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PRZETRWAĆ DO CZASÓW PRZYSZŁYCH

diagnoza – słowo klucz do niniejszego artykułu, wzmianki o tym słowie odnajdujemy 
już w starożytności. Mówi się, że życie tego słowa to początki w pracach szkoły hipo-
kratesa. Wcześniej termin ten wiązał się tylko i wyłącznie z medycyną. do nauk społecz-
nych wprowadziła go Mary Richmond około 1917 roku. Nie sposób dokonać komplek-
sowej diagnozy doświadczeń historycznych, nie mając precyzyjnie zakreślonego obszaru,  
jak i czasu, co do którego ową diagnozę należy wykonać. Współczesny świat żyje w nie-
ustannym procesie diagnoz, analiz, wyciągania wniosków. Wszystko po to, by być naj-
lepszym, by pokonać konkurencję, a jeżeli nie pokonać to by przetrwać, ba by przetrwać 
w dobrej kondycji, nie tylko w tle słowa egzystencjalizm. Upływ czasu, odwieczny ruch, 
historia kultur, pokazały, że przetrwanie było i  jest możliwie. Światy Majów w dżungli 
Palenque (Meksyk), Nabatejczyków w  Petrze (Jordania), oraz inków w  Machu Picchu 
(Peru), to żywe przykłady tego, że nie należy wszystkiego po sobie niszczyć, zadepty-
wać, że należy pozostawiać po sobie ślady, tak naprawdę to ubogacać w ten sposób 
przyszłość. We wszystkich postępowaniach współczesnego człowieka powinien przebi-
jać pewien stan myślenia o równowadze pomiędzy chcieć, a móc, pomiędzy twórczym 
myśleniem, a wyborem realnym, aby nie utracić w całym działaniu człowieka, jego roli 
i  wartości. Słowo „przetrwanie” jest pierwszym słowem kluczowym w  tym artykule. 
Należy je czytać bardzo szeroko i bardzo pozytywnie. W znaczeniu tego tekstu to współ-
istnieć w zmieniającym się otoczeniu, to wzbudzać zazdrość i zachwyt w pojawiających 
się nowych gałęziach przemysłu i wyrastających innych konkurencjach, to widzieć swoje 
miejsce w  rozwijających się gałęziach gospodarki. Przemysł węglowy, hutniczy i  ener-
getyczny, bo o nim będzie mowa, był przez wiele dziesięcioleci dominantą dla woje-
wództwa śląskiego. W zdaniu poprzednim użyty czas przeszły to zaczyn do dalszych 
rozważań. Nic nie trwa wiecznie, odwieczny ruch każe dokonać diagnozy doświadczeń 
historycznych z  perspektywy biznesu. Tej diagnozie poddane zostaną trzy wcześniej 
wymienione gałęzie naszej gospodarki: górnictwo, hutnictwo i energetyka. i to w okresie 
od ostatniej transformacji do dnia dzisiejszego. 

