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GRANICE POLITYCZNO-ADMINISTRACYJNE PAŃSTWA 
NIEMIECKIEGO W XX WIEKU 

 
Piotr Eberhardt 

 
Zakład Przestrzennego Zagospodarowania, Instytut Geografii i Zagospodarowania 

Przestrzennego im. Stanisława Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk, 
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, 

p.ebe@twarda.pan.pl 
 
Eberhardt P., 2013, Granice polityczno-administracyjne państwa niemieckiego w XX wieku, 
Czasopismo Geograficzne, 84(1–2): 3–20. 
 
Artykuł wpłynął do redakcji 20.05.2013; po recenzji zaakceptowany 20.01.2014. 
 
 
Streszczenie 

 
W artykule przedstawiono zmiany granic politycznych i administracyjnych państwa 

niemieckiego w XX wieku. Punktem wyjścia był układ polityczny, jaki ukształtował się 
po powstaniu Cesarstwa Niemieckiego w 1871 r. i trwał do I wojny światowej. Nas-
tępnie omówiono konsekwencje terytorialne werdyktu ustalonego na Konferencji 
Paryskiej w Wersalu. Po omówieniu stanu istniejącego w okresie międzywojennym za-
prezentowano przeobrażenia polityczne, wynikające z aneksyjnej polityki hitlerowskich 
Niemiec. W zakończeniu podano skutki terytorialne, jakie przyniósł pokonanym Niem-
com traktat poczdamski. 
 
 
Niemcy przed I wojną światową 
 

Cesarstwo Niemieckie, utworzone 
w 1871 r. po pokonaniu Francji, miało 
bardzo skomplikowaną strukturę poli-
tyczno-administracyjną. Składało się ono 
z wielu jednostek administracyjnych 
o różnej wielkości i randze politycznej. 
Kształtowały się one w długim okresie 
w rezultacie różnorodnych wydarzeń his-
torycznych oraz umów międzynarodo-
wych. Często były konsekwencją jeszcze 
feudalnego rozbicia Rzeszy Niemieckiej. 
Te historyczne zaszłości zostały mocno 
utrwalone w świadomości narodu nie-
mieckiego i ich eliminacja napotykała na 
przeszkody formalne i mentalne. Dlatego 
też, po uzyskaniu 18 stycznia 1871 r. 
przez króla pruskiego Wilhelma I korony 

cesarskiej, zachowano istniejący podział 
polityczno-administracyjny. Miało to 
w dużym stopniu charakter symboliczny, 
gdyż po wprowadzeniu nowych ustaleń 
prawnych cesarz oraz władza centralna 
w Berlinie uzyskały nadrzędne upraw-
nienia konstytucyjne. Stało to się począt-
kiem procesów integracyjnych, zmierza-
jących do utworzenia silnie zcentralizo-
wanego państwa o ambicjach imperial-
nych. Niemcy zachowały tradycyjne 
podziały i rozgraniczenia, chociaż ich 
znaczenie nabrało charakteru fasadowe-
go. Ruch wszechniemiecki, nawołujący 
do jedności niemieckiej ponad istnieją-
cymi podziałami, uzyskiwał coraz więk-
sze poparcie społeczne, a jego celem 
było stworzenie unitarnego państwa 
niemieckiego. Zrealizowanie tego zamie-
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rzenia wymagało dłuższego czasu, gdyż 
identyfikacja regionalna i lokalna na 
wielu obszarach Rzeszy Niemieckiej była 
silna, a władze niższych szczebli pielę-
gnowały atrybuty niezależności i dyspo-
nowały znacznymi kompetencjami, 
zwłaszcza w zakresie kultury, oświaty 
i zagadnień gospodarczych. Władze cen-
tralne respektowały większość tych róż-
norodnych uprawnień, nie widząc w nich 
istotniejszego zagrożenia, osłabiającego 
siłę militarną państwa niemieckiego.  

Na terytorium Cesarstwa Niemiec-
kiego znajdowały się cztery królestwa: 
Prusy, Bawaria, Saksonia i Wirtembergia 
(Königreich Preussen, Bayern, Sachsen, 
Würtemberg), sześć Wielkich Księstw: 
Badenii, Hesji, Meklemburgii-Schwerin, 
Meklemburgii-Strelitz, Saksonii-Weimar 
i Oldenburga (Grossherzogtum Baden, 
Hessen, Meklemburg-Schwerin, Me-
klemburg-Strelitz, Sachsen-Weimar i Ol-
denburg), pięć Księstw wyższego rzędu: 
Brunświka, Saksonii-Meiningen, Sakso-
nii-Altenburg, Saksonii-Koburg-Gotha 
i Anhaltu (Herzogtum Braunschweig, 
Sachsen-Mainingen, Sachsen-Altenburg, 
Sachsen-Koburg-Gotha i Anhalt), kilka 
Księstw niższego rzędu (Fürstentum 
Schwarzburg-Sondershausen, Schwarz-
burg, Waldeck, Reuss älterer Linie (star-
szej linii) i Reuss jüngerer Linie (młod-
szej linii), Schaumburg-Lippe i Lippe- 
-Detmold) oraz trzy wolne hanzatyckie 
miasta (Freie Hansestadt): Brema (Bre-
men), Lubeka (Lübeck) i Hamburg. 

Królestwo Pruskie, dominujące wiel-
kością i znaczeniem, dzieliło się na wy-
dzielone miasto Berlin oraz dwanaście 
prowincji, a mianowicie: Prusy Wschod-
nie (Ostpreussen), Prusy Zachodnie 
(Westpreussen), Brandenburgię (Bran-
denburg), Pomorze (Pommern), Poznań 
(Posen), Śląsk (Schlesien), Saksonię 
(Sachsen), Szlezwik-Holsztyn (Schle-
swig-Holstein), Hanower (Hannover), 
Westfalię (Westfalen), Hesję-Nassau 
(Hessen-Nassau) i Nadrenię (Rheinland). 

Cesarstwo Niemieckie, istniejące do 
1918 r., obejmowało 540,8 tys. km2 
i według spisu przeprowadzonego 
w 1910 r. liczyło 64,9 mln mieszkańców. 
Dominowało Królestwo Pruskie, zajmu-
jące powierzchnię 348,7 tys. km2, stano-
wiąc 64,5% terytorium Cesarstwa Nie-
mieckiego. Udział w zaludnieniu był 
nieznacznie niższy, gdyż dochodził do 
61,9%. Wiązało się to z mniejszą gęsto-
ścią zaludnienia wschodnich Niemiec. 
Stosunkowo dużą powierzchnię zajmo-
wała Bawaria. Pozostałe kraje i prowin-
cje były mniejsze i ich znaczenie było 
niewielkie, jednak łącznie posiadały 
znaczny potencjał demograficzny i go-
spodarczy (tab. 1). 

 
Zdobycze i straty terytorialne wskutek 
I wojny światowej 

 
Rozpoczynając działania militarne na 

frontach I wojny światowej, Cesarstwo 
Niemieckie spodziewało się uzyskania 
znacznych nabytków terytorialnych. 
Liczono głównie na pokonanie Rosji 
i znaczne przesunięcie granicy wschod-
niej. Zamierzano utworzyć pod zwierzch-
nictwem Niemiec dużą jednostkę poli-
tyczną (Mitteleurope) zawierającą 
w swoim składzie, oprócz Niemiec 
i Austro-Węgier, dużą część półwyspu 
Bałkańskiego oraz zachodnią część impe-
rium rosyjskiego, w tym ziemie polskie, 
litewskie, łotewskie, estońskie oraz część 
Białorusi i Ukrainy1.  

W początkowej fazie I wojny świa-
towej, po opanowaniu Belgii i północno-
wschodniej Francji, okupujące te obszary 
władze niemieckie sprecyzowały swoje 
żądania aneksyjne. Początkowo zakłada-
no odebranie Francji rejonu Belfortu 
(608 km2) oraz okręgu Longwy-Briey 
(5280 km2), następnie zaś Luksemburga 
 

                                                           
1  Aneksyjne plany niemieckie wobec 

ziem polskich przedstawiono w artykule 
autora [Eberhardt, 2008]. 
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Tab. 1. Podział polityczno-administracyjny Niemiec w 1910 r. 

Lp. Kraje Stolica Powierzchnia 
w km2 

Liczba ludności 
(w tys.) 1910 r. 

1 Prusy Berlin 348702,1 40156,8 

2 Bawaria Monachium 75870,2 6876,5 

3 Saksonia1 Drezno 24373,6 5972,1 

4 Wirtembergia Stuttgart 19511,7 2435,6 

5 Badenia Karlsruhe 15067,7 2141,8 

6 Hesja Darmstadt 7688,8 1282,2 

7 Meklemburgia-Schwerin Schwerin 13126,9 639,9 

8 Meklemburgia-Strelitz Neustrelitz 2929,5 106,3 

9 Oldenburg Oldenburg 6428,8 482,4 

10 Brunświk Brunświk 3672,1 494,4 

11 Anhalt Dessau 2299,4 331,0 

12 Lippe Detmold 1215,2 150,8 

13 Schaumburg-Lippe Bückeburg 340,3 46,6 
14 

 
Schwarzburg2 
 

Sondershausen 
i Rudolstadt 

1802,5 
 

190,7 
 

15 Reuss3 Gera i Greiz 1143,0 225,4 

16 Waldeck Arolsen 1121,0 61,7 

17 Alzacja i Lotaryngia4 Strasburg i Metz 14517,7 1871,7 

18 m. Lubeka5 – 297,7 116,6 

19 m. Brema6 – 256,4 298,7 

20 m. Hamburg7 – 413,9 1015,7 

 Cesarstwo Niemieckie Berlin 540778,5 64896,9 

1 Łącznie Królestwo Saksonii ze stolicą w Dreźnie oraz odrębne księstwa: Saksonii-Weimar- 
-Eisenach, Saksonia-Meiningen, Saksonia-Altenburg, Saksonia Koburg-Gotha. 
2 Schwarzburg ze stolicą Sondershausen i Schwarzburg ze stolicą Rudolstadt. 
3 Księstwa Reuss jüngerer ze stolicą w Gerze oraz Reuss älterer Linie ze stolicą w Greizu.  
4 Kraj Cesarski Alzacja i Lotaryngia ze stolicą w Strasburgu, w tym że stolicą Lotaryngii było 
miasto Metz. 
5 Wolne miasto Lubeka. 
6 Wolne miasto Brema. 
7 Wolne miasto Hamburg. 
Źródło: Die Bevölkerung des Deutschen Reiches nach der Volkszählung von 1910. Berlin 1912. 
 
 
powiększonego o ziemie należące do 
Belgii aż po linię Mozy. Licząc na zwy-
cięstwo przygotowano również bardziej 
maksymalny program rewindykacyjny, 

obejmujący obszar 27 tys. km2, zamiesz-
kany przez ludność francuską. W ramach 
tego terytorium były trzy porty francu-
skie (Dunkierka, Calais i Boulogne). 
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W czasie pogarszania się sytuacji na 
froncie zachodnim zdano sobie sprawę 
z nierealności planów przesunięcia gra-
nicy Rzeszy Niemieckiej i zakładano 
w końcu wojny zachowanie granicznego 
status quo z 1914 r. 

Wojna, wbrew przewidywaniom szta-
bowców niemieckich, przyniosła jednak 
klęskę. Działania wojenne na froncie 
wschodnim zakończyły się początkowo 
powodzeniem usankcjonowanym w trak-
tacie brzeskim. Okazało się to jednak 
kwestią incydentalną i ostateczne decyzje 
o losach Niemiec zapadły na Konferencji 
Paryskiej w Wersalu. 

Postanowienia wobec pokonanych 
Niemiec podjęte w Wersalu były bardzo 
surowe. Niemcy utraciły wszystkie kolo-
nie oraz poniosły straty terytorialne na 
rzecz sąsiadujących państw: Polski, Fran-
cji, Danii, Litwy, Belgii i Czechosłowa-
cji. Powstało również oddzielone od 
Niemiec Wolne Miasto Gdańsk (tab. 2). 

Najbardziej dotkliwy uszczerbek tery-
torialny odnosił się do granicy wschod-
niej. W rezultacie ukonstytuowania się 
niepodległej Polski, Niemcy utraciły 
pawie całą Wielkopolskę z Poznaniem, 
następnie dużą część Pomorza. Nowe 
rozgraniczenie polsko-niemieckie na tym 
obszarze przebiegało w przybliżeniu 

zgodnie z historyczną granicą Polski 
z 1772 r. Na korzyść Polski wystąpiły 
odchylenia w okolicach Namysłowa 
i Rawicza, na niekorzyść zaś w rejonie 
Kargowej, Nowego Kramska, Santoku 
i Drezdenka. Do Polski włączono, mię-
dzy innymi, miasta po wschodniej stronie 
Wisły: Brodnicę, Grudziądz, Toruń i Lu-
bawę, po zachodniej zaś Chojnice, Sę-
polno, Kartuzy, Kościerzynę, Tczew 
i Puck. W późniejszym czasie, już po 
Konferencji Paryskiej w Wersalu, na 
podstawie decyzji Konferencji Ambasa-
dorów, ustalono granicę polsko-nie-
miecką na obszarach plebiscytowych. 
Zostały one ogłoszone kolejno: 12 sierp-
nia 1920 r. w stosunku do Warmii, 15 
sierpnia tegoż roku – do Mazur i 20 paź-
dziernika 1921 r. w stosunku do Górnego 
Śląska. Jedynie w tym ostatnim przypad-
ku werdykt nie był w pełni korzystny dla 
Niemiec. Na podstawie werdyktu mo-
carstw zachodnich z dnia 7 maja 1919 r. 
przedstawionego delegatom niemieckim 

Polska miała uzyskać prawie całą 
prowincję poznańską (z wyjątkiem po-
wiatu skwierzyńskiego i części powia-
tów: Wschowa, Babimost, Międzyrzecz, 
Wieleń, Czarnków), dużą część Prus 
Zachodnich, położoną na lewej stronie 
Wisły (z wyjątkiem powiatów: Wałcz,

 
Tab. 2. Straty terytorialne Niemiec w rezultacie I wojny światowej. 

