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Pytanie o  kierunek rozwoju naszego regionu zainspirowane jest publikacjami 
opracowanymi w  ramach „Programu Przyszłości Regionów Regio Futures”1. Jest  
to inicjatywa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, która zakłada promowanie 
nowego podejścia do planowania strategicznego. Według tej metody akcent poło-
żony jest na rolę regionu jako aktywnego uczestnika debaty prowadzonej nie tylko 
w krajowej, ale i globalnej przestrzeni. W ramach dorobku Programu Regio Futures 
promowane są niezwykle płodne metafory „woli” i „umysłu” regionu2, tzn. postulo-
wane jest postrzeganie województwa jako samodzielnego świadomego podmiotu, 
który z  rozmysłem oraz odwagą i wyobraźnią kreuje swoje działania zaplanowane 
w długookresowej perspektywie rozwoju. Zorientowany przyszłościowo region ma 
być partnerem otwartym na dyskusję w różnych gremiach – zarówno krajowych, jak 
i europejskich oraz światowych. Jako jego najistotniejszą cechę wskazano zdolność 
do samoprogramowania rozwoju. „Przewidywanie” przyszłości może odbywać się 
według trzech paradygmatów. Nihilistycznego, który zakłada, że region stanowi 
tylko element większej całości globalnych procesów, stąd nie ma możliwości samo-
dzielnego kreowania swojego rozwoju. Podejście woluntarystyczne przypisuje regio-
nowi kluczową rolę w programowaniu swojego rozwoju, mniej akcentując zależność  
od procesów globalnych. Ostatni, pośredni wobec powyższych paradygmat reali-
styczny przyjmuje założenie, zgodnie z którym region z  jednej strony samodzielnie 
i aktywnie kształtuje swoją przyszłość, z drugiej zaś płynnie adaptuje się do warun-
ków zewnętrznych. W  ramach Programu Przyszłości Regionów popularyzowane  
są następujące pojęcia stanowiące bazę dla nowego podejścia strategicznego. Pierw-
szym jest „proces długiego trwania”3 akcentujący wagę doświadczenia historycznego 
regionu i wynikającą z niego unikalną strukturą gospodarczą, społeczną, polityczną 
i  kulturową. Struktura ta determinuje zasoby dla przyszłości oraz bariery rozwoju. 
ciągłość procesów historycznych przerywają „punkty zwrotne”, w  trakcie których 
dokonuje się transformacja ze „starych” do „nowych struktur”. Aby było to możliwe 

1 P. Jakubowska. A. Kukliński, P. Żuber, Problematyka przyszłości regionów. W  poszukiwaniu nowego 
paradygmatu, MRR, Warszawa 2008 oraz P. Artymowska, A. Kukliński, P. Żuber (red) Rozwój regio-
nalny, polityka regionalna, studia regionalne – nowe interpretacje. MRR, Warszawa 2011, s. 13-59 .

2 P. Artymowska, A. Kukliński, P. Żuber (red) Rozwój regionalny, polityka regionalna, studia regionalne – 
nowe interpretacje. MRR, Warszawa 2011, s. 49-50.

