Czy jutro będzie
lepsze?
Jednak nie obudziliśmy się w raju… Festiwal kampanijnych, radosnych obietnic na
szczęście za nami. Po czasie ekonomii politycznej (partyjnej?) przyszedł czas na ekonomię
sensu stricto (ekonomia może jest najmniej
ścisła wśród ścisłych, ale jednak najbardziej ścisła wśród nieścisłych). „Polska wersja państwa
dobrobytu” – retoryka przedwyborcza, skrót
myślowy i nadużycie semantyczne, wishful
thinking, czy poważna propozycja i szansa dla
milionów Polek i Polaków?
Ekonomiści są na ogół zgodni – dobrobytu
nie sposób zadekretować, podobnie jak i „nowej elity ekonomicznej”… Dobrobyt bierze się
głównie z pracy, z wysokiej wydajności, z innowacji, z efektywnych inwestycji i z oszczędności, z realnego uznania przedsiębiorców (tych,
którzy są…) za fundament rozwoju.
Turbulencje dotyczą prawie wszystkiego:
klimatu, polityki, jak i gospodarki i finansów.
Nie ma wątpliwości, że przyszłość polskiej
gospodarki, a więc i nasz dobrostan silnie zależy od globalnej koniunktury, szczególnie od

dynamiki rozwoju gospodarki Niemiec i innych
krajów europejskich (z Wielką Brytanią włącznie). Co do naszych sąsiadów… Prawie pół wieku temu padły słynne słowa „Houston, mamy
problem”. Teraz trzeba raczej powiedzieć:
„Berlin, mamy problem?” Tylko niegroźne
osłabienie tempa wzrostu PKB czy już recesja?
Dekoniunktura odbija się m.in. na branży motoryzacyjnej, a także na sektorze bankowo-finansowym.
Od wielu lat pilnie obserwuję życie publiczne. Śledzę również dramaturgię i meandry debaty dotyczącej genezy i konsekwencji zmian
klimatycznych. Kolejne raporty na temat Green
New Deal, książki (choćby „To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat” autorstwa Naomi
Klein), liczne konferencje, wreszcie protesty na
ulicach wielu miast. Zaimponowali mi uczestnicy (głównie młodzi!) wrześniowego masowego
protestu w obronie klimatu… Zaskoczyli (?) adwersarze i krytycy sławnej Szwedki Grety Thunberg. Hejt, nie tylko u nas, ma się dobrze i ma
zapewne kolosalną przyszłość…