Lp. Starty terytorialne na rzecz Powierzchnia w km2 Liczba ludności  
(w tys.) 1910 r. 

1 Polski 46 142 3 855 

2 Francji 14 522 1 874 

3 Danii 3 993 166 

4 Litwy 2 657 141 

5 Wolnego Miasta Gdańska 1 951 331 

6 Belgii 1 036 60 

7 Czechosłowacji 316 48 

 Ogółem 70 617 6 475 

Źródło: Knaurs Welt Atlas, 1928, J. Riedel (red.), wyd. Th. Knaur Nachf. Verlag, Berlin, s. 47. 
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Człuchów i części powiatów: Złotów 
i Lębork) oraz skrawek Prus Wschod-
nich. Oddzielone od właściwych Niemiec 
polskim „korytarzem” Prusy Wschodnie 
stały się eksklawą, stanowiąc jednak 
integralną część państwa niemieckiego2. 

Bardziej dotkliwe straty gospodarcze 
wiązały się z przyłączeniem do Polski 
wschodniej części Górnego Śląska 
z Królewską Hutą (Chorzowem), Kato-
wicami i Rybnikiem. Ogólny ubytek 
terytorium na rzecz Polski wyniósł 46,1 
tys. km2, w tym na Śląsku 4,2 tys. km2 
oraz w przybliżeniu w byłej prowincji 
poznańskiej 26,0 tys. km2 i na Pomorzu 
Wschodnim 15,9 tys. km2 3. 

W rezultacie werdyktu wersalskiego 
Niemcy zostały zmuszone do zwrotu 
dużej części Alzacji i Lotaryngii o po-
wierzchni 14,5 tys. km2. Były to prowin-
cje wcielone na mocy traktatu frankfurc-
kiego z 1871 r. w skład Cesarstwa Nie-
mieckiego, zamieszkane głównie przez 
ludność używającą dialektów języka 
niemieckiego, lecz w dużym stopniu 
związaną z kulturą francuską. Dzięki 
zmianie przynależności państwowej tych 
dwóch prowincji granica wschodnia 
Francji przesunęła się na linię Renu. 
Miało to, obok wymowy prestiżowej, 
istotne znaczenie strategiczne. Ponadto 
Francja uzyskała prawo do tymczasowej 
okupacji Nadrenii oraz Zagłębia Saary. 
Ta ostatnia dopiero w 1935 r. powróciła 
do Rzeszy po korzystnym dla niej plebi-
scycie.  

                                                           
2 Z obszaru Prus Wschodnich włączono 

do Polski jedynie powiat Działdowo oraz 
pojedyncze wsie nadgraniczne. 

3 Według danych polskich straty teryto-
rialne Niemiec na rzecz Polski były nieznacz-
nie wyższe i wynosiły w przybliżeniu 47,1 
tys. km2, w tym: Wielkopolska 26,5 tys. km2, 
Pomorze 15,6 tys. km2, Górny Śląsk 4,2 tys. 
km2 oraz powiat Działdowo – 0,8 tys. km2 
[Historia Polski..., 2003, s. 259; Mały Rocznik 
Statystyczny, 1937 s. 14]. 

Istotne przesunięcie granicy miało 
miejsce na półwyspie jutlandzkim. Pół-
nocna część historycznej prowincji Szle-
zwik-Holsztyn (Schleswig-Holstein) zos-
tała przyłączona do Danii. Znajdowała 
się ona od wojny duńsko-pruskiej 
(1864 r.) w granicach Niemiec. Na pod-
stawie przeprowadzonego plebiscytu 
obszar o powierzchni około 4,0 tys. km2, 
z takimi miastami jak Hadersleben, Son-
derburg, Apenrade i Tondern, stał się 
integralną częścią Danii.  

Nastąpiła również zmiana granicy 
belgijsko-niemieckiej i odłączenie od 
Niemiec dwóch rejonów oddzielonych 
nieznacznie od siebie, a mianowicie 
Eupen i Malmedy. Ludność tam mieszka-
jąca używała głównie języka niemieckie-
go, więc przyłączenie było pewną re-
kompensatą za straty, jakie poniosła 
Belgia w trakcie wkroczenia wojsk nie-
mieckich na jej terytorium w początko-
wej fazie I wojny światowej. Obszar 
przyłączony do Belgii wynosił około 1,0 
tys. km2. Ponadto dołączono do Belgii 
małą gminę Meresnet z miejscowością 
Kelmis położoną w pobliżu Akwizgranu. 

W Wersalu zapadła również decyzja 
o odłączeniu od Prus Wschodnich Kraju 
Kłajpedzkiego (Memelgebiet lub Memel-
land), położonego po północnej stronie 
Niemna. Ludność tam mieszkająca skła-
dała się z ludności niemieckojęzycznej 
i litewskojęzycznej. Była ona pochodze-
nia litewskiego, lecz ze względu na wy-
znanie protestanckie optowała za przyłą-
czeniem do państwa niemieckiego. Kraj 
Kłajpedzki miał być pod kuratelą alian-
tów, ale ostatecznie, w 1923 r., został 
włączony do Litwy. Obszar ten wynosił 
2,6 tys. km2, przy zaludnieniu około 150 
tys. mieszkańców.  

Bardzo skomplikowany był status 
prawny utworzonego Wolnego Miasta 
Gdańska, liczącego około 1,9 tys. km2. 
Istotne uprawnienia uzyskała w nim 
Polska. Jego terytorium zamieszkiwała 
w zdecydowanej większości ludność 
języka i narodowości niemieckiej. 
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Na podstawie decyzji sprzymierzo-
nych przyłączono do Czechosłowacji 
rejon hulczyński, będący częścią histo-
rycznego Księstwa Raciborskiego. Nale-
żał on od 1742 r. do Królestwa Pruskie-
go. Mieszkała tam ludność mieszana 
niemiecko-czeska (morawsko-śląska) 
o dość chwiejnej orientacji narodowo-
ściowej. Ten niewielki rejon obejmował 
około 300 km2 i znajdował się na styku 
etnicznych obszarów czeskich, polskich 
i niemieckich. 

 
Okres 1918–1937  

 
W rezultacie przegranej wojny poko-

nane Niemcy utraciły obszar o po-
wierzchni ponad 70 tys. km2. Stanowiło 
to 15,1% terytorium państwa niemiec-
kiego. Ubytek ludnościowy, wynikający 
ze zmiany granic, wynosił około 6,5 mln 
mieszkańców. Straty były bolesne i zo-
stały wykorzystane przez ugrupowania 
nacjonalistyczne do głoszenia opinii 
o „niesprawiedliwości” werdyktu wersal-
skiego, który w sposób nieuzasadniony 
skrzywdził naród niemiecki i narzucił mu 
niekorzystne granice polityczne. Propa-
ganda rewizjonistyczna skierowana była 
głównie przeciw Polsce, gdyż uzyskała 
ona około 65% ziem utraconych przez 
Niemcy [Hauser 1995]. 

Unicestwienie Cesarstwa Niemiec-
kiego i powstanie Republiki Niemieckiej 
miało istotne konsekwencje dla ustroju 
państwa i zasad jego funkcjonowania. 
Wszelkie feudalne przeżytki w postaci 
licznych królestw i księstw zostały zli-
kwidowane. Zachowano jednak w zasa-
dzie istniejący terytorialny podział na 
duże, średnie i względnie małe prowincje 
historyczne. Nastąpiły niewielkie weryfi-
kacje wewnętrznych granic administra-
cyjnych, zmierzające do usprawnienia 
ich funkcjonowania i dopasowania do 
współczesności. Zgodnie ze zmianami 
ustrojowymi nabrały one charakteru 
republikańskiego, zachowując wiele ut-
rwalonych kompetencji samorządowych 

w sprawach wewnętrznych, głównie 
oświatowych i sądowniczych. Państwo 
miało nominalnie charakter federacyjny, 
lecz faktycznie nasilały się tendencje 
uniwersalistyczne i centralistyczne. Dzia-
ło się to przy zachowaniu praworządno-
ści i porządku demokratycznego. Dopie-
ro po upadku Republiki Weimarskiej 
i dojściu Hitlera do władzy państwo 
nabrało charakteru dyktatorskiego i tota-
litarnego, w którym władze regionalne 
zatraciły wszelkie możliwości samo-
dzielnego działania.  

Największy obszar w ramach mię-
dzywojennego państwa niemieckiego 
zajmowały Prusy o powierzchni 293,2 
tys. km2. W stosunku do okresu cesar-
skiego zmniejszyły się one o 55,5 tys. 
km2. Było to związane ze stratami teryto-
rialnymi, głównie na rzecz Polski. Dzieli-
ły się one na prowincje i rejencje. Nadal 
duże terytorium zajmowała Bawaria, 
w której istniały tendencje separatystycz-
ne (tab. 3).  

 
Ekspansja terytorialna w okresie 
poprzedzającym II wojnę światową 

 
W czasie umacniania się siły militar-

nej faszystowskiej III Rzeszy Niemiec-
kiej rewizja traktatu wersalskiego stała 
się kluczowym zamierzeniem politycz-
nym. Miało to stanowić dogodny pretekst 
do dalszych agresji terytorialnych.  
Wstępnym krokiem do tego celu było 
wkroczenie wojsk niemieckich do Nad-
renii. Nie spotkało się to z reakcją Francji 
i Anglii. Następnym etapem łamania 
porozumień międzynarodowych był „An-
schluss” Austrii do III Rzeszy Niemiec-
kiej. Na rozkaz Hitlera, 12 marca 1938 r., 
Wehrmacht wkroczył do Austrii, a dzień 
później oficjalnie przemianowano Au-
strię na Marchię Wschodnią (Ostmark) 
[Zgórniak 1966], która później przyjęła 
nazwę Alpen und Donaugaue. Teryto-
rium Rzeszy zwiększyło się o 83,9 tys. 
km2, a zaludnienie kraju o 6,5 mln oby-
wateli. 
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Następna aneksja związana była z za-
jęciem Kraju Kłajpedzkiego. Oderwanie 
tej nadmorskiej prowincji i jedynego 
portu litewskiego nastąpiło 23 marca 
1938 r. w wyniku ultimatum wyasygno-
wanego przez Hitlera i przyjętego przez 
władze litewskie. Obszar o powierzchni 
2,6 tys. km2 został bezpośrednio włączo-
ny do Prus Wschodnich [Łossowski 
2007]. 

Po tych sukcesach politycznych roz-
poczęła się presja polityczna III Rzeszy 

na Czechosłowację. W rezultacie wyda-
rzeń związanych z Konferencją Mona-
chijską (30 września 1938 r.) Hitler uzy-
skał akceptację na przyłączenie do III 
Rzeszy tzw. Pogranicza Czeskiego. 
W wyniku dyktatu Czechosłowacja utra-
ciła 28 971 km2 państwowego terytorium 
Czech i Moraw zamieszkanych przez 3,5 
mln mieszkańców, w tym 2,8 mln Niem-
ców i 0,7 mln ludności czeskiej. Pograni-
cze zostało 31 października 1938 r. włą-
czone do III Rzeszy jako Sudetengau.

 
Tab. 3. Podział polityczno-administracyjny Niemiec w 1925 r. 

Lp. Kraje Stolica Powierzchnia 
w km2 

Liczba ludności 
(w tys.) 1925 r. 

1 Prusy Berlin 293 186 38 878 

2 Bawaria Monachium 75 996 7 412 

3 Saksonia Drezno 14 993 4 980 

4 Wirtembergia Stuttgart 19 508 2 595 

5 Badenia Karlsruhe 15 071 2 336 

6 Turyngia Weimar 11 724 1 628 

7 Hesja Darmstadt 7 693 1 358 

8 Hamburg Hamburg 415 1 129 

9 Meklemburgia-Schwerin Schwerin 13 127 688 

10 Meklemburgia-Strelitz Neustrelitz 2 930 112 

11 Oldenburg Oldenburg 6 424 554 

12 Brunświk Brunświk 3 672 509 

13 Anhalt Dessau 2 299 352 

14 Brema Brema 256 333 

15 Lippe Detmold 1 215 166 

16 Lubeka Lubeka 298 128 

17 Waldeck Arolsen 1 055 59 

18 Schaumburg-Lippe  Bückeburg 340 49 

 Niemcy Berlin 468 7181 62 593 

1 W cytowanym źródle ogólna powierzchnia Niemiec wynosi 468 718 km2, natomiast z podsumo-
wania poszczególnych prowincji wynika, że powierzchnia kraju powinna wynosić 470 202 km2. 
Te niewielkie różnice nie mają jednak dużego znaczenia merytorycznego. 
Źródło: Knaurs Welt Atlas, 1928,  J. Riedel (red.),  wyd. Th. Knaur Nachf. Verlag, Berlin, s. 46. 
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Kilka miesięcy później, 15 marca 1939 
r., Hitler, naruszając postanowienia Kon-
ferencji Monachijskiej, zajął pozostałe 
tereny Czech i Moraw i utworzył, dekre-
tem z dnia 16 marca 1939 r., tzw. Protek-
torat Czech i Moraw, który stał się inte-
gralną częścią III Rzeszy Niemieckiej. 
Zwiększyło to obszar państwa niemiec-
kiego o 48,9 tys. km2, a zaludnienie – 
o 7,38 mln mieszkańców (w tym Czechy 
33,2 tys. km2 i Morawy 16,7 tys. km2) 
[Majewski 2001]. 

 
Okres II wojny światowej (1939–1945) 

 
Następne aneksje terytorialne wiązały 

się już z koniecznością podjęcia agresji 
militarnej. W pierwszym dniu wojny, 
1 września 1939 r., oficjalnie do III Rze-
szy zostało przyłączone Wolne Miasto 
Gdańsk, zaś po rozgromieniu Polski 
i ustaleniu z ZSRR linii demarkacyjnej, 
dzielącej obszar Polski (28.09.1939), pod 
zwierzchnictwem Niemiec znalazła się 
zachodnia i centralna Polska. Na mocy 
dekretu Hitlera z 8 października 1939 r. 
włączono bezpośrednio do Niemiec woj. 
pomorskie, poznańskie, część woj. łódz-
kiego z Łodzią, przemianowaną później 
na Litzmannstadt, Górny Śląsk, Zagłębie 
Dąbrowskie, zachodnie powiaty woj. 
krakowskiego, północną część woj. war-
szawskiego (okręg ciechanowski) i pół-
nocną Suwalszczyznę. 

