 5 6

8. Drobni farmerzy/rolnicy. 1 2 3 4 5 6

9. Wielcy posiadacze ziemscy. 1 2 3 4 5 6

10. Robotnicy. 1 2 3 4 5 6

11. Związkowcy. 1 2 3 4 5 6

12. Naukowcy, inżynierowie. 1 2 3 4 5 6

13. Pracownicy administracji 
samorządowej (miast, gmin, 
powiatów i województwa).

1 2 3 4 5 6

14. Pracownicy administracji 
państwowej (wojewoda).

1 2 3 4 5 6

15. Politycy ponadlokalni 
(posłowie, przywódcy 
partyjni).

1 2 3 4 5 6

16. Politycy lokalni (radni, 
burmistrzowie).

1 2 3 4 5 6

20. Czy Pana(i) zdaniem regionalne media (prasa, telewizja) odgrywają dużą 
rolę w integracji województwa?
1. Tak, zdecydowanie.
2. Raczej tak.
3. Raczej nie. 
4. Zdecydowanie nie. 
5. Trudno powiedzieć.

21. Czy Pana(i) zdaniem dzisiejsze województwo małopolskie:
1. Stanowi spójną, zintegrowaną całość. 
2. Wciąż jeszcze ma problemy z integracją tych części województwa, które 

wcześniej należały do innych województw.
3. Stanowi zlepek różnych niepowiązanych z sobą obszarów.

22. Czy rozwój Krakowa stanowi szansę dla rozwoju całego województwa, czy 
też jest zagrożeniem dla rozwoju regionu jako całości? Proszę wybrać jedną 
z poniższych możliwości:
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1. Zdecydowanie jest szansą, a nie zagrożeniem.
2. Jest raczej szansą niż zagrożeniem.
3. Nie jest ani szansą, ani zagrożeniem. 
4. Raczej zagrożeniem niż szansą.
5. Zdecydowanie jest bardziej zagrożeniem niż szansą.
6. Trudno powiedzieć.

23. Czy z perspektywy ośmiu lat od jej wprowadzenia reforma regionalna 
(wprowadzenie samorządowych województw) była potrzebna?
1. Zdecydowanie tak. 
2. Raczej tak. 
3. Raczej nie. 
4. Zdecydowanie nie. 
5. Trudno powiedzieć.

24. Czy samorząd województwa dobrze działa na rzecz regionu?
1. Tak.
2. Nie.
3. Trudno powiedzieć.

25. Czy Pana(i) zdaniem sejmik wojewódzki to p r z e d e  w s z y s t k i m:
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1. Forum przetargu politycznego (partii politycznych) wokół dystrybucji 
środków finansowych i posad w administracji samorządu województwa 
i instytucjach zależnych.

1 2 3 4 5

2. Forum reprezentacji przypadkowych, indywidualnych interesów 
wybranych do sejmiku radnych.

1 2 3 4 5

3. Forum reprezentacji terytorialnej interesów wspólnot lokalnych, 
z których pochodzą wybrani radni.

1 2 3 4 5

4. Forum reprezentacji politycznej wszystkich mieszkańców 
województwa.

1 2 3 4 5

26. Oto opinie o procesie przygotowywania Strategii Województwa Małopolskiego 
(na lata 2007–2013). Która z nich n a j l e p i e j  Pana(i) zdaniem opisuje pro-
ces przygotowywania Strategii?
1. Strategia województwa przygotowywana była przede wszystkim przez sa-

mych urzędników Urzędu Marszałkowskiego.
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2. Strategia województwa przygotowywana była głównie przez urzędników 
z Urzędu Marszałkowskiego i ekspertów rozwoju regionalnego.

3. Strategia województwa przygotowywana była zarówno przy udziale eksper-
tów, radnych wojewódzkich, jak i działaczy samorządowych z terenu.

4. Strategia województwa przygotowywana była przy szerokim udziale miesz-
kańców województwa, ekspertów i działaczy samorządowych.

27. Czy zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, że wprowadzenie kontraktu dla wo-
jewództwa usprawniło proces finansowania zadań związanych z rozwojem 
regionalnym? 
1. Zdecydowanie tak. 
2. Raczej tak. 
3. Raczej nie. 
4. Zdecydowanie nie.
5. Trudno powiedzieć.