HISTORYCZNY TRÓJKĄT NIEMOCY I ZAPĘTLENIA W POLSKIM PRZEMYŚLE

Przemysł węglowy, hutniczy i energetyczny to trzy potężne dziedziny polskiej gospo-
darki lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. W relacji do tego trójkąta przemysło-
wego istniało wyraźne zaślepienie u ówczesnych polityków. Prasa polityczna tamtych 
lat ze swoich szpalt często wołała monotematycznymi apelami. W  tych apelach nie 
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chodziło o nic więcej, jak tylko o to by owych ton węgla i stali oraz terawatogodzin 
energii było, jak najwięcej, a  stosowany system nie był już w  stanie więcej z  siebie 
dać. Szpalty często wołały: do górników – „Trzeba nam więcej węgla dla rozwijają-
cych się hut i elektrowni”, do hutników – „Trzeba nam więcej stali dla rozwijających się 
kopalń i elektrowni”, do energetyków – „Trzeba nam więcej energii dla rozwijających 
się kopalń i hut”. Tu też w największym zakresie rozdawane były firmowe przywileje. 
Pozostałe przemysły tak naprawdę rozwijały się pod potrzeby tych trzech wówczas 
kluczowych branż polskiej gospodarki. Przebić się z  innowacjami w  innych dziedzi-
nach było bardzo trudno, czasami wręcz niemożliwe. By cokolwiek osiągnąć należało 
zawsze pamiętać, jak swoje dobre intencje podciągnąć pod opisywane branże. By mieć 
więcej, też trzeba było posiadać status powiązania z  tymi branżami. Jako lapidarny 
przykład zacytuję branżę budowlaną. dwa państwowe przedsiębiorstwa zajmujące 
się tym samym - budową mieszkań, tzw. wielkiej płyty. Jedno z  nich miało nazwę 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego i było zwykłym polskim przedsiębior-
stwem z małą ilością przywilejów. druga nazwa brzmiała o wiele dumniej - Przed-
siębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego Przemysłu Węglowego. W bardzo prosty 
sposób można było zyskać o wiele więcej przywilejów, oczywiście tych o pochodzeniu 
materialnym. W tej nietypowej sytuacji dla gospodarki rynkowej przyszła końcówka lat 
osiemdziesiątych. Kryzys w kraju był nieunikniony, fala strajków, gospodarka zwalniała, 
ba wręcz hamowała. W wielu przedsiębiorstwach wyczuwało się brak płynnego prze-
kazywania obciążeń na wał korbowy polskiej gospodarki, w celu dalszego dynamicz-
nego kontynuowania ruchu dla szybszego rozwoju Polski. Zwrot „wał korbowy” jest 
drugim kluczowym zestawem słów dla tego artykułu. Tłoki o nazwie górnictwo, hut-
nictwo i energetyka zaczęły nierytmicznie przekazywać swój ruch na wał korbowy pol-
skiej gospodarki. cała gospodarka zwalniała, rosło niezadowolenie społeczne, handel 
zamieniał się w zmorę kartkową, a o dobrach podstawowych społeczeństwo powoli 
zaczynało jedynie marzyć, by je posiadać, a nie mieć. Wszystko trzeba było zdobywać. 
Zwyciężał z  wszystkimi innymi zawodami niezastąpiony handlowiec. Był on w  tym 
czasie najważniejszym dobrem posiadanym w polskiej, a więc i w śląskiej rodzinie.

PLECAK, Z JAKIM ŚLĄSK WKROCZYŁ W LATA 1989–2011

dla Śląska ów plecak z  zapakowanym trójkątem niemocy i  zapętlenia okazał się 
bardzo pokaźnych gabarytów, a w związku z tym strasznie trudnym do dalszego unie-
sienia przez panującą partię, administrację rządową, jak i  same wymienione branże 
przemysłowe. Szelki w owym plecaku okazały się dosyć mocno zużyte, a szwy zaczy-
nały szybko puszczać. Budowany z tak wielką troską władz politycznych trójkąt zależ-
ności pomiędzy górnictwem, hutnictwem i energetyką nie wytrzymywał realiów nad-
chodzących nowych czasów w gospodarce. Ten szary, brudny plecak pod nazwą Śląsk 
wnoszony był powoli na peron, gdzie przybył pociąg przemian, na który ten plecak 
miał czekać – nikt nie był pewny gdzie i  jak będzie dalej jechał. Popatrzmy na kilka 
danych z  roku 1989. Wydobycie węgla wynosiło jeszcze 193 mln ton w  skali roku, 
a zatrudnienie osiągało 415,7 tys. osób, a więc jedna statystyczna osoba zatrudniona 
w górnictwie wydobywała 464,3 tony węgla. Magiczne 200 milionów ton węgla stało 
się barierą nie do pokonania w tym przełomowym dla gospodarki roku. co się działo 
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w  hutnictwie? W  tym samym roku sytuacja przedstawiała się następująco: przykła-
dowo produkcja stali surowej wynosiła 14,8 mln ton, a osiągnięte zatrudnienie to 153 
tys. osób, a więc jedna statystyczna osoba zatrudniona w hutnictwie wyprodukowała 
96,7 tony stali. Ostatnia z wymienionych gałęzi to energetyka. Tu posiadamy następu-
jące wielkości: produkcja energii elektrycznej brutto oparta niemal wyłącznie na węglu 
pochodzenia krajowego wynosiła 136 TWh (1990 rok). drugim znaczącym wskaźni-
kiem było całkowite zużycie energii elektrycznej w Polsce, które wynosiło mniej niż 100 
TWh. Początek lat 90. to także systematyczne zmniejszanie zużycia energii elektrycz-
nej. Było to spowodowane tym, o czym mowa w dalszej części artykułu, a więc trans-
formacją ustrojową. do podanych wielkości powrócę w kolejnej części, kiedy porów-
nam owe wskaźniki z innymi, z lat ostatnich.

ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY

Nurt przemian roku 1989 i lat następnych, jaki zaczął ogarniać część krajów euro-
pejskich był już nie do zatrzymania. Od zmian politycznych, wolności słowa, trans-
formacja musiała również dotknąć całego obszaru gospodarki. Niewydolny przemysł, 
słabo konkurencyjny, nie dofinansowany musiał zacząć sobie radzić w nowych realiach. 
Kraj, a w  tym i  Śląsk, a przede wszystkim ludzie spotkali się z nowymi pojęciami – 
pierwsze nowe słowo to bezrobocie. Pokolenie, które z jednej strony walczyło o zmiany, 
o prawdziwą demokrację, o wolność słowa, było często pierwszymi ofiarami rozpo-
czynających się głębokich przemian strukturalnych. Po bezrobociu usłyszeli następne 
nowe pojęcia, jak: likwidacja zakładu pracy, jego upadłość czy prywatyzacja. Te nowe 
zjawiska miały się już na stałe wpisać do polskiego słownictwa biznesowego. Jak te 
nowe ekonomiczne pojęcia wpłynęły na opisywane wcześniej trzy gałęzie przemysłu. 
czy rozpoczynająca się transformacja dała im również szansę rozwoju, a więc i prze-
trwanie, czy dała możliwość uregulowania przekazywania obciążeń na wał korbowy 
rodzącej się nowej polskiej gospodarki.