3 P. Jakubowska. A. Kukliński, P. Żuber, Problematyka przyszłości regionów. W  poszukiwaniu nowego 
paradygmatu, MRR, Warszawa 2008, s. 212-243.
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region musi zidentyfikować swoją „ścieżkę rozwoju”. W przypadku dotychczas nie 
pokonanych skumulowanych barier rozwojowych – zwanych „węzłami gordyjskimi”4 
– należy szukać nowej drogi. W ten sposób – poprzez podejmowanie przełomowych 
decyzji strategicznych zwanych „rozwiązaniami aleksandryjskimi”5 – w  optymalnej 
wersji możliwe jest dokonanie skoku cywilizacyjnego lub też co najmniej przerwanie 
zależności od dotychczasowej ścieżki rozwoju i  jej przełamanie na rzecz tworzenie 
nowego kierunku. W krajobrazie tworzenia regionalnej myśli strategicznej w ramach 
Regio Futures wyróżnia się sześć następujących pól. Punktem wyjścia jest diagnoza 
doświadczeń historycznych (obejmująca dwudziestolecie diagnostyczne 1991–2010), 
która ma stanowić podstawę do przewidywania przyszłości – futurologii, która na 
tym etapie stanowi jeszcze nieskoordynowaną wizję osadzoną w  dwudziestoleciu 
prospektywnym, tj. latach 2011–2030. Wykreowanie, metaforyczne „wynalezienie” 
przyszłości ma posłużyć do budowy systemu rozwoju celów, który następnie prze-
łoży się na skoordynowaną wizję przyszłości, co z kolei umożliwi opracowanie finalnej 
wersji strategii rozwoju danego regionu uwzględniającej również środki na jej reali-
zację. Przyjęcie takiego toku postępowania może umożliwić regionowi dokonanie 
skoku cywilizacyjnego, który będzie punktem zwrotnym w procesie tworzenia nowej 
karty historii zarówno danego województwa, jak i całego kraju oraz być może Europy 
i świata. Program Ministerialny zakłada, że powyższą metodologię warto zastosować 
przy opracowaniu problemowych monografii regionów, co stanowić będzie nowy 
etap w procesie rozwoju polskiego systemu regionalnej myśli strategicznej. Zastoso-
wane podejście będzie komplementarne wobec tradycyjnego toku prac nad strategią 
danego województwa wymaganą przepisami prawa. W finalnej wersji monografia 
obejmować ma sześć rozdziałów, analizujących region w coraz to szerszej obszarowo 
i kontekstowo perspektywie interpretacyjnej. Pierwszy rozdział będzie miał za zadanie 
wskazywanie czterech misji monografii. Będą to kolejno – licząc od poziomu lokal-
nego do globalnego – wzmocnienie tożsamości regionu, pogłębienie współpracy 
pomiędzy polskimi województwami, zintensyfikowanie obecności polskich regionów 
w obrębie Unii Europejskiej, wreszcie wejście polskich regionów na scenę globalną. 
Rozdział drugi zarezerwowany ma być na diagnozę transformacji regionu obejmu-
jącą: bilans transformacji danego województwa, opis procesów strukturalnej rekonfi-
guracji regionu oraz interpretację tego procesu obejmującą opis przebiegu destrukcji 
starych ścieżek wzrostu, jak i  tworzenia nowych szans rozwojowych. Trzecia część 
monografii poświęcona będzie futurologii regionu, w ramach której zostanie opraco-
wany i opisany bilans szans i zagrożeń procesów rozwojowych w latach 2011–2030 
z uwzględnieniem możliwości skoku cywilizacyjnego oraz wskazaniem sieci scenariu-
szy rozwojowych na ten okres. Kolejny rozdział monografii dedykowany ma być pro-
blematyce podejścia regionu do kryzysu w Unii Europejskiej z wskazaniem możliwych 
kierunków rozwoju Wspólnoty. Rozdział piąty docelowo poświęcony będzie miejscu 
regionu w  nowej zrekonfigurowanej wielocywilizacyjnej scenie globalnej. Ostatnia 
część pracy ma posłużyć jako nowe pole kształtowania myśli strategicznej, w  tym 

4 P. Artymowska, A. Kukliński, P. Żuber (red), Rozwój regionalny, polityka regionalna, studia regionalne – 
nowe interpretacje. MRR, Warszawa 2011, s. 39-41.

5 Tamże, s. 39-41.
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wzmacniania jego zdolności do samoprogramowania, na co złożą się system pytań 
i odpowiedzi dedykowanych każdemu województwu.