28. Oto kilka opinii na temat współpracy pomiędzy Marszałkiem Województwa 
Małopolskiego a Wojewodą Małopolskim. Proszę określić, w jakim stopniu 
zgadza się Pan(i) z nimi:
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1. Sposób współpracy obu instytucji w znacznym stopniu przyczynia 
się do rozwoju Małopolski.

1 2 3 4 5

2. Nakładanie się kompetencji obu instytucji wpływa na osłabienie 
tempa rozwoju regionalnego.

1 2 3 4 5

3. W Małopolsce istnieje rywalizacja pomiędzy obu organami 
administracji publicznej.

1 2 3 4 5

4. W Małopolsce w zasadzie nie ma współpracy pomiędzy Marszałkiem 
i Wojewodą, jeśli chodzi o politykę regionalną.

1 2 3 4 5

29. Oto kilka opinii na temat współpracy pomiędzy Marszałkiem Województwa 
Małopolskiego a Prezydentem Krakowa. Proszę określić, w jakim stopniu 
zgadza się Pan(i) z nimi:
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1. Współpraca obu urzędów w znacznym stopniu przyczynia się do 
rozwoju całego regionu.

1 2 3 4 5

2. Nakładanie się zadań i priorytetów rozwojowych regionu i jego 
stolicy utrudnia kooperację pomiędzy Marszałkiem i Prezydentem.

1 2 3 4 5

3. W Małopolsce w poprzedniej kadencji istniała silna rywalizacja 
pomiędzy Marszałkiem a Prezydentem.

1 2 3 4 5

4. W Małopolsce w zasadzie nie ma współpracy pomiędzy Marszałkiem 
i Prezydentem Krakowa, jeśli chodzi o uzgadnianie priorytetów 
rozwojowych miasta i województwa.

1 2 3 4 5

30. Oto kilka opinii na temat procesu rozdziału funduszy strukturalnych 
w Urzędzie Marszałkowskim w latach 2004–2006. Proszę powiedzieć, w ja-
kim stopniu zgadza się Pan(i) z nimi:
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1. Proces ten przebiegał całkowicie zgodnie z formalnymi 
i merytorycznymi kryteriami rozdziału środków oraz procedurami 
zawartymi w odpowiednich aktach prawnych.

1 2 3 4 5

2. Zdarzały się nieprawidłowości przy rozdziale środków, ale miały 
przede wszystkim charakter techniczno-organizacyjny.

1 2 3 4 5

3. Był to proces całkowicie zdominowany przez nieformalne wpływy 
polityczne i personalne.

1 2 3 4 5

4. Był to proces zdominowany przez kryteria technokratyczne, bez 
istotnego związku z ważnymi celami ogólnospołecznymi.

1 2 3 4 5

31. Oto kilka opinii na temat znaczenia współpracy międzynarodowej i zagra-
nicznych inwestorów dla rozwoju regionalnego. Proszę określić, do jakiego 
stopnia zgadza się Pan(i) z wymienionymi opiniami:
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1. Rozwinięta współpraca z partnerami zagranicznymi przyspiesza 
rozwój regionu.

1 2 3 4 5

2. Obecność w regionie wielkich inwestorów nie przyczynia się 
w znaczący sposób do jego rozwoju.

1 2 3 4 5

3. Pomoc zagraniczna odgrywa decydującą rolę w rozwoju regionu. 1 2 3 4 5

4. Pomoc zagraniczna zmienia układ sił pomiędzy najważniejszymi 
instytucjami rozwoju regionalnego.

1 2 3 4 5

5. Bliskość granicy zwiększa szanse dynamicznego rozwoju regionu. 1 2 3 4 5

32. Oto kilka opinii na temat funkcjonowania partii politycznych i życia poli-
tycznego w regionie. Proszę określić, w jakim stopniu zgadza się Pan(i) z wy-
mienionymi opiniami:
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1. Żadne ze znaczących ugrupowań politycznych w Małopolsce nie 
dysponuje programem rozwoju regionu.

1 2 3 4 5

2. Podziały polityczne w znaczącym stopniu hamują współpracę 
i tworzenie szerokich koalicji na rzecz rozwoju regionalnego 
w Małopolsce.

1 2 3 4 5

3. Jeśli w grę wchodzi interes województwa, to małopolscy posłowie 
potrafią się porozumieć ponad podziałami partyjnymi.

1 2 3 4 5

4. W Małopolsce interesy partyjne przeważnie biorą górę nad 
interesem regionu.

1 2 3 4 5
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Metryczka (do samodzielnego wypełnienia): 

Miejsce zamieszkania.................................

