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BAR TOSZ PI ŁAT

W
pią tek i so bo tę
w Ope rze Kra kow -
skiej bę dą dys ku to -
wać eks per ci po li ty -
ki mię dzy na ro do -

wej, eko no mi ści, so cjo lo dzy, po li to -
lo dzy, po li ty cy, sa mo rzą dow cy i eko -
no mi ści. To już pią ta edy cja Kra kow -
skiej Kon fe ren cji – tym ra zem jej te -
mat to „Trans for ma cja sce ny eu ro -
pej skiej i glo bal nej XXI wie ku. Stra -
te gie dla Pol ski”. Wszyst kie po przed -
nie edy cje tak że do ty czy ły przy szło -
ści re gio nu Eu ro py Środ ko wo-
-Wschod niej na are nie eu ro pej skiej.

Kon fe ren cje or ga ni zo wa ne są
przez wła dze wo je wódz twa od 
2008 r. Wy da rze nie szyb ko zdo by ło
so bie uzna nie wśród pol skich in te -
lek tu a li stów. – Kon fe ren cja Kra kow -
ska od lat utrzy mu je wy so ki po ziom
me ry to rycz ny i w tym sen sie mo że
śmia ło sta wać do po rów nań z po dob -
ny mi wy da rze nia mi na Za cho dzie
– mó wi prof. Wi told Or łow ski, głów -
ny eks pert eko no micz ny PwC. – Oczy -
wi ście mo wa o po rów na niu ja ko ścio -
wym, bo te ma ty ka kra kow skie go wy -
da rze nia do ty czy spraw na sze go re -
gio nu, a nie glo bal nej stra te gii.

Zda niem Ja nu sza Se pio ła, se na -
to ra PO, kie dyś mar szał ka Ma ło pol -
ski, to, że dys ku sja od by wa się po za
War sza wą, zmie nia jej per spek ty wę.
– Z War sza wy wi dać głów nie Ber lin
i Mosk wę, a z Kra ko wa ła twiej do -
strzec Pra gę, Bu da peszt czy Bał ka -
ny – żar tob li wie oce nia wa dy sto li cy.

– Po za sto li cą by wam na ta kich
wy da rze niach rzad ko. Nie dla te go,
że nie lu bię wy jeż dżać. Po pro stu jest
ich zbyt ma ło. Świet nie więc, że
w Kra ko wie wła dze sa mo rzą do we
zde cy do wa ły się na or ga ni za cję tej
kon fe ren cji. Czte ry po przed nie edy -
cje po ka za ły, że nie jest to im pre za
przy pad ko wa, po ziom me ry to rycz -
ny jest za wsze wy so ki – przy ta ku je
Ro man Kuź niar, do rad ca pre zy den -
ta Bro ni sła wa Ko mo row skie go.

Wy stą pie nia i dys ku sje pro wa -
dzo ne w cza sie kon fe ren cji ma ją pro -
wa dzić do ry so wa nia kon cep cji i stra -
te gii roz wo ju na sze go re gio nu. Słu -
żą też po szu ki wa niu sce na riu szy
zmian Unii Eu ro pej skiej, Pol ski i Ma -
ło pol ski. Te mat ten jest szcze gól nie
waż ny właś nie te raz, gdy UE zmie -
rza do zmia ny kie run ku za rzą dza -
nia roz wo jem – w pla nach jest stwo -
rze nie spe cjal nej ścież ki roz wo ju dla
me tro po lii eu ro pej skich. Za tem dys -
ku sja o na szym re gio nie w kon tek -
ście glo bal nych wy da rzeń zy sku je

wy miar prak tycz ny, nie jest tyl ko de -
ba tą aka de mic ką.

– To istot ne wy da rze nie. Ta kich kon -
fe ren cji, gdzie do cho dzi do wy mia ny
my śli, gdzie do ko nu je się stra te gicz -
ne go pla no wa nia, jest na ra zie w Pol -
sce za ma ło. W kra jach Sta rej Eu ro py
te go ro dza ju dys ku sje pro wa dzą think
tan ki, u nas ta kie in sty tu cje nie ma ją
jesz cze ta kiej po zy cji, choć wie le się
zmie nia ku lep sze mu – ko men tu je Se -
pioł. Pod kre śla, że war to kre ślić sce -
na riu sze dla Pol ski i re gio nu na 20 czy
30 lat wprzód. – Dzię ki te mu ma my

szan sę być le piej przy go to wa ny mi na
zmie nia ją cy się świat. A dy na mi ka
zmian jest du ża. Kto spo dzie wał się,
gdy wstę po wa liś my do Unii Eu ro pej -
skiej, że znaj dzie my się w sy tu a cji tak
głę bo kie go kry zy su? Nie cho dzi na wet
o kło po ty gos po dar cze, ale prze de
wszyst kim o kry zys wia ry w przy szłość
wspól no ty – mó wi Se pioł.