MONOGRAFIA PROBLEMOWA GÓRNEGO ŚLĄSKA

Wpisując się w idee postulowane w ramach Programu Przyszłości Regionów Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego podjął prace nad opracowaniem własnej 
monografii problemowej. Pierwszym krokiem w  tym kierunku była organizacja 
w Katowicach w dniu 21 września 2012 roku konferencji pod nazwą „Quo Vadis Śląsk 
Wizja rozwoju województwa śląskiego w perspektywie procesów długiego trwania”. 
Pierwsza sesja tematyczna konferencji poświęcona została diagnozie doświadczeń 
historycznych widzianej z kilku perspektyw. Były to w pierwszej kolejności diagnoza 
z perspektywy całości, tj. rozwoju regionalnego, a następnie punkty widzenia głów-
nych aktorów sceny regionalnej:, tj. samorządu terytorialnego, biznesu oraz kapitału 
ludzkiego. druga sesja tematyczna konferencji koncentrowała się z kolei na wizji przy-
szłości Śląska. Zgodnie z aktualizowaną Regionalną Strategią innowacji na inteligentne 
specjalizacje regionu składają się: zaawansowane technologie medyczne, energetyka 
oraz przemysły kreatywne. i  to przedstawiciele tych branż wystąpili na konferencji 
z wizjami oraz swoimi scenariuszami rozwoju regionu. Wszystkie wystąpienia mery-
toryczne konferencji zostały zebrane w niniejszym tomie Studiów Regionalnych, sta-
nowiącym tym samym publikację pokonferencyjną6. Zaprezentowanymi artykułami 
chcemy sprowokować czytelników do dalszej ożywionej dyskusji nad zarysowanymi 
problemami tj. zarówno diagnozą historyczną Górnego Śląska, jak i  scenariuszami 
przyszłego rozwoju regionu. Ze swojej strony Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego zakłada kontynuację prac nad monografią problemową. Podjęte i  plano-
wane działania w  konsekwencji przełożą się na opracowanie skoordynowanej wizji 
przyszłości województwa śląskiego ujętej w  jednej publikacji. Będzie to dokument 
wzbogacający i poszerzający tradycyjne planowanie strategiczne. Wykreowana ścieżka 
rozwoju Śląska oparta będzie na rozwiązaniach zaplanowanych z  uwzględnieniem 
specyficznej struktury tego regionu. W monografii akcent położony będzie na wska-
zanie zintegrowanych działań rozwojowych, optymalnie niszowych wobec rozwiązań 
globalnych. Aby to tego doszło przed nami dalsza dyskusja nad „umysłem” i „wolą” 
Górnego Śląska. dyskusja, którą rozpocząć można od postawienia kilku pytań wysnu-
tych z wyżej zaprezentowanej metodologii Programu Przyszłości Regionów. 

1. W  którym miejscu ścieżki rozwojowej jesteśmy? czy udało nam się przełamać 
stare struktury długiego trwania i oderwać od wizji regionu opartego o przemysł 
ciężki, obszaru zdegradowanego zarówno w tkance ludzkiej, jak miejskiej?

2. czy udało się wykreować na Górnym Śląsku nowe struktury długiego trwania? 
czy dysponujemy spójną wizją regionu, na który składają się tak odmienne kul-
turowo i geograficzne tereny? Jak daleko zaszedł proces transformacji i  czy już 
za nami jest punkt zwrotny? 

6 Publikację uzupełniono o artykuły przygotowane w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego – Regionalne centrum Analiz Strategicz-
nych (RcAS) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
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3. Jakie węzły gordyjskie wciąż blokują rozwój regionu i  czekają na rozwiązanie? 
czy dotyczą one bardziej kwestii środowiskowych, czy też społecznych bądź 
też gospodarczych lub przestrzennych? A  może to unikalna kombinacja wyżej 
wymienionych? 

4. Gdzie szukać rozwiązań aleksandryjskich, a więc w co lokować najwięcej środków 
jako motorów rozwoju? czy postawić na destrukcję starej ścieżki rozwoju, zaprze-
czając przemysłowej historii regionu, czy też przyjąć podejście pośrednie, nasta-
wione na ewolucję przy tworzeniu nowej ścieżki i planowaniu scenariuszy rozwo-
jowych? Jakimi zasobami dla przyszłości dysponuje województwo śląskie? 

To tylko zestaw przykładowych pytań, na które będziemy poszukiwać odpowie-
dzi. Gorąco zapraszamy Państwa do dyskusji w  tym temacie. Wszystkich zaintere-
sowanych wyrażeniem swojego zdania i  tym samym włączeniem się w  pracę nad 
monografią problemową naszego regionu prosimy o kontakt z Wydziałem Rozwoju 
Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
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