Obszar włączony bezpośrednio do 
Rzeszy liczył 91,9 tys. km2 i według 
szacunków ogólna liczba ludności na nim 
wynosiła 10,57 mln. Ziemie te zostały 
podzielone na okręgi Rzeszy: Gdańsk-
Prusy Zachodnie (Reichsgau Danzig-
Westpreussen) i Kraj Warty (Reichsgau 
Wartheland lub Warthegau), te z kolei 
składały się z okręgów i rejencji. Z ob-
szarów woj. śląskiego i zachodnich po-
wiatów woj. krakowskiego utworzono w 
marcu 1941 r. odrębną rejencję górnoślą-
ską ze stolicą w Katowicach. Północne 
Mazowsze jako rejencję ciechanowską 
włączono do prowincji Prusy Wschodnie, 

zaś część Suwalszczyzny dokooptowano 
do rejencji gąbińskiej (Gumbinnen). 

W rezultacie decyzji Hitlera z 12 
października 1939 r. z pozostałych ziem 
polskich niewłączonych do Rzeszy utwo-
rzono tzw. Generalne Gubernatorstwo ze 
stolicą w Krakowie. Podzielone ono 
zostało na cztery dystrykty: Kraków, 
Lublin, Radom, Warszawa. Obszar Ge-
neralnego Gubernatorstwa obejmował 
95,7 tys. km2 i był zamieszkany wówczas 
przez 11,54 mln osób [Historia 2003, 
s. 261]. 

W ciągu zaledwie dwóch lat (1938– 
–1939) terytorium III Rzeszy Niemiec-
kiej powiększyło się kosztem Austrii 
o 83,9 tys. km2, Czechosłowacji – 77,9 
tys. km2, Litwy – 2,6 tys. km2, Wolnego 
Miasta Gdańska –1,9 tys. km2 oraz Polski 
– 187,6 tys. km2. Przyniosło to w rezulta-
cie powiększenie terytorium Rzeszy 
Niemieckiej łącznie o 354,1 tys. km2. 
Dodając wielkość tych zdobyczy teryto-
rialnych do dawnego obszaru Rzeszy, 
liczącego oficjalnie 468,7 tys. km2, do-
chodzimy w przybliżeniu do powierzchni 
822,8 tys. km2. Terytorium III Rzeszy 
rozciągało się wówczas od Renu po 
Niemen i Bug. Potencjał demograficzny 
tego wielkiego terytorium podporządko-
wanego nazistowskim Niemcom na prze-
łomie 1939 i 1940 wynosił, według 
przedstawionych szacunków, blisko 110 
mln mieszkańców. O adekwatności tych 
danych statystycznych świadczy fakt, że 
według ówczesnych wyliczeń niemiec-
kich obszar III Rzeszy Niemieckiej wy-
nosił, 31 grudnia 1939 r., 823 481 km2, 
a w obrębie tak wyznaczonych granic 
skupiało się 109,5 mln (wg ówczesnych 
szczegółowych wyliczeń: 109 518 200 
osób) [Perthes 1941, s. 35]. 

Kolejną ofiarą agresji niemieckiej by-
ła Jugosławia, która, po pokonaniu 
w kwietniu 1940 r., została rozczłonko-
wana. Powstało stosunkowo duże nie-
podległe państwo chorwackie. Stało się 
to drogą do zaanektowania części ziem 
słoweńskich. Włączono do III Rzeszy 
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ziemie położone na południe od rzeki 
Mura, czyli tzw. południową Styrię (Süd-
steiermark), obejmującą około 3,0 tys. 
km2 i 200 tys. mieszkańców. Jej stolicą 
był Maribor (Marburg). Dołączono do 
niej niewielką część Krajny (Oberkrain) 
o powierzchni 1,0 tys. km2 i zaludnieniu 
40 tys. osób. 

Bezpośrednio po pokonaniu Jugosła-
wii nastąpiło błyskawiczne rozgromienie 
Francji. W ramach rewanżu za traktat 
wersalski Alzacja i Lotaryngia (14,5 tys. 
km2) stały się powtórnie częścią Nie-
miec. Dokonano również korekty granicy 
niemiecko-belgijskiej, przywracając stan 
sprzed werdyktu wersalskiego. 

Po pokonaniu Francji i po podpisaniu 
w Rethondes (22.06.1940) francusko-
niemieckiego zawieszenia broni władze 
hitlerowskie dokonały zmian polityczno-
administracyjnych. Oddzieliły od Francji 
Alzację (8294 km2) i Lotaryngię (6224 
km2) oraz departamenty Nord (5774 km2) 
i Pas-de-Calais (6752 km2), podporząd-
kowując je wojskowej administracji. 
Lotaryngia z Badenią utworzyły okręg 
partyjny NSDAP Badenia-Alzacja. 
Z kolei Lotaryngia została przyłączona 
do okręgu partyjnego NSDAP Marchia 
Zachodnia. 

Agresja hitlerowskiego Wehrmachtu 
na Związek Sowiecki 22 czerwca 1941 r. 
umożliwiła dokonanie kolejnych aneksji 
i zmian granicznych. Zasadnicze decyzje 
odnośnie opanowanych ziem położonych 
po wschodniej stronie linii demarkacyj-
nej, które do 1939 r. należały do Polski, 
a w latach 1939–1941 znalazły się pod 
okupacja sowiecką, zapadły 16 lipca oraz 
15 sierpnia 1941 r. Utworzono wówczas 
okręg białostocki o powierzchni 32,0 tys. 
km2 i zaludnieniu 1,7 mln mieszkańców. 
Włączono go bezpośrednio do Rzeszy 
i podporządkowano Erichowi Kochowi – 
gauleiterowi Prus Wschodnich. W po-
łowie lipca 1941 r. zapadła decyzja 
o wcieleniu byłej Galicji Wschodniej 
(czyli wschodniej części woj. lwowskie-
go, woj. tarnopolskiego i woj. stanisła-

wowskiego) do Generalnego Gubernator-
stwa. Powstał piąty dystrykt, tzw. Gali-
cja, liczący 47,1 tys. km2 o zaludnieniu 
około 4,5 mln. Z zaprezentowanych 
informacji statystycznych wynika, że 
kolejno przeprowadzone inkorporacje, 
najpierw na południu i zachodzie, a póź-
niej na wschodzie, powiększyły dodat-
kowo terytorium Wielkich Niemiec 
(Grossdeutschland). Liczyły one u szczy-
tu swoich powodzeń militarnych 920,0 
tys. km2, na których skupiało się 118,0 
mln mieszkańców. Dla poznania skali 
tych zdobyczy terytorialnych załączono 
do tekstu oryginalną mapę z niemieckie-
go atlasu Hilgemanna zatytułowaną 
w sposób znamienny i jednoznaczny: 
„Grossdeutschland und Lebensraum” 
[Hilgemann 1984, s. 131] (ryc.1). 

Ze względu na stosunki z Mussoli-
nim, niemieckie postulaty wobec Wło-
skiej Górnej Adygi zamieszkanej przez 
ludność niemieckojęzyczną i należącej 
do 1918 r. do Austrii, były bardzo po-
wściągliwe. Oficjalnie Hitler zrzekł się 
wszelkich roszczeń wobec tzw. prowincji 
Bolzano i uznał granicę na przełęczy 
Brenner za ostateczną (7 maja 1938 r.). 
Po upadku Mussoliniego Niemcy wyco-
fały się faktycznie, chociaż nie formalnie 
z tych przyrzeczeń i w końcu 1943 r. na 
wszystkich obszarach, które należały do 
dziedzictwa habsburskiego, usunięto 
administrację włoską. Dotychczasowe 
włoskie prowincje Bolzano, Trydent 
i Belluno Niemcy nazwali Krajem Przed-
alpejskim, a półwysep Istria Tries i doli-
nę Soczy, czyli Wenecję Julijską – Po-
brzeżem Adriatyckim [Wituch 2001]. 

 
Postanowienia zwycięskich mocarstw 
względem Niemiec 

 
Wielkie podboje terytorialne zreali-

zowane w latach 1938–1942 miały cha-
rakter epizodyczny. Mogły być utrzyma-
ne jedynie w rezultacie druzgoczącego 
zwycięstwa hitlerowskich Niemiec na 
wszystkich frontach II wojny światowej. 
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Ryc. 1. Wielkie Niemcy i Lebensraum. 

Fig. 1. Great Germany and Lebensraum. 

Źródło / Source: W. Hilgemann, 1984, Atlas zur deutschen Zeitgeschichte 1918–1968,  
R. Piper GmbH, München, s. 131. 
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Było to od początku mało prawdopodob-
ne. Jak należało się spodziewać, ekspan-
sjonistyczna, awanturnicza polityka, nie 
uwzględniająca realiów geopolitycznych, 
militarnych i ekonomicznych, zakończyła 
się spektakularną katastrofą. Wojska 
niemieckie zaczęły ponosić kolejne klę-
ski i były zmuszane stopniowo wycofy-
wać się z terenów okupowanych. Osta-
tecznym epilogiem pięcioletniej wojny 
była bezwarunkowa kapitulacja, która 
została przyjęta 8 maja 1945 r. O przy-
szłości Niemiec miał zadecydować wer-
dykt trzech zwycięskich mocarstw 
(ZSRR, Stanów Zjednoczonych i Wiel-
kiej Brytanii). Postanowienia te zapadły 
w trakcie Konferencji Poczdamskiej 
(17.07–2.08.1945) [Kokot 1957, Harten-
stein 2006]. Wstępne postanowienia 
zostały podjęte już na konferencjach 
w Teheranie i w Jałcie, ale nie miały one 
charakteru wiążącego i ostatecznego. 
Decyzje przywódców koalicji antyhitle-
rowskiej ogłoszone w Poczdamie są 
znane, więc nie wymagają przypomnie-
nia. Były one bezwarunkowe i uznano, że 
wszelkie zmiany terytorialne podjęte 
przez władze niemieckie po 31 grudnia 
1937 r. tracą rację bytu i są unieważnio-
ne. Dotyczyło to aneksji dokonanych 
wobec Austrii, Czechosłowacji, Litwy, 
Polski, Jugosławii, Belgii i Francji. 
Równocześnie zapadły decyzje co do 
losu terytorium zawartego w granicach 
państwa niemieckiego, istniejącego mię-
dzy 1919 a 1937 r. Sprawa ta budziła 
pewne kontrowersje między zwycięskimi 
aliantami, ale w końcu przyjęto wspólne 
stanowisko. Wschodnia granica państwa 
niemieckiego została ustalona na linii 
Odry i Nysy Łużyckiej. Wynikało z tego, 
że obszary położone na wschód od tej 
linii będą odłączone od Niemiec i przy-
znane Polsce i częściowo ZSRR. Położo-
ny po lewej stronie Odry Szczecin też 
znalazł się po wschodniej stronie okre-
ślonego rozgraniczenia. Miała o tej decy-
zji zadecydować w późniejszym czasie 
konferencja pokojowa, ale przyszłość 

pokazała, że porozumienie to nabrało 
charakteru ostatecznego. Pozostałe tery-
torium państwa niemieckiego miało 
zostać podzielone na cztery strefy okupa-
cyjne (podobnie jak miasto Berlin), czyli 
na strefę sowiecką, brytyjską, francuską 
i amerykańską. 

Ustalenie granicy polsko-niemieckiej 
na linii Odry i Nysy Łużyckiej wiązało 
się nieodłącznie z utratą przez Niemcy na 
rzecz Polski i ZSRR terytorium o po-
wierzchni 114 559 km2, na których, we-
dług danych niemieckich, znajdowało się 
przed wojną 9 mln 559,7 tys. mieszkań-
ców [Knaurs 1950/1951]. Późniejsze 
polskie wyliczenia określiły, że w skład 
Polski włączono 102 836 km2, w tym 
obszar Wolnego Miasta Gdańska, obej-
mujący 1893 km2. Liczba ludności na 
tym terytorium wynosiła w 1933 r. 8 mln 
531 tys. mieszkańców [Dziewoński 1967, 
s. 54]. Z podanych szacunków wynika, 
że północna część Prus Wschodnich, 
która nie została włączona do Polski, 
a została przyznana ZSRR (obecny Ob-
wód Kaliningradzki), zajmowała 11 723 
km2. Aktualne dane dla tego obszaru, 
wchodzącego w skład Federacji Rosyj-
skiej wskazują na większą powierzchnię 
(około 15,0 tys. km2). Można sądzić, że 
wiąże się to z zaliczeniem do powierzch-
ni lądowej rozległych akwenów wodnych 
Zalewu Wiślanego i Kurońskiego. Włą-
czenie wschodnich Niemiec do Polski 
wymagało przeprowadzenia zmian admi-
nistracyjnych, gdyż niemiecki podział 
i nazewnictwo uległo likwidacji [Zie-
mie... 1966]. Ostateczna decyzja, po 
przejściowym okresie tymczasowym, 
zapadła 29 maja 1946 r. Powołano wów-
czas jednostki szczebla wojewódzkiego, 
a mianowicie woj. olsztyńskie (19,3 tys. 
km2), wrocławskie (24,7 tys. km2) 
i szczecińskie (30,3 tys. km2), które 
obejmowały w całości dawne tereny 
niemieckie. Niewielką część byłych Prus 
Wschodnich włączono do woj. białostoc-
kiego (2,6 tys. km2). Do nowo utworzo-
nego woj. gdańskiego przyłączono ob-
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szar wielkości 5,1 tys. km2 z byłych 
terytoriów niemieckich, w tym obszar 
znajdujący się przed wojną w granicach 
Wolnego Miasta Gdańska (1,9 tys. km2). 
Do istniejącego woj. poznańskiego włą-
czono 11,2 tys. km2, a do woj. śląskiego 
ze stolicą w Katowicach – 9,7 tys. km2 

[Wysiedlenia... 2008, s. 29]. Było to już 
formalne usankcjonowanie przynależno-
ści tzw. Ziem Odzyskanych do państwa 
polskiego4. 