– Ry so wa nie od leg łe go sce na riu sza
jest za rów no moż li we, jak i ko niecz ne
– prze ko nu je prof. Or łow ski. – Po pier -
wsze, dys po nu je my wy star cza ją cą ilo -
ścią da nych, by kre ślić pla ny się ga ją -
ce 2030 czy 2040 r. Ma my pro gno zy
de mo gra ficz ne czy pro gno zy do ty czą -
ce ener ge ty ki. Jed no cześ nie jest wie -
le dzie dzin, w któ rych nie moż na li -
czyć na roz wój, je śli ogra ni czy li byś -
my się do pla nów nie prze kra cza ją cych
kil ku lat – mó wi. Przy kła dem jest właś -
nie ener ge ty ka. W Pol sce od lat mó wi
się o elek trow ni ato mo wej ja ko pa na -
ce um na de fi cyt ener ge tycz ny. Ta ką
elek trow nię pla nu je się zaś i bu du je
naj kró cej de ka dę, a zwy kle od 15 do 20
lat. – Bez dłu go fa lo wej stra te gii ta kie
obiek ty ni gdy by nie po wsta ły. To me -
to da jak z chiń skiej hi sto rii: kie dy za -
pla no wa no pod róż oce a nicz ną, 30 lat
wcześ niej po sa dzo no drze wa, by mieć
drzew ce masz tów. Bez stra te gii ni gdzie
nie do pły nie my – kwi tu je Or łow ski.

Jed ną z osi dys ku sji – i nie za po wia -
da się, by od by ło się bez star cia po glą -
dów w tej spra wie – bę dzie wspom nia -
na kwe stia roz wo ju me tro po lii. To
m.in. z Pol ski wy szła ini cja ty wa, by
dla me tro po lii stwo rzyć od ręb ne fun -
du sze wspie ra ją ce roz wój. Osta t nich
sie dem lat po ka zu je, że współ za wod -
nic two wiel kich miast i mniej szych
re gio nów o do fi nan so wa nie z ka sy
uni j nej to wal ka za wod ni ków z róż -
nych dys cy plin. O krzyw dzą cym roz -
dzie la niu pie nię dzy mo gą mó wić za -
rów no du że mia sta, jak i re gio nal ne
gmi ny. Sa mo rzą dow cy ge ne ral nie są
zwo len ni ka mi no wych pla nów UE.
Jed nak peł nej zgo dy nie ma. – Mam
oba wy zwią za ne z tą pro po zy cją. Mo -
że ona do pro wa dzić do nie kon tro lo -
wa ne go dre na żu tych ob sza rów z pie -
nię dzy czy wy kształ co nych lu dzi,
a w efek cie do sta gna cji. Mam wra że -
nie, że du że mia sta są w sta nie po ra -
dzić so bie bez do dat ko wych ka ta li za -
to rów, tym cza sem to re gio ny po trze -
bu ją sen sow ne go bodź ca do roz wo ju.
Mó wię to z au top sji, wi dzę, jak zmie -
ni ły się oko li ce Kros na, skąd po cho -
dzę. Gdy by te zmia ny na lep sze zo sta -
ły za prze pasz czo ne, by ło by fa tal nie
– oce nia Kuź niar.

– Mia sta w na tu ral ny spo sób przy -
cią ga ją wię cej ka pi ta łu i lu dzi. Kło pot

w tym, że o uni j nych środ kach re gio -
nal nych de cy du je w du żej mie rze sej -
mik, a w nim mia sta ma ją sła bą re pre -
zen ta cję. Co oczy wi ste, są więc ina -
czej trak to wa ne – ar gu men tu je Se pioł.