WŁASNOŚĆ PRYWATNA I INNE REGULACJE

Przełomowe regulacje prawne, które na równi z własnością państwową stawiają wła-
sność prywatną, są podstawą przyszłej gospodarki rynkowej. Nowe możliwości to przy-
czynek do pojawienia się rodzimego biznesu, uznanie, że ludzie sukcesu, a więc i boga-
cenie się to naturalny koloryt nowego krajobrazu Polski, w tym Śląska. Pakiety nowych, 
nieznanych dotychczas rozwiązań zaczęły szerokim strumieniem płynąć z sejmowej sali 
i posiedzeń Rządu. 5 lipca 1993 r. wprowadzono w Polsce VAT, tzw. Ustawę o podatku 
od towarów i usług VAT. Obecnie życie bez VAT-u jest w Polsce niemożliwe, ponieważ 
obowiązek utrzymania takiego podatku nakłada na kraje członkowskie Unia Europejska. 
20 października 1994 r. Sejm uchwalił ustawę o  specjalnych strefach ekonomicznych,  
1 stycznia 1995r. nastąpiła denominacja polskiej złotówki, a w sierpniu 1996 roku utwo-
rzona została Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Powstał szereg istotnych 
dokumentów, które miały pozwolić lepiej zarządzać między innymi polską gospodarką. 
W ramach Programu Operacyjnego „innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 Narodowe 
Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013” wydanym przez Ministerstwo Rozwoju 
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Regionalnego w  październiku 2007 r. dokonano między innymi diagnozy wybranych 
obszarów służących budowie i  rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy. W  ramach 
charakterystyki sektora przedsiębiorstw działających w Polsce zdefiniowano ilość zare-
jestrowanych na koniec 2006 r. podmiotów gospodarczych, których było ponad 3,6 
mln. Ustalono również, że udział małych i średnich przedsiębiorstw w wytwarzaniu PKB 
wynosi prawie 50%, zaś mikroprzedsiębiorstwa funkcjonowały w szczególności w rze-
miośle, handlu, przetwórstwie przemysłowym, transporcie, budownictwie i  obsłudze 
nieruchomości i  firm, a w podziale formy organizacyjnej przedsiębiorców dominującą 
pozycję zajmowały firmy osób fizycznych, które stanowiły 76,1% ogółu przedsiębiorstw.  
Ten sam dokument podaje, że w 2000 r. zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ogółem  
oraz w MSP wynosiło odpowiednio: 6617 tys. oraz 3942 tys. Wgląd w kolejne lata poka-
zuje trend spadkowy w zatrudnieniu, który dotyczy szczególnie przedsiębiorstw dużych. 
Było to następstwo kilku czynników, z których najistotniejsze to konieczność obniżenia 
kosztów produkcji (w tym kosztów pracy), wymuszonego poszukiwaniem rynków zbytu 
za granicą, opóźnionego w czasie efektu transformacji systemowej, spowodowanego 
stosowaniem zapisów umów zbiorowych, zobowiązujących nowych właścicieli prywa-
tyzowanych przedsiębiorstw państwowych do utrzymania przez określony czas wyjścio-
wego poziomu zatrudnienia, bądź przynajmniej mniejszej redukcji liczby pracowników, 
niż wynikałoby to z czystego rachunku ekonomicznego oraz wysokich pozapłacowych 
kosztów pracy wraz z  niską elastycznością rynku pracy. W  dokumencie „diagnoza  
na potrzeby Strategii Rozwoju Kraju 2020” wydanym przez Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego w listopadzie 2011 roku, w Tabeli 5 mówiącej o „Podstawowych danych 
w  zakresie wydajności gospodarki w  latach 2006–2010”, w  wierszu pokazującym 
strukturę pracujących wg sektorów gospodarki (udział %) czytamy, że sektor ii (prze-
mysł i  budownictwo) w 2006 roku stanowił 30% ogółem zatrudnionych, zaś kolejne 
lata pokazują, jak minimalne są zmiany w tym sektorze. Te wszystkie dane mają nam 
przybliżyć ogrom wprowadzanych zmian w Polskiej gospodarce. Z jednej strony, tak jak 
w budownictwie nastąpiła śmierć tzw. „wielkiej płyty”, a co za tym idzie cała branża 
musiała w nowy sposób popatrzeć na swój sektor. Spróbować żyć po nowemu, a więc 
wiele się nauczyć. Globalnie widzimy jak rodził się duży polski kapitał, już czysto pry-
watny, a zarazem Polskę, a więc i Śląsk zaczynają odwiedzać międzynarodowe korporacje. 
W tyglu przemian swoją rolę miała również Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.  
do 2011 r. – dzięki jej zaangażowaniu powstało w  naszym województwie około  
50 tys. nowych miejsc pracy, a inwestorzy ci ponieśli nakłady rzędu 19 mld złotych. Tych 
przykładów można podawać wiele. Ja jednak chcę zmienić temat i wspomnieć jeszcze 
Francisa Fukuyamę amerykańskiego politologa, filozofa politycznego i ekonomicznego. 
Już w 1992 r. napisał, że historia kończy się na liberalnej demokracji i wolnym rynku 
(sama myśl sformułowana została przez niego już w roku 1998), kiedy stało się jasne,  
że komunizm nie jest wyższą formą od liberalnej demokracji. Podobny pogląd prezentuje 
w kwestii islamskiej teokracji. W takim ogniu przemian stanęła cała polska gospodarka. 
Nowe myśli polityczne, nowy scenariusz dla gospodarki, nowe wyzwania dla mieszkań-
ców Śląska i Polski. Jak się w tej całej nowej sytuacji mają nasze trzy przemysły: górnic-
two, hutnictwo i energetyka.
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STAN TRÓJKĄTA NIEMOCY W ROKU 2011