Jednocześnie ze zmianami zewnętrz-
nych granic politycznych Niemiec nastą-
pił podział pozostałego terytorium na 
cztery strefy okupacyjne. Przy tej okazji 
uległy modyfikacji historyczne podziały 
administracyjne. Polegało to na scalaniu 
małych jednostek i utworzeniu dużych 
prowincji, które przyjęły nazwę landów 
(Krajów Związkowych). Granice między 
nimi uległy radykalnej weryfikacji. Mu-
siały się one ponadto dopasować do 
podziału na obowiązujące rozgraniczenia 
stref okupacyjnych. 

Po wprowadzeniu przez aliantów re-
żimu okupacyjnego należało zweryfiko-
wać granice istniejących landów. Z wy-
jątkiem Bawarii musiały one ulec mniej-
szym lub większym zmianom. Najwięk-
sza zmiana była wynikiem podjętej przez 
Sojuszniczą Radę Kontroli w 1947 r. 
decyzji o ostatecznej likwidacji Prus jako 
kraju uosabiającego niemiecki imperia-
lizm. Ten akt prawny miał wymowę 
symboliczną, gdyż faktycznie Prusy 
utraciły swoją podmiotowość w 1933 r., 
istniejąc w III Rzeszy jedynie nominal-
nie. Nie można było ich odtworzyć 
i z tego powodu, że ich historyczna cześć 
wschodnia znalazła się w granicach Pol-
ski, a pozostały obszar został podzielony 
i włączony do strefy sowieckiej, angiel-

                                                           
4  Bardzo bogata bibliografia o granicy 

polsko-niemieckiej zawarta jest w klasycz-
nym dziele Labudy [1974] oraz Czubińskiego 
[(red.) 1992]. Druga z tych książek została 
poddana krytycznej ocenie w recenzji Mu-
szyńskiego [1995]. 

skiej i amerykańskiej. Na zachodnich 
obszarach byłych Prus powstał całkowi-
cie niehistoryczny land Nadrenii Północ-
nej i Westfalii, następnie Dolna Sakso-
nia, której stolicą był właściwie Hano-
wer, do niej dołączono miniaturowe 
księstwa, takie jak Lippe i Oldenburg 
oraz położony na północy Szlezwik-
Holsztyn. Pozostałe księstwa, takie jak 
Kassel i Nassau, zostały połączone 
z Hesją. Nowy land o nazwie Nadrenia-
Palatynat został utworzony z leżących na 
lewym brzegu Renu fragmentów prowin-
cji bawarskich, pruskich i heskich. 
O arbitralności w wytyczaniu i tworzeniu 
landów świadczy zjednoczenie i powoła-
nie w 1949 r. wspólnego landu Badenii 
i Wirtembergii. Było to formalnie usank-
cjonowane plebiscytem, który w Badenii 
został uznany jako bezprawny [Mann 
2007]. 

W ostatecznym efekcie sektor so-
wiecki objął Brandenburgię, Meklembur-
gię, Saksonię, Saksonię-Anhalt i Turyn-
gię. Sektor amerykański objął Bawarię, 
Hesję, Wirtembergię-Badenię oraz mia-
sto Brema. Sektor brytyjski obejmował 
Dolną Saksonię, Nadrenię-Westfalię, 
Szlezwik-Holsztyn i miasto Hamburg, 
a sektor francuski – Nadrenię-Palatynat 
oraz Wirtembergię-Hohenzollern. Doko-
nano dla tych nowych jednostek admini-
stracyjnych (Landów) wyliczeń, odno-
szących się do ich powierzchni oraz 
przeprowadzono w 1946 r. spis ludności 
(tab. 4). 

Sektor amerykański i sowiecki były 
zbliżone do siebie wielkością. Nieznacz-
nie mniejszy był sektor brytyjski. Sto-
sunkowo niewielki był sektor francuski. 
Podział na sektory okupacyjne trwał 
stosunkowo krótko. Pierwszym wyło-
mem było połączenie strefy brytyjskiej 
z amerykańską (1947 r.), w wyniku cze-
go powstała tzw. Bizonia, do której dołą-
czono strefę francuską, tworząc tzw. 
Trizonię. Następnie za zgodą mocarstw 
zachodnich z trzech zachodnich stref 
okupacyjnych powstała Republika Fede- 
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Tabela 4. Podział terytorium niemieckiego na kraje związkowe i sektory okupacyjne wg. stanu z 1946 r. 

Lp. Kraje związkowe (Landy)  
oraz strefy okupacyjne Powierzchnia w km2 Liczba ludności 

(w tys.) 

1 Brandenburgia 26976 2527,5 

2 Meklemburgia 22938 2139,6 

3 Saksonia 16992 5558,6 

4 Saksonia-Anhalt 24669 4160,5 

5 Turyngia 15598 2927,5 

I Sektor sowiecki 107173 17313,7 

1 Bawaria 70238 9029,1 

2 Hesja 21117 4064,1 

3 Wirtembergia-Badenia 15700 3675,2 

4 m. Brema 404 486,5 

II Sektor amerykański 107459 17254,9 

1 Dolna Saksonia 47218 6432,8 

2 Nadrenia-Westfalia 34076 11797,1 

3 Szlezwik-Holsztyn 15658 2650,5 

4 m. Hamburg 747 1424,1 

III Sektor brytyjski 97699 22304,5 

1 Badenia 9952 1197,9 

2 Nadrenia-Palatynat 19856 2761,2 

3 Wirtembergia-Hohenzollern 10407 1118,8 

IV Sektor francuski 40215 5077,9 

  Berlin cztery sektory 890 3199,9 

  Zagłębie Saary 2436 851,7 

  Niemcy 355872 66002,6 

Źródło: Knaurs Lexikon A-Z. Droemersche Verlagsansalt, München 1950/1951, s. 298. 
 
 
ralna Niemiec (7 września 1949 r.) 
o powierzchni 247,0 tys. km2 i prowizo-
rycznej stolicy w Bonn. Proces powsta-
wania państwa przyspieszyła reforma 
walutowa (20 czerwca 1948 r.), blokada 
Berlina przez ZSRR oraz pomoc gospo-
darcza (plan Marshalla). O ile granice 

między sektorami zachodnimi ulegały 
stopniowemu zanikowi, to rozgraniczenie 
ze strefą sowiecką ulegało petryfikacji. 
Na terytorium strefy sowieckiej powstała 
7 października 1949 r. Niemiecka Repu-
blika Demokratyczna o powierzchni 
108,3 tys. km2, ze stolicą we wschodnim 
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Berlinie. Granica między obu państwami 
niemieckimi stała się uszczelnioną barie-
rą oddzielającą dwa odmienne i wrogie 
sobie systemy polityczno-ustrojowe. Przy 
granicy przechodzącej przez centrum 
Niemiec stały w pełnej gotowości do 
ewentualnej konfrontacji siły zbrojne 
dwóch sojuszów militarnych. Pod kurate-
lą trzech mocarstw zachodnich powstał 
Berlin Zachodni, stanowiący enklawę 
oddzieloną terytorialnie od Republiki 
Federalnej Niemiec. W takiej sytuacji 
znaczenie granicy na Odrze i Nysie Łu-
życkiej ulegało politycznej marginaliza-
cji. Stan „zimnej wojny” trwał około 
czterdzieści lat. 

 
Zmiany geopolityczne lat 90. XX w. 

 
Dzięki nieoczekiwanym wydarze-

niom związanym z upadkiem komuni-
zmu i rozpadem ZSRR powstała możli-
wość zjednoczenia dwóch państw nie-
mieckich. Na podstawie obustronnego 
porozumienia między Izbą Ludową Nie-
mieckiej Republiki Demokratycznej oraz 
Bundestagu ratyfikowano 31 sierpnia 
1990 r. układ o przywróceniu jedności 
Niemiec, a 3 października 1990 r. Nie-
miecka Republika Demokratyczna we-
szła oficjalnie w skład Republiki Fede-
ralnej Niemiec. Z punktu widzenia prawa 
międzynarodowego nastąpiła w zasadzie 
likwidacja Niemieckiej Republiki Demo-
kratycznej. W rezultacie tych posunięć 
o charakterze traktatowym, które zostały 
uznane przez społeczność międzynaro-
dową, w tym przez Federację Rosyjską, 
powstało jedno państwo niemieckie. 

Wielkie przemiany geopolityczne 
wiązały się z koniecznością wprowadze-
nia na terytorium powiększonego pań-
stwa jednolitego systemu polityczno-
administracyjnego. Na terytorium Nie-
mieckiej Republiki Demokratycznej 
istniały tzw. okręgi o nazwach związa-
nych z ich stolicami. Jednostki te w licz-
bie 15 (wliczając odrębny Berlin) nie 
nawiązywały do historycznych prowincji, 

lecz stanowiły regiony administracyjne 
większych miast kraju. Był to: Rostock, 
Neubrandenburg, Schwerin, Potsdam 
(Poczdam), Frankfurt am Oder, Magde-
burg, Cottbus (Chociebuż), Halle, Le-
ipzig (Lipsk), Erfurt, Dresden (Drezno), 
Karl-Marx-Stadt (do 1953 r. Chemnitz), 
Gera, Suhl oraz Berlin. Zgodnie z kon-
stytucją Republiki Federalnej Niemiec 
uległy one likwidacji i wprowadzono 
jednolity podział na Kraje Związkowe 
(Landy). 

Przywrócono więc we wschodnich 
Niemczech w przybliżeniu układ admini-
stracyjny, jaki istniał przed podziałem 
kraju na dwie niezależne jednostki poli-
tyczne. Ostatecznym efektem tych zmian, 
które nie miały jedynie charakteru proce-
duralnego, był podział całego kraju na 
szesnaście Landów, z których dziesięć 
wchodziło do 1990 r. w skład Republiki 
Federalnej Niemiec i one nie uległy prze-
tworzeniu. Powstało natomiast pięć no-
wych Landów na terytorium byłej Nie-
mieckiej Republiki Demokratycznej 
(Brandenburgia, Turyngia, Saksonia, 
Saksonia-Anhalt oraz Meklemburgia-
Pomorze Przednie). Zjednoczony Berlin 
uzyskał również status Kraju Związko-
wego (tab. 5). 

Układ administracyjny powstały po 
zjednoczeniu dotrwał do dnia dzisiejsze-
go. Jest on w miarę zrównoważony, 
o niewielkich dysproporcjach terytorial-
nych (nie licząc trzech miast wydzielo-
nych). Większe różnice występują 
w potencjale demograficznym. Wiąże się 
to z nierównomierną gęstością zaludnie-
nia, związaną ze stopniem zurbanizowa-
nia i uprzemysłowienia. 

Republika Federalna Niemiec uznała 
w pełni istniejący przebieg swoich granic 
politycznych. Traktowane są one jako 
obowiązujące i niezmienne. Z tego też 
powodu państwo niemieckie nie rości 
jakichkolwiek pretensji terytorialnych 
wobec swoich sąsiadów. Decyzje gra-
niczne podjęte na Konferencji Poczdam-
skiej okazały się trwałe, choć wydawało 
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się w momencie ich ustalenia, że mają 
charakter tymczasowy. Obecnie nie 
są kwestionowane i nie budzą emocji 
i zastrzeżeń. Mogą być jedynie obiektem 
zainteresowań historyków, geografów 
i geopolityków.  

 
Zakończenie 

 
Państwo niemieckie w ciągu XX 

wieku wielokrotnie zmieniało swoje 
granice polityczne. Równocześnie wiąza-
ło się to z jego wielkością terytorialną. 
Ogólne saldo tych zmian było dla Nie-
miec wyjątkowo niekorzystne. Na po-
czątku XX wieku istniejące wówczas 

Cesarstwo Niemieckie obejmowało 540,8 
tys. km2. Po klęsce kajzerowskich Nie-
miec w I wojnie światowej, w rezultacie 
traktatu wersalskiego, zostało zmniejszo-
ne do 468,7 tys. km2. Straty terytorialne 
wyniosły 72,1 tys. km2 (według innych 
wyliczeń – 70,6 tys. km2). Stało się to 
podstawą do podjęcia polityki rewanży-
zmu, której epilogiem była II wojna 
światowa. Pomimo początkowych znacz-
nych sukcesów zakończyła się ona po-
nowną klęską, tym razem hitlerowskich 
Niemiec. Kolejny werdykt terytorialny, 
poczdamski, zredukował powierzchnię 
Niemiec z 468,7 tys. km2 do 357,0 tys. 
km2, czyli ubytek terytorialny wyniósł  

 
 

Tab. 5. Podział polityczno-administracyjny Republiki Federalnej Niemiec w 1991 r. 

Lp. Kraje związkowe (Landy) Stolica  Powierzchnia w 
tys. km2 

Liczba ludności 
(w mln) 

1 m. Berlin – 1,2 3,4 

2 Brandenburgia Poczdam 29,1 2,5 

3 Turyngia Erfurt 16,3 2,6 

4 Saksonia Drezno 18,3 4,7 

5 Saksonia-Anhalt Magdeburg 20,4 2,8 

6 Meklemburgia-Pomorze Przednie Schwerin 23,6 1,9 

7 Badenia-Wirtembergia Stuttgart 35,7 10,0 

8 Bawaria Monachium 70,5 11,6 

9 m. Brema – 0,4 0,7 

10 Dolna Saksonia Hanower 47,4 7,5 

11 m. Hamburg – 0,8 1,7 

12 Hesja Wiesbaden 21,1 5,8 

13 Nadrenia-Palatynat Moguncja 19,8 3,8 

14 Nadrenia-Północna Westfalia Düsseldorf 34,1 17,5 

15 Saara Saarbrücken 2,6 1,1 

16 Szlezwik-Holsztyn Kilonia 15,7 2,6 

  Niemcy Berlin 357,0 80,2 

Źródło: Nowa Encyklopedia Powszechna, Wydawnictwo Naukowe PWN, T. 4, Warszawa 1996, 
s. 457. 
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111,7 tys. km2. W rezultacie przegrania 
dwóch wojen światowych Niemcy łącz-
nie utraciły 183,8 tys. km2. W stosunku 
do stanu wyjściowego (1914 r.) straty 
terytorialne osiągnęły wielkość 34%, 
czyli ponad jedna trzecia terytorium 
niemieckiego zmieniła w XX wieku 
swoją przynależność państwową. Ryc. 2 
przedstawia obraz geopolityczny tych 
strat, które przede wszystkim dotyczyły 
wschodnich prowincji Niemiec. 