Miejsce urodzenia.......................................

Data urodzenia (rok)...................................

Kwalifikacje profesjonalne/wykonywany i wyuczony zawód.....................................

Członkostwo w partii politycznej/sympatie polityczne (opcjonalnie)......................

Członkostwo w innych organizacjach................................................................................

Oficjalna nazwa stanowiska pracy............................................................................
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SUMMARY

The subject matter of the present work is social structuring of a region. A region 
is a social construct which emerges in the process of collective assignment of mean-
ing. Institutions fulfil the role of a cultural tool set. On the one hand, they take on 
the form of official laws and norms, informal rules, codes of conduct, classification 
systems, collective mental representations, concepts and expectations; on the other 
– of routines, customs, habits, behaviour scripts, cognitive schemata and individual 
expectations strictly connected with the rules governing collective life. 

The subject of the present analyses is the Małopolskie voivodship, which, as 
a territorial unit of the country’s administrative division, is something of a “defined 
space”. The structuring of a region and creation of regional institutions after 1998 
can be described as a clash between the integral project of a regional reform which 
introduces the “defined space” in the form of a new institutional framework along-
side with corresponding classifications, territorial divisions and political and admin-
istrative rituals with mental representations and behaviours which until now have 
existed in the form of traditional patterns, rules and meanings related to the space 
enclosed within the borders of the new voivodship. 

The present study focuses on the empirical conditions of regional subjectivity. 
The institutional perspective which provided framework for the analyses quoted in 
the present book defines regional subjectivity according to three closely intercon-
nected issues:

1. Autonomy/political subjectivity, which, in the institutional context, means 
gaining control over the processes of change. In the context of the reforms of a na-
tion state on the one hand and the processes of metropolisation, which contain great 
political potential, on the other, the key aspect turns out to be the consolidation of 
political and administrative governing tools as it allows to effectively control and 
manage the processes and occurrences taking place on a given territory.

2. Modernisation, which indicates the necessity to transform social and economic 
relations in such a way as to trigger endogenous development processes without 
violating functional rules of global capitalism and to free oneself from dependent 
development as it leads to permanent marginalisation.

3. Mobilisation/legitimisation which entails managing cultural and symbolic re-
sources in such a way as to invest the processes of institutional changes with legitima-
cy that would ensure the shift of focus onto developmental objectives. It is also meant 
to include cultural resources in broader developmental processes, to use and process 
cultural inheritance with the aim of initiating social and economic stimulation. 
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The chapters of the present book have been organised in such a way as to reflect 
the analysis of empirical conditions of regional subjectivity in the context of the 
above-mentioned issues.

The first chapter is based on the reflections upon the notion of “new regionalism” 
and discusses three main institutional entities: globalisation (global capitalism), na-
tion state and longue durée tradition, within and among which the processes of social 
structuring of a region take place. Such an “institutional coordinate system” is also 
a source of developmental problems and dilemmas as discussed above.

The second chapter includes a critical review of the concept of the so-called new 
institutionalism together with key notions, analytical categories and theoretical prob-
lems found in each presented approach. The chapter also contains an original model 
for the analysis of regional development and better understanding of institutional 
processes which form the basis for this development.

The third chapter focuses on the process of regional policy consolidation which 
has been taking place in the Małopolskie voivodship after 1999. The subject of the 
analysis are the processes of creating political subjectivity with many parallel “scale 
policies” available. 

The fourth chapter describes a modernisation dilemma resulting from the initia-
tion of grass-roots innovative processes in the voivodship. The chapter also presents 
the mechanism and social conditioning behind the structuring of the so-called re-
gional innovation system which constitutes one of the central modernisation pro-
cesses imposed by the Lisbon Strategy objectives. 

The fifth chapter presents a clash of different territorial identifications pervading 
the territory of the new administrative unit and the attempts at building new founda-
tions for cultural integration based on spatial proximity made by the regional leaders 
and inhabitants. 

The sixth chapter provides a summary of the observations and conclusions pre-
sented in the empirical chapters.