Popatrzmy teraz na kilka danych z roku 2011. Jak pociąg przemian potraktował trójkąt 
niemocy, który w owym zniszczonym plecaku został wniesiony na peron w roku 1989. 
Wydobycie węgla wyniosło już tylko 75,4 mln ton w skali roku, a zatrudnienie osiągało 
114,2 tys. osób, a więc jedna statystyczna osoba zatrudniona w górnictwie wydoby-
wała 660,2 tony węgla, to jest o 195,9 ton więcej w  skali roku w  stosunku do roku 
porównawczego. Jaki wynik ma branża hutnicza? W tym samym roku sytuacja przed-
stawiała się następująco: przykładowo produkcja stali surowej wynosiła 8,8 mln ton, 
a osiągnięte zatrudnienie to już tylko 31,8 tys. osób, a więc jedna statystyczna osoba 
zatrudniona w hutnictwie wyprodukowała 276,7 tony stali. Tutaj przyrost jest bardzo 
dobry, bo w porównywanym okresie wynosił aż 180,0 ton na statystycznego zatrudnio-
nego. Ostatnia z wymienionych gałęzi to energetyka. W tej branży nie da się w analo-
giczny sposób dokonać porównania. Posiadamy następujące dwie bardzo ważne wielko-
ści: produkcja energii elektrycznej brutto, która wyniosła 163 TWh. drugim znaczącym 
wskaźnikiem jest całkowite zużycie energii elektrycznej w Polsce. Była to wielkość wyno-
sząca 158 TWh. Te dwa parametry pokazują, że po czasie bardzo głębokiej restruktu-
ryzacji branż mocno energetycznych (różnica pomiędzy oboma parametrami wynosi  
aż 36 TWh w roku 1990), powrócono powoli do stanu podstawowego zapotrzebowania 
na moc. W tych zestawieniach niepokojące są więc dwie wielkości występujące blisko 
siebie. Podawana obecnie różnica pomiędzy produkcją energii elektrycznej brutto, a cał-
kowitym zużyciu energii elektrycznej w Polsce wynosi tylko 3 TWh. Taki parametr musi 
sugerować potrzebę szybkiego zwiększenia produkcji energii elektrycznej. Wybór drogi  
– to wyzwanie na najbliższy czas. Tu zaczynają się ścierać różne podejścia do tematu. 
Różne grupy interesu przedstawiać zaczynają swoje stanowisko, jako jedyne słuszne.  
dla przykładu – na samym węglu kamiennym na koniec grudnia 2011 roku w Krajowym 
Systemie Energetycznym było 20 848,9 MW mocy elektrycznej zainstalowanej w elek-
trowniach zawodowych, przy ogólnej mocy elektrycznej wynoszącej 37 229,3 MW. 
Porównywane wskaźniki (szczególnie w górnictwie i energetyce) pokazują, że sytuacja 
jest znacząco lepsza od tej krytycznej w roku 1989, ale czy jest przynajmniej zadowala-
jąca. Jak dalej należy kreślić przyszłość wymienionych branż.

PODSUMOWANIE

Podsumowanie chcę rozpocząć od branży energetycznej. Trend przyjętych dla 
produkcji energii elektrycznej rozwiązań, a więc z czego ma być ona produkowana, 
będzie rzutował na pozostałe opisywane gałęzie przemysłu: bezpośrednio na gór-
nictwo i  pośrednio na hutnictwo. Artykuł „Elektroenergetyka w  Polsce roku 2012 
w świetle bilansu energii za 2011 rok i nie tylko” autorstwa herberta Leopolda Gabry-
sia podsumowuje tak: „Wyzwania dla elektroenergetyki w  Polsce wyznacza dzisiaj 
jednak to, co wynika z regulacji wcześniejszych i zapowiadanych unijnych.
• Polityka Energetyczna Polski do roku 2030…
• Pakiet Klimatyczno-Energetyczny UE z  wszystkimi wyodrębnionymi obszarami, 

poczynając od programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, w tym dekarboniza-
cji i CCS…
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• Wyzwania dla elektroenergetyki w  przyszłości, szczególnie węglowej, wyzna-
czać będzie odsłonięty oficjalnie w grudniu 2011 roku „Plan działań dla przejścia  
do konkurencyjnej, niskoemisyjnej gospodarki w  2050 roku” – tak zwany 
powszechnie ENERGY ROADMAP 2050…” 
Wymienione dokumenty nadal traktują temat w  szerokim stopniu ogólności. 