Z zaprezentowanej mapy, pokazują-
cej obraz zgeneralizowany, można od-
czytać zarys granic i wielkość terytorium 
niemieckiego przed I wojną światową, 
następnie ilustruje ona sytuację występu-

jącą od 1919 do 1937 r. oraz stan aktual-
ny, istniejący niezmiennie od 1945 roku. 
Określono równocześnie poszczególne 
straty terytorialne poniesione na rzecz 
sąsiadów Niemiec. Największym benefi-
cjentem okazała się Polska. Przeważająca 
część ziem utraconych przez Niemcy 
w XX wieku znajduje się obecnie 
w składzie Polski (około 150 tys. km2, 
w tym blisko 50,0 tys. km2 w wyniku 
werdyktu wersalskiego i ponad 100,0 tys. 
km2 w wyniku decyzji poczdamskich). 
Blisko połowa obszaru współczesnej 
Polski to tereny, które przed I wojną 
światową były integralną częścią Rzeszy 
Niemieckiej. Pozostałe niemieckie straty 

 

 
Ryc. 2. Zmiany terytorialne państwa niemieckiego 1914–1945. 

Fig. 2. Territorial changes of the German state 1914–1945. 
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terytorialne wynosiły ponad 30,0 tys. 
km2. Obszary te są obecnie w granicach 
Francji, Belgii, Danii, Litwy, Czecho-
słowacji i Federacji Rosyjskiej. Przynio-
sło to w ostatecznym efekcie znaczną 
redukcję niemieckiego potencjału demo-
graficznego i gospodarczego.  

Imperialne programy niemieckie za-
kończyły się katastrofą geopolityczną. 
Dwukrotnie pokonane Niemcy utraciły 
liczne prowincje, co mocno odcisnęło 
swoje piętno w świadomości narodu 
niemieckiego (Prusy Wschodnie, Śląsk, 
Pomorze, Alzacja, Lotaryngia). Mieszka-
ło na nich do I wojny światowej kilkana-
ście milionów etnicznych Niemców. 
Granica wschodnia Niemiec cofnęła się 
bardzo znacznie na zachód z linii Prosny 
i Niemna na linię Odry i Nysy Łużyckiej. 
Przywrócono więc stan polityczno-

prawny oraz etniczny, jaki istniał we 
wczesnym średniowieczu. Wielowieko-
we osiągnięcia kolonizacji niemieckiej 
zostały zniweczone, a jej dorobek cywili-
zacyjny został przejęty przez ludność 
należącą do innego kręgu kulturowego 
[Eberhardt 2010]. 

Rozpatrywane przesunięcia granic 
i zmiany przynależności państwowej 
dużych stosunkowo obszarów przyniosły 
istotne konsekwencje geopolityczne dla 
całej centralnej Europy. Została poważ-
nie ograniczona dominacja polityczna 
Niemiec, w tym również zasięg kultury 
i języka niemieckiego. Wszystkie te 
kwestie nabierają jednak coraz bardziej 
znaczenia historycznego. Wynika to 
z postępującej integracji państw i naro-
dów europejskich w ramach Unii Euro-
pejskiej.  
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Summary 
 
The political-administrative boundaries of the German state in the 20th century 
 

The paper presents the changes of the political and administrative boundaries of the 
German state having taken place over the 20th century. The starting point is constituted 
by the political setting of the German Empire, established in 1871. Emergence of this 
Empire accelerated integration processes, aiming at the formation of a strongly central-
ised state, aspiring to the status of a world power. This state lasted within the unchanged 
boundaries until the defeat of Germany in World War I. Due to the decisions, taken in 
Versailles, the German state shrunk from 540,800 sq. km to 468,700 sq. km. The territo-
rial losses were borne to the advantage of Poland, France, Denmark, Lithuania, Belgium, 
Czechoslovakia and the Free City of Gdansk. These losses nourished the revisionist 
propaganda, mainly oriented against Poland, since 65% of the lands lost by Germany 
were acquired by Poland (including the regions of Wielkopolska, and parts of Pomerania 
as well as Upper Silesia). After Hitler’s ascent to power, Germany started to implement 
the annexation programme. The very first step in this direction was the “Anschluss” of 
Austria, and then incorporation of the Klaipeda Land. Following the conference in Mu-
nich (September 30th, 1938) Germany gained the Czech Borderland, and in the next year 
established the so-called Protectorate of Bohemia and Moravia, which was thereafter 
also incorporated into the German Reich. In the subsequent part of the text detailed in-
formation is provided on the territorial trophies of Germany resulting from the aggres-
sion against Poland, France and Yugoslavia. At the turning point of the World War II (in 
1942) the Great Germany (Grossdeutschland) occupied the area of 920,000 sq. km with 
118 million inhabitants, stretching from the rivers Bug and Niemen in the East to Rhine 
in the West. These – and, actually, far more extensive – conquests had, however, an 
episodic character. The ultimate result of the war was the unconditional capitulation. The 
future fate of the territory of Germany was decided at the conference in Potsdam, where 
all the annexations were nullified and the eastern boundary of Germany established 
along the Odra-Nysa Łużycka line. This was associated, in particular, with the loss of 
East Prussia, Pomerania and Silesia. All these political transformations, which were also 
linked with administrative changes, are explained and commented upon in the paper. In 
the final part the administrative changes are presented having taken place on the area of 
the so-called Potsdam Germany, encompassing 355,900 sq. km. These changes were 
connected with the division into four occupation zones, and then – emergence of the two 
German states. The latter persisted until the unification of Germany. In the closing of the 
paper the overall balance of boundary and territorial changes is drawn up for the entire 
20th century. It is shown that the balance is exceptionally disadvantageous for Germany. 
In the effect of two lost world wars the territory of Germany shrunk by roughly 190,000 
sq. km. This entailed essential geopolitical consequences for the entire Central Europe. 
The political domination of Germany got limited, and the reach of German culture and 
language also shrunk. 
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Streszczenie 

 
Działania w programie rolnośrodowiskowym PROW 2007–2013 miały na celu 

promowanie systemów produkcji rolniczej prowadzonych w sposób zgodny z wy-
mogami ochrony środowiska przyrodniczego oraz ochrony i kształtowania krajobrazu 
rolniczego. Program rolnośrodowiskowy składał się z dziewięciu pakietów i realizowany 
był na terenie całego kraju. W Polsce w 2010 r. w ramach wszystkich pakietów 
zrealizowano 100,2 tys. wniosków, co stanowiło 6,4% ogółu gospodarstw rolnych, 
natomiast przeciętna zrealizowana płatność, przypadająca na jeden wniosek, wynosiła 
7,2 tys. zł. Poziom aktywności rolników w układzie powiatów był zróżnicowany 
przestrzennie. Najwięcej powiatów należało do grupy o niskim poziomie aktywności 
i dotyczyło to województw północnej i środkowej części Polski, a bardzo wysoki 
poziom aktywności rolników odnotowano w powiatach położonych wzdłuż wschodniej 
granicy kraju. Odmienny układ przestrzenny powiatów wystąpił w przypadku poziomu 
absorpcji środków finansowych pakietów programu rolnośrodowiskowego w stosunku 
do poziomu aktywności rolników. Występujące pomiędzy województwami 
zróżnicowanie stopnia wdrażania poszczególnych pakietów zależy od możliwości, jakie 
stwarzają ich odmienne warunki środowiska przyrodniczego oraz od umiejętności 
i świadomości rolników. 
 
 
Wprowadzenie 
 

W latach 80. i 90. XX w. w Europie 
i USA pojawiła się wizja tzw. „alterna-
tywnego rolnictwa”, która zakładała 
nienaruszanie równowagi ekologicznej 
poprzez zmniejszenie produkcji na far-
mach przemysłowych i efektywniejsze 
wykorzystanie biologicznego potencjału 
roślin i zwierząt oraz ochronę gleb i za-
sobów biologicznych [Robertson, Har-

wood 2001, Kołodziejczak 2010a]. Zna-
lazło to odzwierciedlenie w reformie 
Wspólnej Polityki Rolnej przeprowadzo-
nej w 1992 r. Program rolnośrodowisko-
wy w Unii Europejskiej wdrażany był od 
1993 r. na podstawie rozporządzeń, okre-
ślających zasady uczestnictwa i poszcze-
gólne cele w danym państwie. Program 
ten pokazuje problemy towarzyszące 
rolnictwu, które odzwierciedlają zjawiska 
środowiskowe, ekologiczne, socjoeko-
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nomiczne oraz polityczne w poszczegól-
nych państwach [Duer 2007]. W 1998 r. 
beneficjentami programu rolnośrodowi-
skowego w krajach UE-14 (bez Niemiec) 
było średnio 13,4% farmerów. Znacznie 
powyżej tej średniej plasowały się Au-
stria, Finlandia, Szwecja, Luxemburg 
i Portugalia. Istotnie mniejszy udział niż 
średnia w UE miały Belgia, Grecja, 
Hiszpania, Włochy, Holandia – poniżej 
7% [Duer 2007]. Dla porównania, 
w Polsce na początku wprowadzania 
programu rolnośrodowiskowego udział 
beneficjentów w ogólnej liczbie gospo-
darstw wynosił 5,4% (w 2004 r.), a pięć 
lat później tylko 1% więcej, co klasyfi-
kowało nasz kraj w grupie państw UE 
o niskim stopniu uczestnictwa na starcie 
tego programu.  

Działania w programie rolnośrodowi-
skowym miały na celu promowanie sys-
temów produkcji rolniczej prowadzonych 
w sposób zgodny z wymogami ochrony 
środowiska (przeciwdziałanie zanie-
czyszczeniom wód, erozji gleb), ochrony 
i kształtowania krajobrazu, ochrony za-
grożonych wyginięciem gatunków dzi-
kiej fauny i flory oraz ich siedlisk wraz 
z ochroną zasobów genetycznych zwie-
rząt gospodarskich. Działania te są ele-
mentami, które kształtują rozwój wielo-
funkcyjny rolnictwa, a w szczególności 
funkcje pozarynkowe tj. „zielone” i „nie-
bieskie”. Funkcje „zielone” są związane 
z zarządzaniem zasobami ziemi w celu 
utrzymania jej wartościowych właściwo-
ści, stwarzaniem warunków dla dziko 
żyjących zwierząt i roślin, ochroną do-
brostanu zwierząt, utrzymaniem bioróż-
norodności i poprawą obiegu substancji 
chemicznych w systemach produkcji 
rolnej. Funkcje „niebieskie” to zarządza-
nie zasobami wodnymi, poprawa jakości 
wód, zapobieganie powodziom, wytwa-
rzanie energii wodnej i wiatrowej [van 
Huylenbrock i in. 2007]. W wyniku 
wdrażania programu rolnośrodowisko-
wego gospodarstwa rolne, w zamian za 
świadczone usługi na rzecz środowiska, 

otrzymują dodatkowy dochód, co prze-
kłada się na poprawę warunków życia 
mieszkańców oraz stwarza warunki do 
rozwoju obszarów wiejskich. 

Celem opracowania jest określenie 
zróżnicowania przestrzennego wykorzy-
stywania funduszy programu rolnośro-
dowiskowego Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich (PROW) 2007–2013 
w Polsce. Zakres czasowy badania to lata 
2007–2010. Program realizowany jest na 
terenie całego kraju i rolnicy przystępują 
do niego na zasadzie dobrowolności. 
Każdy pakiet programu posiada zestaw 
kilku ściśle sprecyzowanych wymogów, 
które zwykle wykraczają poza zwykłą 
Dobrą Praktykę Rolniczą (2004 r.). Na 
realizację programu rolnośrodowiskowe-
go w ramach PROW 2007–2013 i konty-
nuację poprzednich zobowiązań z Planu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004– 
–2006 przeznaczono 2,3 mld euro. Z tych 
środków już skorzystało w Polsce blisko 
132 tys. rolników, którym Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(ARiMR) wypłaciła z tego tytułu do 
końca lutego 2012 r. ponad 4,66 mld zł, 
co stanowiło około 50% zaplanowanych 
środków.  

Ocenę zróżnicowania przestrzennego 
aktywności gospodarstw rolnych w za-
kresie pozyskiwania środków z programu 
rolnośrodowiskowego w Polsce dokona-
no za pomocą wskaźnika syntetycznego. 
Wskaźnik syntetyczny w swojej kon-
strukcji odwołuje się do rzeczywistych 
wielkości cech, a nie do ich rang [Runge 
2007]. W przypadku, gdy macierz da-
nych składa się z cech o różnych jed-
nostkach, przed dokonaniem obliczeń 
przeprowadzamy ich standaryzację; na-
stępnym krokiem jest wyliczenie średniej 
arytmetycznej z wielkości znormalizo-
wanych, które po uporządkowaniu male-
jąco lub rosnąco interpretowane są 
w kategoriach wskaźnika syntetycznego 
[Parysek, Wojtasiewicz 1979]. Wartości 
wskaźnika syntetycznego obliczono 
według wzoru: 
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gdzie: 
   – wskaźnik syntetyczny, 
j – 1,2,…,p, 
p – liczba uwzględnionych cech, 
    – standaryzowana wielkość j-tej  

cechy dla i- tego obiektu. 
 
Wskaźnik syntetyczny został wyli-

czony dla dwóch zestawień w układzie 
powiatów. W pierwszym przypadku 
brana była pod uwagę liczba złożonych 
wniosków, natomiast w drugim przypad-
ku średnia płatność w tys. zł w poszcze-
gólnych pakietach programu rolnośro-
dowiskowego. Otrzymane wyniki zostały 
podzielone na 5 grup, które mieściły się 
w następujących przedziałach:  

A – bardzo niski poziom aktywności 
poniżej –0,500; 

B – niski poziom aktywności od –
0,500 do –0,001;  

C – średni poziom aktywności od 0 
do 0,500;  

D – wysoki poziom aktywności od 
0,501 do 1,000;  

E – bardzo wysoki poziom aktywno-
ści powyżej 1,001.  