Rozwój miast – szansa
czy zagrożenie?
Nie ulega wątpliwości, że rozwój współczesnego świata uzależniony jest od rozwoju miast,
ponieważ na ich obszarze kumulują się procesy
tworzenia PKB i zamieszkuje je większa część
ludności.
Według GUS, w polskich miastach mieszka
23,06 mln osób, stanowiących 60 proc. populacji. Funkcjonowanie miast niesie ze sobą wiele
zalet, tj. możliwość koncentracji działalności innowacyjnej, tworzenia sieci współpracy między
firmami i uczelniami oraz dostępność edukacji i
wydarzeń kulturalnych.
Wzrost miast powoduje też występowanie
negatywnych efektów zarówno w przestrzeni
miejskiej, jak i w jej otoczeniu. Postępująca urbanizacja stwarza ograniczenia dotyczące m.in.
opieki zdrowotnej, usług komunalnych, mieszkalnictwa, zaopatrzenia w wodę, infrastruktury,
komunikacji, generowanego hałasu czy zanieczyszczenia środowiska.
Remedium na te problemy ma być koncepcja
„inteligentnych” miast. Jest ona interesująca,
lecz jej realizacji będą towarzyszyć nowe barie-
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ry i niedogodności, których większości jeszcze
nie znamy. Należą do nich: wymóg niezawodnego zarządzania ogromną ilością danych, dalsza autonomizacja i kontrolowanie praktycznie
każdego aspektu naszego życia oraz wzrost
zagrożenia cyberatakami. Istotnym aspektem
istnienia miast jest ich „egoizm”. Miasta funkcjonują jak „czarne dziury” w kosmosie, pochłaniając
większość zasobów finansowych oraz ludzkich
(uczniów i pracowników) istniejących w danym
regionie. Są to niewątpliwie procesy, które skutecznie ograniczają możliwość realizacji koncepcji regionalnej spójności społecznej, zwłaszcza
że zakładane przez decydentów procesy dyfuzji
rozwiązań i efektów tworzonych w miastach na
tereny wiejskie funkcjonują w ograniczonym zakresie.
Planowanie efektywnej polityki rozwoju
miast wymaga identyfikacji kluczowych obszarów i priorytetów rozwoju. Są one z reguły wskazane w strategii rozwoju danego miasta. Równie
jednak ważne jest ustalenie, które czynniki rzeczywiście przyczyniają się do realizacji wytyczo-
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Nie jest mi wszystko jedno… Chciałbym być
dumny z Polski… I staram się pamiętać, że naukowiec (badacz, dydaktyk) powinien wątpić…
Formułować sygnały wczesnego ostrzegania…
I zadawać pytania – co dalej? Co dalej ze Strategią
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, co dalej
z inflacją, z inwestycjami prywatnymi? Czy JUTRO rzeczywiście będzie lepsze? Miliony Polek
i Polaków są po dobrej stronie mocy… Czy to
wystarczy? „Sytuacja jest dynamiczna”...
PS Powstały 11 czerwca Społeczny Komitet Budowy Pomnika Pierwszego Polskiego
Prezydenta Szczecina Profesora Piotra Zaremby pracuje... De nomine chodzi o pierwszego
prezydenta i wybitnego uczonego, jednego
z głównych „ojców” Uniwersytetu Szczecińskiego, de facto o wyrażenie hołdu i wdzięczności
wszystkim Pionierom Szczecina, tym, którzy
w latach 40. i 50. przejmowali i odbudowali nasze miasto. Niektórzy jeszcze żyją… Planowany
termin odsłonięcia pomnika to niedziela 5 lipca
2020, w samo południe, czyli 75 lat po…
Stanisław Flejterski
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nych celów i rozwoju miast. Teoria i praktyka
wskazują, że w procesie urbanizacji mamy do
czynienia z efektem skali, który polega na szybszym wzroście średnich i dużych miast. Badania
prowadzone w ostatnich kilkunastu latach pozwalają też wyodrębnić kluczowe czynniki wzrostu polskich miast. Należą do nich zjawiska charakteryzujące sytuację na rynku pracy, struktura
demograficzna mieszkańców, poziom przedsiębiorczości, a przede wszystkim poziom ponoszonych nakładów inwestycyjnych, zarówno publicznych, jak i tych generowanych przez sektor
prywatny. Prowadzone analizy wskazują również
na stały i podobny rozwój ośrodków miejskich w
czasie, odmienny tylko w przypadku Warszawy.
Interesującym faktem dla nas może być fakt,
że w ostatnich kilkunastu latach Szczecin, oprócz
Poznania, Wrocławia, Zielonej Góry, Gorzowa
Wielkopolskiego i Łodzi, należał do miast charakteryzujących się najwyższym wzrostem poziomu
rozwoju społeczno-gospodarczego. Na drugim
biegunie wzrostu znajdowały się Katowice, Olsztyn, Bydgoszcz i Toruń.
Jacek Batóg
listopad 2019

Węzeł kurdyjski
Podjęta niedawno decyzja prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu wojsk amerykańskich
z północnej Syrii okazała się mieć bardzo poważne implikacje. Po wyjściu nielicznych oddziałów
USA nastąpił atak tureckiej armii na Kurdów,
będących najważniejszym i najskuteczniejszym
sojusznikiem Amerykanów w walce z Państwem
Islamskim (IS).
„Wydaliśmy ogromne pieniądze na pomoc
Kurdom. Oni walczą o swoje ziemie” – stwierdził prezydent USA, dodając, że Kurdowie „nie
pomogli nam w Normandii”. Porzucenie najwierniejszego sojusznika Ameryki w wojnie
z IS rozpętało za Atlantykiem prawdziwą burzę. Amerykańskie media przypomniały o nieruchomościach Donalda Trumpa w Stambule.
Znany ekonomista, laureat Nagrody Nobla Paul
Krugman napisał wprost, że prezydent sprzedał
Kurdów, bo „ma interesy biznesowe w Turcji”.
Wydaje się jednak, że to nie tureckie interesy
biznesowe Trumpa doprowadziły do tej szokującej dla społeczności międzynarodowej decyzji.