– Spe cjal na ścież ka dla me tro po lii
to błęd ne po dej ście. Mu si my dbać
o zrów no wa żo ny roz wój, by nie do -
pro wa dzić do wy klu cze nia pew nych
re gio nów. Być mo że mia sta po win ny
się za sta no wić, czy to przy pad kiem
nie pie nią dze, ale pra wo prze szka dza
im w roz wo ju – mó wi Ol gierd Dzie koń -
ski, se kre tarz sta nu w Kan ce la rii Pre -
zy den ta RP.

Wy stą pie nie Dzie koń skie go bę dzie
otwie ra ło kon fe ren cję. – Chcę zwró cić
uwa gę na to, że za czy na my być co raz
po waż niej szym gra czem na świa to wej
sce nie po li tycz no-gos po dar czej. Mu -
si my więc zro bić prze gląd swo je go po -
ten cja łu i spraw dzić, co mo że blo ko -
wać je go wy ko rzy sta nie. Pa raf ra zu jąc
Chur chil la, któ ry mó wił, że Wiel ka
Bry ta nia nie ma trwa łych so jusz ni ków,
ale ma trwa łe in te re sy, zwra cam uwa -
gę na to, że czas usta lić na sze fun da -
men tal ne in te re sy i szu kać so jusz ni -
ków do ich re a li za cji – zdra dza frag -
men ty swo je go wy stą pie nia Dzie koń -
ski. – Trze ba się też za sta no wić, ja kie
ak tyw no ści mog ły by po dej mo wać in -
sty tu cje spo za sfer ad mi ni stra cji rzą -
do wej i sa mo rzą do wej, tak by nasz roz -
wój nie spo wal niał – do da je.

Każ da kon fe ren cja koń czy się wy -
da niem pu bli ka cji in spi ro wa nych wy -
stą pie nia mi i dys ku sją uczest ni ków
spot ka nia. W ten spo sób or ga ni za to -
rzy chcą prze nieść te ma ty kę dys ku sji
do oś rod ków, któ re nie mia ły oka zji
uczest ni czyć w de ba cie.

– Am bi cją każ de go re gio nu jest ro -
bie nie cze goś, co ma skut ki się ga ją ce
po za je go gra ni ce. A na sza kon fe ren -
cja za wsze gro ma dzi rze szę eks per -
tów, któ rzy po ru sza ją istot ne wąt ki nie
tyl ko dla Ma ło pol ski, lecz tak że in nych
czę ści Pol ski – mó wi Ma rek So wa, mar -
sza łek Ma ło pol ski. – Ży je my w cie ka -
wych cza sach, któ re szyb ko we ry fi ku -
ją opi nie wy gła sza ne na ta kich spot -
ka niach. Cie kaw je stem więc, jak eks -
per ci bę dą od no sić się do wy ni ków
osta t niej kon fe ren cji – ko men tu je mar -
sza łek, któ ry jest prze ko na ny, że spot -
ka nia w ra mach kon fe ren cji wy ry wa -
ją sa mo rzą dow ców z ru ty ny dzia łań
i da ją bo dziec do do ko na nia stra te gicz -
nych zmian w my śle niu, któ re po par -
te są gło sem li de rów opi nii. – Ży je my
w Ma ło pol sce i za po mi na my, że to, co
dzie je się w Gre cji, bę dzie mia ło od bi -
cie np. na na szych kon tak tach z ban -
ka mi, któ re współ fi nan su ją roz wój Ma -
ło pol ski – kwi tu je mar sza łek.f

W Kra ko wie o stra te gii
na sze go re gio nu Eu ro py
– Bez strategicznej debaty nie ma mowy o rozwoju, a Kraków, oddalony od rozgorączkowanej politycznie
stolicy, jest do tego dobrym miejscem – mówią uczestnicy V Konferencji Krakowskiej, 
organizowanej przez władze Małopolski

– Churchill mówił, 
że Wielka Brytania 
nie ma trwałych
sojuszników, 
ma trwałe interesy.
Czas szukać
sojuszników 
do realizacji naszych
interesów 
– mówi Olgierd
Dziekoński z Kancelarii
Prezydenta RP

W Ope rze Kra kow skiej kil ku dzie się ciu eks per tów z ca łej Pol ski bę dzie dys ku to wać o wpły wie glo bal nej sce ny 
po li tycz no-gos po dar czej na lo sy Eu ro py Środ ko wej i Ma ło pol ski
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