 
Charakterystyka programu 
rolnośrodowiskowego 

 
W latach 2007–2013 program rolno-

środowiskowy był realizowany w ramach 
2 Osi Poprawa środowiska naturalnego 
i obszarów wiejskich (art. 36 rozporzą-
dzenia Rady (WE) nr 1698/2005). Różni 
się on od programu rolnośrodowiskowe-
go na lata 2004–2006 tym, że w po-
przednim realizowano siedem podsta-
wowych pakietów, a w ich ramach 43 
warianty, natomiast w programie na lata 
2007–2013 jest realizowanych dziewięć 
pakietów, a w nich – 41 wariantów. Są to 
odpowiednio: 1. Rolnictwo zrównowa-
żone, 2. Rolnictwo ekologiczne, 3. Eks-

tensywne trwałe użytki zielone, 4. 
Ochrona zagrożonych gatunków ptaków 
i siedlisk przyrodniczych poza obszarami 
Natura 2000, 5. Ochrona zagrożonych 
gatunków ptaków i siedlisk przyrodni-
czych na obszarach Natura 2000, 6. Za-
chowanie zagrożonych zasobów gene-
tycznych roślin w rolnictwie, 7. Zacho-
wanie zagrożonych zasobów genetycz-
nych zwierząt w rolnictwie, 8. Ochrona 
gleb i wód oraz 9. Strefy buforowe. 

W odniesieniu do poprzedniego okre-
su programowania, w latach 2007–2013 
poszerzono cele działania programu 
o poprawę stanu świadomości ekologicz-
nej wśród społeczności wiejskiej poprzez 
ochronę zasobów genetycznych zwierząt 
gospodarskich i promocję systemów 
produkcji rolniczej prowadzonej w spo-
sób zgodny z wymogami ochrony śro-
dowiska, ochronę i kształtowanie krajo-
brazu, ochronę zagrożonych wyginięciem 
fauny i flory oraz siedlisk, przywracanie 
walorów lub utrzymanie stanu cennych 
siedlisk użytkowanych rolniczo oraz 
zachowanie różnorodności biologicznej 
na obszarach wiejskich, promowanie 
zrównoważonego systemu gospodarowa-
nia, odpowiednie użytkowanie gleb 
i ochronę wód, ochrony zagrożonych 
lokalnych ras zwierząt gospodarskich 
i lokalnych odmian roślin uprawnych.  

W PROW 2007–2013 kontynuowane 
są pakiety: Rolnictwo zrównoważone, 
Rolnictwo ekologiczne, Ochrona gleb 
i wód, Strefy buforowe, Ochrona lokal-
nych ras zwierząt gospodarskich. Zmo-
dyfikowano niektóre pakiety, m.in. 
w rolnictwie ekologicznym powstał wa-
riant dotyczących upraw zielarskich oraz 
pozostałych upraw sadowniczych i jago-
dowych, dla stref buforowych uściślono 
warianty, osobno traktując strefy bufo-
rowe oraz miedze śródpolne, a płatność 
została zweryfikowana tak, aby odpo-
wiednio zrekompensować rolnikom nieo-
trzymanie zarówno płatności obszarowej 
jak i obszary o niekorzystnych warun-
kach gospodarowania (ONW), natomiast 
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w pakiecie dotyczącym ochrony lokal-
nych ras zwierząt poszerzono płatność 
o dodatkowy wariant związany z zacho-
waniem lokalnych ras trzody chlewnej. 
Położono przede wszystkim nacisk na 
kwestie przyrodnicze i w związku z tym 
pakiety dotyczące utrzymania łąk i pa-
stwisk ekstensywnych są realizowane 
w ramach pakietu „Ekstensywne trwałe 
użytki zielone”. Wprowadzono nowe 
pakiety środowiskowe takie jak: „Ochro-
na zagrożonych gatunków ptaków i sie-
dlisk przyrodniczych poza obszarami 
NATURA 2000” oraz „Ochrona zagro-
żonych gatunków ptaków i siedlisk przy-
rodniczych na obszarach NATURA 
2000”.  

Nowym rozwiązaniem jest również 
objęcie wsparciem rolników realizują-
cych czynną ochronę lokalnych odmian 
roślin uprawnych, w tym sadów trady-
cyjnych. Takie poszerzenie programu 
i nakierowanie go na ochronę zagrożo-
nych siedlisk przyrodniczych oraz zagro-
żonych gatunków ptaków, zarówno na 
obszarach NATURA 2000 jak i poza 
nimi, może dawać pozytywne efekty dla 
zachowania bioróżnorodności Polski. 
Dodatkowo zmienił się obszar realizacji 
programu w odniesieniu do poprzedniego 
okresu, ponieważ w latach 2004–2006 
tylko pakiety „Rolnictwo ekologiczne” 
oraz „Zachowanie lokalnych ras zwierząt 
gospodarskich” rolnicy mogli realizować 
na terenie całego kraju, natomiast pozo-
stałe pięć pakietów beneficjenci mogli 
realizować jedynie w ściśle określonych 
strefach priorytetowych. W ramach 
PROW 2007–2013 wszystkie pakiety 
programu rolnośrodowiskowego realizo-
wane są na terenie całej Polski. Jest to 
zmiana pozytywna, gdyż realizacja tego 
programu nie jest ograniczana [Zegar 
2009].  

Beneficjenci programu muszą spełnić 
kilka warunków, tj. posiadać przynajm-
niej 1 ha użytków rolnych, opracować 
plan działalności rolnośrodowiskowej 
oraz przestrzegać zasad zwykłej dobrej 

praktyki rolniczej na terenie całego go-
spodarstwa [Duer i in. 2004]. Płatności 
rolnośrodowiskowe określone są w prze-
liczeniu na hektar powierzchni, sztukę 
zwierzęcia gospodarskiego lub metr 
bieżący elementu liniowego [Rozporzą-
dzenie Rady (WE) nr 1698/2005]. Wa-
runkiem otrzymania płatności rolnośro-
dowiskowej jest sporządzenie odpowied-
niej dokumentacji przyrodniczej. 
W ramach każdego pakietu znajdują się 
warianty rolnośrodowiskowe. 
 
Aktywność gospodarstw rolnych 
w zakresie pozyskiwania środków 
programu rolnośrodowiskowego 

 
Do końca 2010 r. w Polsce w ramach 

wszystkich pakietów programu rolnośro-
dowiskowego zrealizowano 100,2 tys. 
wniosków, co stanowiło 6,4 % ogółu 
gospodarstw (tab. 1). Największy udział 
decyzji, przyznających płatność, w sto-
sunku do ogółu gospodarstw w 2010 r. 
wystąpił w woj. zachodniopomorskim 
(17,4%). Liczba wniosków w układzie 
województw mieściła się w przedziale od 
1,1 tys. w woj. śląskim do 12, 9 tys. 
w woj. lubelskim, a zrealizowanych kwot 
wahała się od 7,6 mln zł w woj. śląskim 
do 87,2 mln zł w woj. zachodniopomor-
skim.  

W województwie zachodniopomor-
skim występuje duża powierzchnia ob-
szarów cennych przyrodniczo, bowiem 
obszary specjalnej ochrony ptaków w ra-
mach sieci Natura 2000 zajmują 30,3% 
powierzchni ogólnej województwa. Re-
gion ten charakteryzuje się dużą liczbą 
gospodarstw wielkoobszarowych, co 
przekłada się bezpośrednio na najwyższe 
dotacje w ramach programu. W woje-
wództwie śląskim na małą liczbę złożo-
nych wniosków, a przez to najniższą 
dotację, wpływ miał duży stopień zurba-
nizowania. Przeciętna płatność, przypa-
dająca na jeden wniosek, wyniosła dla 
Polski 7, 2 tys. zł. w 2010 r. W układzie 
województw wahała się ona od 3 tys. zł 
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w woj. świętokrzyskim do 15,9 tys. zł 
w woj. zachodniopomorskim. Najwięcej 
środków finansowych z programu rolno-
środowiskowego otrzymały gospodar-
stwa rolne w północnej i zachodniej 
Polsce, które zlokalizowane były przede 
wszystkim na obszarach NATURA 2000. 

W 2010 roku najwięcej wniosków 
(ponad 35 tys.) zostało złożone w ramach 
pakietu 3 – „Ekstensywne trwałe użytki 
zielone”, a tylko 100 wniosków złożono 
w ramach pakietu 9 – „Strefy buforowe” 
(ryc. 1). Duża rozpiętość liczby składa-
nych wniosków na poszczególne pakiety 
rolnośrodowiskowe zależy od wielkości 

dopłat i wymogów, jakie ma spełnić 
rolnik. 

W 2010 r. w ramach programu rolno-
środowiskowego największy udział 
w ogólnej liczbie zrealizowanych wnio-
sków złożono w ramach pakietu „Eksten-
sywne trwałe użytki zielone” – od 14,9% 
w woj. opolskim do 48,2% w woj. pod-
karpackim (tab. 2). Wysokie udziały 
dotyczyły zrealizowanych wniosków 
w pakiecie „Ochrona gleb i wód” – od 
15,1% w woj. podkarpackim do 51,9% 
w woj. łódzkim. Kolejne miejsce 
w strukturze zrealizowanych wniosków 
zajmował pakiet „Rolnictwo ekologicz-

 
Tab. 1. Poziom aktywności gospodarstw rolnych w zakresie pozyskania środków programu 

rolnośrodowiskowego PROW 2007–2013 w Polsce w 2010 r. 

Województwo 
Gospodarstwa 

rolne 
w tys. 

Zrealizowane wnioski Zrealizowane płatności 

w tys. % ogółu 
gospodarstw 

ogółem 
w mln zł 

w tys. zł 
na 1  

wniosek 
Dolnośląskie 62,9 3,7 5,9 38,5 10,4 

Kujawsko-pomorskie 67,6 10,0 14,8 64,4 6,5 

Lubelskie 189,7 12,9 6,8 58,5 4,5 

Lubuskie 23,3 2,8 11,9 40,7 14,6 

Łódzkie 134,3 3,3 2,5 15,2 4,6 

Małopolskie 162,1 6,2 3,8 23,7 3,8 

Mazowieckie 237,3 9,2 3,9 56,4 6,1 

Opolskie 28,2 1,7 5,9 15,9 9,6 

Podkarpackie 145 7,2 5,0 36,5 5,1 

Podlaskie 85,9 8,2 9,6 55,1 6,7 

Pomorskie 42,6 6,9 16,2 61,0 8,8 

Śląskie 77,5 1,1 1,4 7,6 6,9 

Świętokrzyskie 103,1 6,6 6,4 19,5 3,0 

Warmińsko-mazurskie 44,2 6,9 15,6 78,0 11,3 

Wielkopolskie 123,3 8,1 6,5 61,0 7,6 

Zachodniopomorskie 31,4 5,5 17,4 87,2 15,9 

Polska 1558,4 100,2 6,4 719,0 7,2 

Źródło: opracowano na podstawie danych ARiMR. 
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Ryc.1. Liczba złożonych wniosków w poszczególnych pakietach programu rolnośrodowiskowego w Polsce 
w 2010 r.: 1 – rolnictwo zrównoważone, 2 – rolnictwo ekologiczne, 3 – ekstensywne trwałe użytki zielone,  

4 – ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000,  
5 – ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000,  

6 – zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie, 7 – zachowanie zagrożonych 
zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, 8 – ochrona gleb i wód, 9 – strefy buforowe. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR 

Fig. 1. Number of applications submitted in the individual packages of the agri-environmental programme in 
Poland in 2010: 1 – sustainable agriculture, 2 – organic farming, 3 – extensive permanent grassland,  

4 – protection of endangered bird species and natural habitats outside Natura 2000 areas, 5 – protection of 
endangered bird species and natural habitats in Natura 2000 areas, 6 – preservation of endangered genetic plant 

resources in agriculture, 7 – preservation of genetic resources of endangered animal species in agriculture,  
8 – protection of soil and water, 9 – buffer zones. Source: own compilation on the basis of the Agency for 

Restructuring and Modernisation of Agriculture (ARaMA) data. 
 
 
ne”. Płatności z tego tytułu dotyczyły 
gospodarstw bardzo zróżnicowanych 
przestrzennie, a duża ich koncentracja 
zarówno pod względem liczby jak i ob-
szaru wystąpiła w północno-zachodniej 
i południowo-wschodniej części Polski 
[Kołodziejczak 2010b]. W ramach pakie-
tów programu rolnośrodowiskowego 
najniższy udział dotyczył stref buforo-
wych i wynosił on 0,1% ogólnej liczby 
zrealizowanych wniosków. 

Przeciętna zrealizowana płatność, 
przypadająca na jeden wniosek w pro-
gramie rolnośrodowiskowym, dla Polski 
wynosiła 7,2 tys. zł (tab. 3). Największy 

wskaźnik odnotowano dla pakietu 
„Ochrona zagrożonych gatunków ptaków 
i siedlisk przyrodniczych na obszarach 
Natura 2000” i wynosił on 30,5 tys. zł, 
a w układzie województw wahał się od 
1,8 tys. zł w woj. opolskim do 49,9 tys. 
zł w woj. lubuskim. Najmniejsza prze-
ciętna płatność, przypadająca na jeden 
wniosek, wystąpiła w pakiecie „Zacho-
wanie zagrożonych zasobów genetycz-
nych roślin w rolnictwie” i wynosiła dla 
Polski 2 tys. zł, a w układzie woje-
wództw wahała się od 600 zł w woj. 
śląskim i woj. podlaskim do 15,2 tys. zł 
w woj. lubuskim. 
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Tab. 2. Struktura zrealizowanych wniosków według pakietów programu rolnośrodowiskowego  
PROW 2007–2013 w Polsce w 2010 r. 