Kurdyjskie oddziały YPG wezwały USA, by
„spełniły moralny obowiązek” i udzieliły im pomocy oraz zamknęły dla tureckiego lotnictwa
przestrzeń powietrzną nad północno-wschodnią Syrią. Donald Trump na konferencji prasowej
poświęconej uzasadnieniu decyzji o wycofaniu
z Syrii stwierdził w podsumowaniu: „Przy tym
wszystkim, co zostało powiedziane, lubimy Kurdów”.
Nie mam wątpliwości, że zarówno amerykańska opinia publiczna, jak i amerykańska armia
doceniają decydującą rolę, jaką odegrali Kurdowie w unicestwieniu islamistów. Rezolucję potępiającą decyzję o wycofaniu amerykańskich
wojsk z Syrii przyjęła nawet Izba Reprezentantów, a kilku ważnych Republikanów jednoznacznie potępiło prezydenta. Trump udaje, że chce
powstrzymać Erdogana, ale w rzeczywistości
dał mu zielone światło do usunięcia Kurdów
z północnej Syrii i osiedlenia tam uchodźców
syryjskich przebywających w Turcji. Jak zwykle ważniejszy okazał się interes Ameryki, któ-
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rą według obecnego prezydenta zbyt dużo
kosztuje angażowanie się w liczne konflikty
w różnych częściach świata. Wspieranie kurdyjskich aspiracji niepodległościowych jest bardzo
ryzykowne i kosztowne, gdyż Turcja, Syria, Irak
i Iran uczynią wszystko, by niepodległy Kurdystan nigdy nie powstał.
Kurdowie okazali się bardzo użyteczni podczas obu wojen w Zatoce Perskiej, gdy USA
potrzebowały sojusznika na terenie Iraku, czego pozostałością jest kurdyjska autonomia ze
stolicą w Irbilu. Sytuacja strategiczna na Bliskim
Wschodzie uległa jednak zmianie. Likwidacja
Państwa Islamskiego z walnym udziałem Kurdów paradoksalnie zadziałała na ich niekorzyść:
przestali być potrzebni zarówno Ameryce, jak
i Europie. Nie są już sojusznikami, a raczej przeszkodą w relacjach z prawie wszystkimi poza
Izraelem państwami regionu. Są też wyrzutem
sumienia, o którym chce się szybko zapomnieć.
Bliskowschodni węzeł kurdyjski pozostaje nadal
nierozwiązany.
Dariusz Zarzecki

60 lat nauki zawodu
Branżowa Szkoła I Stopnia
Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Szczecinie już od 60
lat uczy młodzież zawodów, które są
pożądane na rynku pracy.
Siedziba szkoły przy pl. Kilińskiego to zbudowany 90 lat temu funkcjonalny modernistyczny
budynek w stylu Bauhausu, w którym przed wojną działała Szkoła Rzemiosł. – Siedmioskrzydłowy
gmach był jednym z największych tego typu kompleksów w Republice Weimarskiej – przybliżał historię Krzysztof Osiński, prezes zarządu WZDZ, organu prowadzącego szkołę. Po wojnie w czerwcu
1946 roku powstał tu Rzemieślniczy Instytut Naukowy w Szczecinie, który w styczniu 1948 roku
przekształcił się w Zakład Doskonalenia Rzemiosła
(od 1962 pod nazwą ZDZ, od 1967 jako WZDZ).
Natomiast historię jubilata pisze się od wrześniu 1959 roku, kiedy rozpoczyna działalność
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących, w
której uczniowie uczyli się na ślusarza, elektromechanika, stolarza, tapicera i introligatora.
Wraz ze zmianami gospodarczymi w ofercie
pojawiały się kolejne pożądane zawody. W 2018
roku w ramach unijnego dofinansowania z RPO
WZ zmodernizowano warsztat ślusarsko-mechaniczny, który wyposażono w nowoczesne obrabiarki do metalu, powstała pracownia projektowania

i programowania CNC. Do oferty szkoleniowej
wprowadzono zawód operatora obrabiarek skrawających sterowanych komputerowo.
– Obecnie uczymy w 10 zawodach z zajęciami praktycznymi u pracodawców i w 3 w naszych
warsztatach szkolnych – wyliczała dyrektor Maria
Ścibior-Szczepan, która od 20 lat kieruje Branżową Szkołą I Stopnia WZDZ.
– Każda instytucja to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. To, czym WZDZ jest dzisiaj, to ich zasłu-

ga – dziękował prezes Osiński. Najlepszym nauczycielom wręczono dyplomy. Na salę wjechał wielki
tort urodzinowy z lukrowanym zdjęciem szkoły.
W czasie sześciu dekad działalności w szkole
pracowało 300 nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, a mury szkoły opuściło 7
EP
tys. absolwentów.
Maria Ścibior-Szczepan wraz z Krzysztofem Osińskim kroją
tort urodzinowy. | fot. Marta Teszner
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