The material collected by the author during many years of study and presented 
in this book proves that the so-called regional development in Małopolska, and as it 
seems in other voivodships as well, takes place outside of the sphere of politics (no 
political mechanisms of strategic and decision consolidation), outside of the sphere 
of culture (no identification of integrative elements on the regional and cultural level 
within the voivodship) and outside of the socioeconomic structures (no social and 
economic relations which could be classified as regional), so it takes place outside of 
the spheres within which the regional subjectivity can develop and operate. 

As far as the political aspects of regional subjectivity are concerned, the cru-
cial institutional barriers are created by the state and political system formed by 
the state. Statism and centralisation generate a mechanism of dependency on public 
administration which in turn slows down the processes of spontaneous adjustment 
to the conditions of global economy and integration within the European Union on 
the structural level and at the same time strengthens clientelistic patterns, especially 
the politically-oriented ones. Instead of focusing on determining new operational 
solutions for development, regional structures of political parties concentrate on the 
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distribution of public funds (including the distribution of structural funds) and on 
staffing the posts that give control over the distribution process, which helps to build 
up support within constituencies. Respondents unanimously agree that none of the 
political parties has a voivodship development programme. Such vision is shared by 
a small group of activists and experts who work at various administrative institu-
tions and for different political parties. This way the rational mechanism governing 
the public sphere starts going in reverse: current management decisions are guided 
by political tensions and rivalry while the operational solutions for development are 
created mostly by the administrative and expert apparatus. Regional politics do not 
fulfil their most important role: to create short- and long-term operative solutions. 
That is why development strategies drawn up in most voivodships are nothing but 
ritual adjustments of the regional development objectives to the guidelines and ide-
ologies behind the EU programmes. 

Even key regional leaders are not able to autonomously chart development paths 
as they are forced to manoeuvre among different political parties in order to secure 
themselves political independence. Additionally, state centralisation deprives them 
of many tools necessary for independent creation of developmental policy within 
their territory. 

As for the legitimising aspects of regional subjectivity, the new administrative 
unit operates outside of its inhabitants’ sphere of consciousness – their interest is 
minimal, if not non-existent. Voivodship authorities have not invested the process of 
regional integration with any symbolic significance, at least not yet. It is curious that 
in the region so permeated with culture, tradition and symbolism cultural element 
turned out to be the missing link in the process of integration. In Małopolska, viewed 
as a historical region, tradition did not become the symbolic element of integration 
within the entire voivodship. 

It seems that the inability to symbolically express the common goals on the re-
gional level and the inability to objectivise these goals result from the fact that cul-
tural identity in Małopolska is based on the mutually enhancing mental representa-
tions of the national culture and habitual components of the local cultures, which 
create a cultural symbiosis specific for the Małopolska region. This symbiosis is 
additionally enriched by a religious component based on the Catholic Church parish 
system, which is exceptionally strong in this region. 

There is not much room left for civic regional culture, especially that neither 
the authorities nor any other groups of citizens possess the tools which would allow 
for the introduction of new regional identity components to everyday organisational 
routine and which would be essential in supporting collective identity institutions: 
schools, the media, social and cultural organisations or Catholic Church structures. 

The regional economy of the Małopolskie voivodship is based mostly on small 
and medium enterprises, which represent small-scale trade, industrial processing, 
handicraft, and other kinds of services (tourism, repair works). Thus, regarding 
the issue of the modernisation of the socio-economic relations, the transformations 
within institutions of socio-economic development that support the aforementioned 
branches seem to be essential. In the Małopolskie voivodship such institutions are 
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weak and dispersed, and they are not organised into integrated professional or ter-
ritorial networks. As far as the traditional branches are concerned, the regional econ-
omy with its institutions and administration has not yet gone through the innovation 
stage. Only after this stage is completed may the internal demand for innovations in 
high technology be made more dynamic. 

The government policy of innovation development, partly imposed by the Lisbon 
Strategy, is carried out on the regional level and favours high technology sector. 
Firstly, investments in new technology are of a “hard” nature (research infrastruc-
ture), and, secondly, their target are state research units. Although it is difficult to 
tell whether these blue chip technology companies will become the breeding ground 
for the regional innovation networks, the logic of the current activity of the existent 
high technology companies indicates that they tend not to be involved in the local 
or regional structures of organisational and business relations, but rather aim at de-
veloping their own connections within the institutional structure. This structure is 
related to the internal logic of development and distribution of advanced technology 
innovations, and its nature is not territorial, but functional.
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