Województwo 
Zrealizowane wnioski (w %) 

Pakiet 
1 

Pakiet 
2 

Pakiet 
3 

Pakiet 
4 

Pakiet 
5 

Pakiet 
6 

Pakiet 
7 

Pakiet 
8 

Pakiet 
9 

Dolnośląskie 6,9 23,7 41,7 4,0 3,9 0,9 3,0 15,8 0,2 
Kujawsko- 
-pomorskie 37,4 2,6 20,9 0,3 0,3 0,5 0,8 37,2 0,1 

Lubelskie 8,8 9,8 36,6 1,9 2,0 1,4 1,8 37,9 0,0 

Lubuskie 6,5 23,2 40,0 3,0 6,3 2,1 0,6 18,2 0,1 

Łódzkie 11,5 8,8 21,6 0,5 0,7 2,8 1,9 51,9 0,2 

Małopolskie 8,1 25,6 31,4 0,6 1,1 6,7 10,8 15,5 0,1 

Mazowieckie 9,9 15,9 41,8 1,0 1,4 1,7 1,5 26,6 0,2 

Opolskie 30,9 3,4 14,9 0,7 0,4 0,7 1,2 47,8 0,1 

Podkarpackie 7,8 18,4 48,2 2,9 3,4 2,5 1,5 15,1 0,1 

Podlaskie 6,5 20,3 42,2 1,2 3,2 0,8 2,5 23,3 0,0 

Pomorskie 20,3 7,6 32,1 2,6 1,6 0,2 2,4 33,0 0,2 

Śląskie 9,6 12,7 34,5 2,6 1,4 4,2 4,8 29,9 0,3 

Świętokrzyskie 11,5 14,0 35,6 0,6 1,2 6,0 1,0 30,2 0,1 
Warmińsko- 
-mazurskie 12,9 26,6 36,5 1,4 1,6 0,6 1,8 18,5 0,0 

Wielkopolskie 13,0 5,9 33,5 0,5 1,6 1,7 1,3 42,3 0,1 
Zachodniopo-
morskie 10,1 30,3 31,4 2,2 3,9 0,7 0,6 20,9 0,0 

POLSKA 13,4 15,0 34,9 1,5 2,0 1,9 2,2 29,0 0,1 

1. Rolnictwo zrównoważone, 2. Rolnictwo ekologiczne, 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone, 
4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, 
5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000, 
6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie, 7. Zachowanie zagrożo-
nych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, 8. Ochrona gleb i wód, 9. Strefy buforowe. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR  
 
 

Ogólny poziom aktywności rolników 
określono na podstawie udziału zreali-
zowanych wniosków poszczególnych 
pakietów w ogólnej liczbie zrealizowa-
nych wniosków oraz kwot płatności 
przypadających na jeden wniosek. Na 
podstawie wartości wskaźnika syntetycz-
nego wyodrębniono pięć grup powiatów 
o różnych poziomach aktywności rolni-

ków oraz poziomach absorpcji środków 
finansowych pakietów programu rolno-
środowiskowego (A – bardzo niski; B – 
niski; C – średni; D – wysoki; E – bardzo 
wysoki). Wysoką wartość wskaźnika 
syntetycznego mogą uzyskać powiaty 
atrakcyjne pod względem krajobrazo-
wym, o dużym udziale obszarów chro-
nionych i użytków zielonych, czystych 
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glebach, w dobrej kulturze (uregulowany 
odczyn) i należących jednocześnie do 
słabszych kompleksów przydatności 
rolniczej. Poziom aktywności rolników, 
korzystających z pakietów programu 
rolnośrodowiskowego, był zróżnicowany 
przestrzennie (ryc. 2). Bardzo niski po-
ziom aktywności (grupa A) dotyczył 23 

powiatów i były one rozproszone prze-
strzennie, poza województwami lubu-
skim, wielkopolskim, zachodniopomor-
skim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-
mazurskim, podlaskim i lubelskim. Naj-
więcej powiatów należało do grupy B 
o niskim poziomie aktywności rolników, 
gdzie były zlokalizowane gospodarstwa  

 
 

Tab. 3. Przeciętna zrealizowana płatność według poszczególnych pakietów programu rolnośrodowiskowego 
PROW 2007–2013 w Polsce w 2010 r. 

Województwo 

Kwota 
w tys. 
zł na 1 
wnio-
sek 

w tym: 

Pakiet 
1 

Pakiet 
2 

Pakiet 
3 

Pakiet 
4 

Pakiet 
5 

Pakiet 
6 

Pakiet 
7 

Pakiet 
8 

Pakiet 
9 

Dolnośląskie 10,4 16,7 18,1 4,2 16,9 26,7 3,5 9,3 7,2 1,5 
Kujawsko- 
-pomorskie 6,5 10,2 16,7 2,5 18,8 15,6 0,7 10,1 4,1 0,7 

Lubelskie 4,5 8,4 10,8 1,9 12,4 25,4 1,0 7,9 3,1 6,4 

Lubuskie 14,6 22,7 23,8 4,7 21,6 49,9 15,2 5,7 8,9 5,8 

Łódzkie 4,6 6,7 16,2 1,9 11,9 11,0 2,3 10,0 3,0 0,7 

Małopolskie 3,8 4,1 4,7 1,7 16,3 23,9 0,7 9,0 2,1 0,3 

Mazowieckie 6,1 8,2 15,7 2,8 21,5 26,1 3,2 7,3 3,3 2,1 

Opolskie 9,6 16,7 22,4 3,6 10,8 1,8 1,3 9,9 6,1 1,0 

Podkarpackie 5,1 6,0 8,0 2,3 18,1 27,5 0,8 7,7 2,9 1,6 

Podlaskie 6,7 8,2 12,2 2,9 11,2 38,0 0,6 11,0 3,6 0,6 

Pomorskie 8,8 12,3 21,9 3,4 22,1 19,1 1,3 11,5 7,3 4,8 

Śląskie 6,9 10,2 15,8 2,5 21,1 44,3 0,6 7,8 4,8 1,0 

Świętokrzyskie 3,0 5,1 6,9 1,5 6,0 8,5 1,2 5,8 2,1 0,5 
Warmińsko- 
-mazurskie 11,3 14,7 19,0 4,8 24,5 33,6 2,4 15,3 7,8 3,5 

Wielkopolskie 7,6 13,2 29,0 3,5 21,5 25,0 4,6 17,2 5,1 6,2 
Zachodniopo-
morskie 15,9 18,2 26,8 5,1 28,4 42,0 6,0 10,2 9,7 0,0 

POLSKA 7,2 10,6 15,3 2,9 18,4 30,5 2,0 9,8 4,5 2,5 

1. Rolnictwo zrównoważone, 2. Rolnictwo ekologiczne, 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone, 
4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, 
5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000, 
6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie, 7. Zachowanie zagrożo-
nych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, 8. Ochrona gleb i wód, 9. Strefy buforowe. 
Źródło: opracowano na podstawie danych ARiMR. 
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Ryc. 2. Poziom aktywności rolników korzystających z programu rolnośrodowiskowego w Polsce w 2010 r.: 

A – bardzo niski; B – niski; C – średni; D – wysoki; E – bardzo wysoki. 

Fig. 2. Level of activity of farmers engaged in the agri-environmental programme in Poland in 2010: A – very 
low, B – low, C – average, D – high, E – very high. Source: own compilation. 

 
 
różnej wielkości. Gospodarstwa większe 
powierzchniowo koncentrowały się 
w powiatach województw lubuskiego, 
zachodniopomorskiego i warmińsko-ma-
zurskiego, natomiast mniejsze powierz-
chniowo w środkowej części kraju, tj. 
w województwach mazowieckim, łódz-
kim, opolskim, dolnośląskim i wielko-
polskim. Grupę C, o średnim poziomie 
aktywności, stanowiło 67 powiatów po-
łożonych przede wszystkim w woje-
wództwach kujawsko-pomorskim, po-

morskim i zachodniopomorskim. Wysoki 
poziom aktywności rolników (grupa D) 
dotyczył 15 powiatów rozproszonych 
przestrzennie, najwięcej (po trzy powia-
ty) w województwach wielkopolskim 
i podkarpackim. Bardzo wysoki poziom 
aktywności (grupa E) odnotowano 
w powiatach położonych wzdłuż 
wschodniej granicy Polski, tj. w woje-
wództwach lubelskim i podlaskim oraz 
na południu kraju – w woj. małopolskim 
i podkarpackim. 
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Zdaniem R. Rudnickiego [2010], 
działania podejmowane przez rolników 
na rzecz ochrony środowiska w Polsce 
południowo-wschodniej mogą być waż-
nym czynnikiem modernizacji gospo-
darstw słabych ekonomicznie, ponieważ 
w zamian za świadczone usługi na rzecz 
ochrony środowiska otrzymują oni do-
datkowy dochód, a tym samym podwyż-
szają się warunki życia i rozwoju wsi. 

Odmienny układ przestrzenny powia-
tów wystąpił w przypadku poziomu ab-

sorpcji środków finansowych pakietów 
programu rolnośrodowiskowego w sto-
sunku do poziomu aktywności rolników. 
Pod tym względem w grupie A o bardzo 
niskim poziomie absorpcji znajduje się 
50 powiatów położonych przede wszyst-
kim w województwach świętokrzyskim 
i małopolskim (ryc. 3). Gospodarstwa 
rolne na tych terenach mają małe po-
wierzchnie, co przekłada się na mniejszą 
kwotę płatności w ramach programu 
rolnośrodowiskowego. Prawie jedna trze- 

 

 
Ryc. 3 Poziomy przeciętnej płatności przypadającej na jeden wniosek w programie rolnośrodowiskowym 

w Polsce w 2010 r.: A – bardzo niski; B – niski; C – średni; D – wysoki; E – bardzo wysoki. 

Fig. 3. Level of mean payments per application in the agri-environmental programme in Poland in 2010:  
A – very low, B – low, C – average, D – high, E – very high. Source: own compilation.
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cia powiatów stanowiła grupę B, 
o niskim poziomie absorpcji środków 
finansowych. Koncentrowały się one 
w województwach kujawsko-pomorskim, 
łódzkim, mazowieckim, lubelskim i pod-
laskim. Do grupy C, o średnim poziomie 
absorpcji środków finansowych, należało 
86 powiatów, występujących przede 
wszystkim w północno-zachodniej części 
kraju. Grupę D, o wysokim poziomie 
absorpcji, stanowiły 43 powiaty, przy 
czym najwięcej odnotowano ich w wo-
jewództwach zachodniopomorskim 
i warmińsko-mazurskim. Bardzo wysoki 
poziom absorpcji dopłat rolnośrodowi-
skowych (grupa E) dotyczył 10 powia-
tów tj. pyrzyckiego, stargardzkiego 
i drawskiego (woj. zachodniopomorskie), 
słupskiego i tczewskiego (pomorskie), 
elbląskiego (warmińsko-mazurskie), poz-
nańskiego (wielkopolskie), warszawsko 
zachodniego (mazowieckie), zgorzelec-
kiego i świdnickiego (dolnośląskie).  

W powiatach z największą po-
wierzchnią obszarów chronionych, 
w województwach świętokrzyskim, ma-
łopolskim i podkarpackim, gospodarstwa 
rolne należały do grup A i B, odpowied-
nio o bardzo niskim i niskim poziomie 
absorpcji dopłat rolnośrodowiskowych. 
W przypadku powiatów województwa 
warmińsko-mazurskiego należały one do 
grup o średnim i wysokim poziomie 
absorpcji środków finansowych. Zróżni-
cowanie przestrzenne wskaźnika absorp-
cji w oczywisty sposób nawiązywało do 
struktury wielkościowej gospodarstw 
rolnych w tych województwach.  

 
Podsumowanie  

 
Zróżnicowanie stopnia wdrażania pa-

kietów programu rolnośrodowiskowego 
w poszczególnych województwach zale-
ży od warunków środowiska przyrodni-
czego oraz od umiejętności i świadomo-
ści rolników [Duer 2007]. Przeprowa-
dzona analiza pokazuje, że poziom 
i kierunki aktywności rolników w zakre-

sie pozyskiwania środków z programu 
rolnośrodowiskowego w latach 2007– 
–2010 wykazują duże zróżnicowanie 
przestrzenne. Najwięcej powiatów nale-
żało do grupy o niskim poziomie aktyw-
ności i dotyczyło to województw północ-
nej i środkowej części Polski, a bardzo 
wysoki poziom aktywności rolników 
odnotowano w powiatach położonych 
wzdłuż wschodniej granicy kraju. Od-
mienny układ przestrzenny powiatów 
wystąpił w przypadku poziomu absorpcji 
środków finansowych pakietów progra-
mu rolnośrodowiskowego w stosunku do 
poziomu aktywności rolników. 

W wyniku przeprowadzonego bada-
nia stwierdzono, że najwięcej wniosków 
zrealizowano w pakiecie „Ekstensywne 
trwałe użytki zielone”, który jest stosun-
kowo prosty do wprowadzenia w gospo-
darstwie poprzez stosowanie odpowied-
nich zasad koszenia i wypasu zwierząt. 
Skutkuje to niewielką ingerencją w pro-
cesy przyrodnicze i sprzyja zachowaniu 
równowagi środowiskowej oraz trady-
cyjnego krajobrazu rolniczego.  

Dzięki programowi rolnośrodowi-
skowemu na terenie województw za-
chodniopomorskiego, lubuskiego i war-
mińsko-mazurskiego duże obszarowo 
gospodarstwa wykorzystywały atut użyt-
kowania znaczących areałów użytków 
zielonych i gospodarowania w obrębie 
obszarów prawnie chronionych w celu 
utrwalania zrównoważonej gospodarki 
rolnej.  