Zużycie węgla kamiennego przez sektor energetyczny w 2011 roku tylko na produk-
cję energii elektrycznej wynosiło 35 325 tys. ton, a więc wyniosło aż 46,8% całego 
polskiego wydobycia w tym roku. Nie „chciejstwo” lecz ekonomia i ekologia powinny 
odpowiedzieć, co jest dla Polski korzystniejsze. Należy sobie powiedzieć, że nie jest  
to już tylko problem podmiotów gospodarczych, które ową energię produkują. 
Jest to problem strategii gospodarczej naszego Kraju. Po upływie tych ponad dwu-
dziestu lat możemy z dużym prawdopodobieństwem powtórzyć zwrot o „trójkącie 
niemocy”. Różnica polega na tym, że górnictwo i energetyka dzisiaj nadal są silnie 
i od siebie współzależne, a odmiennym ramieniem tego trójkąta stało się hutnictwo. 
Wokoło wyrosły nowe branże, jak motoryzacja, iT, czy całkiem nowe, a obecnie silne 
meblarstwo. Proces przemian się nie zakończył. Tłoki o nazwie górnictwo, hutnictwo 
i energetyka pracują w miarę rytmicznie, przekazując swój ruch na wał korbowy pol-
skiej gospodarki. Jednak żaden ruch nie trwa wiecznie. Zaburzenia są możliwe i może 
nawet nieuniknione. dzisiaj w rozważaniach nad dalszym kierunkiem rozwoju oma-
wianych branż, Śląsk musi zabierać głos często i  stanowczo. Ten głos musi jednak 
być w miarę spójny, by rządzący dostrzegali w nim jedność, a nie podziały. Moje sta-
nowisko jest na „tak” dla górnictwa, ale nie za wszelką cenę. To nie mogą być aspi-
racje, ale konkretne działania poparte rządowymi dokumentami, w  których słowa 
Śląska zostaną uwzględnione. Pamiętajmy również, że nie jest to jedyne zagrożenie 
dla naszego województwa. Problemem dla Śląska będzie również ubytek jej miesz-
kańców. Pomiędzy 2002 a  2011 rokiem (dwa spisy powszechne) wykazany został 
największy ubytek ludności właśnie na Śląsku. To aż 112,5 tys. ludności. Przyczyny, 
jest ich kilka: więcej zgonów niż narodzin, dużo osób na stałe wyjechało do Niemiec, 
ze względu na bardzo głębokie koneksje rodzinne i towarzyskie, wyjazd tzw. „Wer-
busów”, czyli osób werbowanych w  czasach komunizmu z  innych części kraju  
do pracy w śląskich kopalniach, hutach i innych zakładach przemysłowych. Zestarzeli 
się, przeszli na emeryturę i wyjechali. Nowym zjawiskiem jest zjawisko ucieczki przed 
biedą do innych województw. Tu województwo nasze też ma wynik ujemny – ponad 
2%. demografia to być może spektakularny przykład wagi myślenia strategicznego. 
Są i zjawiska bardziej pozytywne. ciągła walka o Śląsk nowych technologii, zielone 
środowisko, obszar dla korzystnych usług, szeroki pas dla technologii iT. cytat „Hit 
eksportowy, to nie węgiel i nie samochody, ale usługi oferowane przez nowoczesne 
centra usług biznesowych stały się polskim hitem eksportowym. Inspirują one również 
rodzimych przedsiębiorców do sięgania po zaawansowane usługi zewnętrzne” – tak 
zaczyna swój artykuł Marcin Kaczmarczyk w  tegorocznym 9 numerze magazynu 
„Forbes”. dalej pisze „Nowa potęga, 100 tys., tylu pracowników może liczyć w Polsce 
sektor usług biznesowych w 2012 r., jeśli utrzyma tempo rozwoju. To o 15–25 proc. 
mniej niż górnictwo węgla kamiennego”. Wszystkie dotychczasowe rozważania mają 
prowadzić do poszukiwania własnej, śląskiej drogi rozwoju. Wspomniany już Francis 
Fukuyama w książce „Wielki wstrząs” wysuwa tezę, że przejście od epoki industrial-
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nej do informatycznej jest dla ludzkości przemianą równie doniosłą jak niegdyś przej-
ście od pasterstwa do rolnictwa, czy później rewolucja przemysłowa. Od tej drogi 
odwrotu już nie ma. Już na koniec rozważań chcę przytoczyć to, o czym pisze ostat-
nio często w różnych ujęciach profesor Antoni Kukliński. W biuletynie nr 2 z kwietnia 
2011 roku Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego opublikowany został jego artykuł 
„Od gospodarki opartej na wiedzy do gospodarki opartej na mądrości” zachęca nas 
do innego, krytycznego spojrzenia na ostatnie dwudziestolecie z  konwencjonal-
nym działaniem w  stosunku do gospodarki opartej na wiedzy. Sam sformułował 
kontrowersyjną tezę o twórczej destrukcji starego paradygmatu gospodarki opartej  
na wiedzy i zastąpienia go nowym paradygmatem gospodarki opartej na mądrości. 
Jako jeden z tych przekonanych do takiego podejścia zachęcam również do pogłę-
bionej lektury opracowań profesora Antoniego Kuklińskiego. Przy szerszej grupie 
podobnie myślących łatwiej będzie pobudzać środowiska polityków, ludzi gospo-
darki, czy intelektualistów do dokonywania zmian na lepsze.