W południowej części kraju, tj. w wo-
jewództwach śląskim, małopolskim 
i podkarpackim, korzystanie z pakietów 
tego programu ograniczała struktura 
obszarowa gospodarstw oraz brak stabili-
zacji stosunków własnościowych. Sła-
bym punktem realizacji tego programu 
była mała liczba doradców rolnośrodowi-
skowych, gdyż było ich zaledwie około 2 
tys. przy 1430 tys. gospodarstw o po-
wierzchni powyżej 1 ha, korzystających 
ze wsparcia w ramach WPR. Było to 
o tyle istotne, że każdy rolnik, przystępu-
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jąc do programu, musiał mieć przygoto-
wany plan rolnośrodowiskowy dla swo-
jego gospodarstwa na pięć lat zatwier-

dzony przez doradcę rolnośrodowisko-
wego [Zegar 2009].  
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Summary 

 
Spatial differences in the use of agri-environmental funds under the 2007–2013 
RDP programme in Poland 
 

The agri-environmental measures under the 2007–2013 Rural Development Pro-
gramme were intended to promote agricultural production systems conforming to the 
requirements of environmental protection as well as the protection and planning of the 
agricultural landscape. The agri-environmental programme consists of nine packages and 
has been implemented throughout Poland. In 2010, a total of 100,200 applications were 
granted under all the packages, which accounted for 6.4% of agricultural holdings, with 
an average payment per application amounting to 7,200 zlotys. There were spatial differ-
ences in the activity of farmers if evaluated at the poviat (district) level. The largest 
group embraced poviats with a low level of activity, mostly located in the northern and 
central parts of Poland, while a very high activity was recorded in poviats situated along 
the country's eastern border. A different spatial pattern emerged in the case of the level 
of absorption of financial means under the agri-environmental programme. The differ-
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ences among voivodeships in the implementation of the individual packages are deter-
mined by the possibilities created by their various environmental conditions and by the 
skills and awareness of farmers. 
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Streszczenie 

 
Rozwój społeczno-gospodarczy jest rezultatem wielu powiązanych ze sobą 

uwarunkowań. Poziom rozwoju każdego układu terytorialnego stanowi m.in. 
odzwierciedlenie stanu jego konkurencyjności, na co w głównej mierze wpływają 
zachodzące w jego obrębie procesy przedsiębiorczości. One determinują funkcje obszaru 
i możliwości kreowania nowoczesnego systemu gospodarki. W artykule prze-
prowadzono ocenę potencjału przedsiębiorczości i atrakcyjności gospodarczej miast 
regionu świętokrzyskiego przy pomocy miernika syntetycznego. Podstawą były 
wskaźniki obrazujące dynamikę liczby przedsiębiorstw, natężenie i poziom 
przedsiębiorczości. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Aktualnie niezbędnym motorem na-
pędowym trwałego rozwoju jednostek 
przestrzennych jest zjawisko konkuren-
cji. Dotyczy ono przestrzeni różnej skali 
[m.in. Porter 1990, Lever 1999, Smit 
2010], jak i każdej wielkości przedsię-
biorstw. Odbywająca się między nimi 
rywalizacja o utrzymanie bądź poprawę 
poziomu rozwoju, wzrost znaczenia 
w przestrzeni, dostęp do korzyści egzo-
genicznych, jest wyrazem możliwości 
przystosowania się do szybko zmieniają-
cej się kondycji gospodarki. Konkuren-
cyjność układów terytorialnych przeja-

wia się również w zdolności adaptacji do 
innych uwarunkowań, w tym społeczno-
kulturowych [Wdowicka 2008]. Jedną 
z kluczowych jej determinant jest sytua-
cja przedsiębiorczości. Wytycza funkcje 
oraz charakter obszaru i jego potencjał do 
partycypowania w tworzeniu nowocze-
snego, opartego na wiedzy, systemu 
ekonomicznego. Co więcej, maksymali-
zacja aktywności gospodarczej to ele-
mentarny cel strategiczny dla długofalo-
wego postępu na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i krajowym. Duży wpływ na 
to swoiste współzawodnictwo ma poło-
żenie geograficzne, tzn. rola miejsca 
w sytuowaniu działalności. 
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Badane z różnych punktów widzenia 
zjawisko przedsiębiorczości oznacza 
w języku ekonomii takie łączenie oraz 
angażowanie do prowadzonego w wa-
runkach niepewności i ryzyka biznesu 
wymaganych czynników wytwórczych, 
aby zapewnić zysk osobie lub grupie 
osób pełniących funkcje przedsiębiorcy. 
W sensie potocznym jest umiejętnością 
podejmowania przedsięwzięć dla celów 
zarobkowych. W makroekonomii to zor-
ganizowany, społeczny proces tworzenia 
i wykorzystywania szans [Bratnicki 
2002]. Jego efekty mogą być identyfiko-
wane na trzech poziomach: przedsiębior-
cy (np. dochód, kariera), przedsiębior-
stwa (np. nowy produkt, rozwój) i go-
spodarki (np. nowe miejsca pracy, wpły-
wy z podatków) [Kraśnicka 2002]. Takie 
ujęcie problemu przyjęto w analizie. 

Wraz ze wzrostem poziomu przedsię-
biorczości rośnie atrakcyjność gospodar-
cza terytorium, w pracy traktowana jako 
pochodna atrakcyjności inwestycyjnej. 
Jest to zatem zdolność skłonienia do 
inwestycji, przez oferowanie różnych 
korzyści lokalizacji możliwych do osią-
gnięcia podczas prowadzenia działalno-
ści. Przestrzeń oferująca optymalną 
kombinację czynników lokalizacji stwa-
rza najlepsze warunki dla funkcjonowa-
nia przedsiębiorstw, czym przyciąga 
inwestorów [Kalinowski 2008]. Gdy jest 
rzeczywistym miejscem realizacji, po-
prawia jakość dotychczasowych uwarun-
kowań (np. podaży pracy, infrastruktury), 
stając się potencjalnym obszarem umiej-
scawiania kolejnych przedsięwzięć. Duża 
dynamika przekształceń właściwych de-
terminant świadczy o wzroście atrakcyj-
ności gospodarczej. 

W opracowaniu określono i oceniono 
potencjał przedsiębiorczości oraz atrak-
cyjność gospodarczą miast województwa 
świętokrzyskiego. Analiza dotyczy lat 
2004 i 2013. Wybór dolnej granicy na-
wiązuje do przełomowego momentu, gdy 
Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. 
Miejska sieć osadnicza regionu jest naj-

mniejsza w kraju, ponieważ obejmuje 31 
ośrodków. Zajmuje 669 km2 (5,7%) 
powierzchni województwa (11,7 tys. 
km2), które większe jest jedynie od opol-
skiego (9,4 tys. km2). Na jedno miasto 
przypada 378 km2 terenu obrazując prze-
ciętną gęstość sieci. W strukturze wielko-
ściowej przeważają najmniejsze jednost-
ki liczące do 5 tys. mieszkańców 
(45,2%), ale zasiedla je minimalny odse-
tek ogółu ludności sieci (7%). Miasta te 
wraz z 6 bardzo małymi (5–10 tys.) i 5 
małymi (10–20 tys.) stanowią 81%, ku-
mulując 26,8% zaludnienia. Stolica wo-
jewództwa jest dominującym skupiskiem 
ludności miejskiej (35,2%). W 2013 r. 
Kielce utraciły miano miasta największe-
go na rzecz miasta bardzo dużego, gdyż 
zarejestrowano w Kielcach 199,9 tys. 
mieszkańców. Ośrodek odznacza się 
silną przewagą nad pozostałymi, powo-
dując wiele dysproporcji. Jest to charak-
terystyczne zjawisko dla miejskiej sieci 
osadniczej w województwach Polski, 
gdzie najczęściej spotkać można podobne 
układy monocentryczne z jednym, wybi-
jającym się największym miastem.  

W krajowym układzie złożonym 
z 908 miast, najmniejsze stanowią 35%, 
a wraz z bardzo małymi i małymi ich 
udział przekracza 3/4 ogółu. Miasta naj-
większe, powyżej 200 tys. mieszkańców, 
w liczbie 16, nie osiągają 2% struktury, 
ale są wśród nich najważniejsze aglome-
racje koncentrujące ludność oraz istotne 
zasoby społeczno-gospodarcze.  

Obecny wygląd miejskiej sieci osad-
niczej województwa świętokrzyskiego – 
obszaru małego, o niepełnej i rozdrob-
nionej strukturze – formował się powoli 
w różnych ustrojach państwowych i eko-
nomicznych. Wpływały na to częste 
zmiany wielkości i kształtu kraju, a także 
to nadawane, to odbierane niektórym 
jednostkom osadniczym funkcje admini-
stracyjne. Ziemia świętokrzyska nie 
miała dogodnych możliwości rozwoju, 
m.in. z powodu długotrwałego oraz wy-
niszczającego zaboru rosyjskiego, stąd 
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jej struktura osadnictwa to doskonałe 
odbicie historii politycznej, gospodarczej 
i społecznej, tworząca ramy dla cało-
kształtu funkcjonowania. Z drugiej stro-
ny wielokierunkowe wsparcie postępu 
gospodarczego pomaga współtworzyć 
otwartość systemu miejskiego na otocze-
nie, co przejawia się np. w kooperacji 
rodzimych przedsiębiorstw z podmiotami 
z sąsiednich województw, które działają 
w ramach specjalnych stref ekonomicz-
nych (SSE „Starachowice”, Tarnobrzeska 
SSE), czy też skupiają się w klastrach 
(np. Grono Targowe Kielce, Klaster 
Przemysłowy dawnych terenów Central-
nego Okręgu Przemysłowego). 

W związku z powyższym miejska 
sieć osadnicza województwa świętokrzy-
skiego, ze względu na swoją specyfikę, 
wymaga szerszego zgłębienia problema-
tyki rozwoju przedsiębiorczości. Artykuł 
stanowi próbę wypełnienia niewyczerpa-
nej jeszcze przestrzeni badawczej we 
wskazanych kwestiach. 

 
Metodyka 

 
Dla realizacji celu, w oparciu o in-

formacje Banku Danych Lokalnych 
GUS, zidentyfikowane zostały składowe 
czterech wskaźników. Są to kolejno: 1) 
wskaźnik dynamiki podmiotów gospo-
darczych (2004–2013), 2) liczba podmio-
tów gospodarczych sektora prywatnego 
prowadzonych przez osobę fizyczną na 
1000 mieszkańców w wieku produkcyj-
nym, 3) liczba fundacji, stowarzyszeń 
i organizacji społecznych na 1000 miesz-
kańców, 4) odsetek spółek handlowych 
z udziałem kapitału zagranicznego 
w ogóle działalności gospodarczych. 
Wyboru dokonano po pierwsze przyjmu-
jąc założenie, że potencjał przedsiębior-
czości opiera się na dynamice, nasyceniu, 
strukturze wewnętrznej oraz zasobach 
endogenicznych bądź egzogenicznych 
przestrzeni. Wzięto również pod uwagę 
dostępność danych oraz fakt przynależ-
ności elementów wskaźników (obecność 

przedsiębiorstw z sektora MSP, w tym 
z finansowaniem międzynarodowym, ka-
pitał ludzki i społeczny) do licznej grupy 
czynników konkurencyjności regionów 
[por. Leśniak 2006, Wdowicka 2008]. 
Starano się tak dobrać zestaw cech, aby 
dotyczyły różnych czynników wzrostu, 
w celu uchwycenia zróżnicowania ich 
znaczenia dla rozwoju regionalnego 
[Szafranek 2010]. 

Przyjęty zbiór był podstawą procedu-
ry uporządkowania liniowego jednostek 
miejskich, czyli miernika syntetycznego 
według Z. Zioły [Runge 2006]. Kon-
strukcja tego narzędzia analizy wieloce-
chowej obejmuje: standaryzację parame-
trów wyjściowych macierzy do postaci 
mierników znormalizowanych, wylicze-
nie wielkości miernika syntetycznego dla 
każdego obszaru (średnia arytmetyczna 
z wartości znormalizowanych) i oblicze-
nie struktury (odsetek ujednoliconych 
mierników) uzyskanych wartości. Obok 
ukazania skali różnic między miastami, 
ustalono, który ze cech wyjściowych 
i w jakim stopniu wpływa na wielkość 
miernika. Dzięki zbadaniu pod kątem 
podobieństwa struktury oraz wielkości 
wskaźnika syntetycznego zhierarchizo-
wanego w porządku malejącym, wyzna-
czono klasy potencjału przedsiębiorczo-
ści i klasy atrakcyjności gospodarczej. 
W pierwszym przypadku wartość mier-
nika zawarła wszystkie wskaźniki (2013 
r.), w drugim – wielkości przedstawiają-
ce ich zmianę progresywną lub regre-
sywną w latach 2004–2013 (2004 r. to 
100%), bez wskaźnika dynamiki przed-
siębiorstw. Analiza spadku lub wzrostu 
wartości atrybutów gospodarki układów 
terytorialnych jest częstą metodą przy 
określaniu ich atrakcyjności gospodar-
czej [np. Adamczyk 2008, Kalinowski 
2008]. Zastosowano obiektywny sposób 
podziału miast, obliczając wielkości 
różnic między kolejnymi wartościami 
miernika, a następnie średnią arytme-
tyczną i odchylenie standardowe dla 
kolumny różnic. Granice między grupa-
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mi powstały według kryterium sumy 
średniej arytmetycznej i odchylenia stan-
dardowego różnic między miernikami 
syntetycznymi. 

Aby przejrzyście zaprezentować 
zmienne wykorzystano narzędzia staty-
styczne służące analizie struktury, 
zwłaszcza 5-liczbową syntezę. To zwię-
zły i uogólniający opis zbiorowości przy 
pomocy wartości minimalnej, maksy-
malnej oraz kwartyli, które razem dostar-
czają informacji charakteryzującej prze-
ciętny poziom cechy, jej dyspersję i asy-
metrię rozkładu. 

 
Zarys sytuacji gospodarczej 
i społecznej 

 
W 2013 r. na terenach badanych 

ośrodków miejskich było zarejestrowa-
nych 68,5 tys. podmiotów gospodarki 
narodowej, co stanowiło 62,3% ogółu 
województwa świętokrzyskiego (109,9 
tys.). Wśród nich 67% to jednostki usłu-
gowe regionu, 52% – przemysłowe i bu-
dowlane, zaś 18% – rolnicze. Proporcje 
dla miejskiej struktury rodzajowej przed-
stawiają główną rolę usług (80%), 4-
krotnie mniejszą (19%) – działalności 
przemysłowej i budowlanej, a znikomą 
(0,5%) – rolnictwa i aktywności pokrew-
nych (ryc. 1). Najmniej zasobny pod tym 
względem był obszar niewielkich Działo-
szyc (122 podmioty), najbardziej Kielce, 
gdzie zlokalizowanych zostało 28,8 tys. 
firm, czyli 42% ich liczby w miejskiej 
sieci osadniczej. Ten wiodący ośrodek 
skupił po 2/5 miejskich mikro- (27,4 
tys.), małych (1,1 tys.) i średnich (267) 
przedsiębiorstw, natomiast 45% dużych 
(40), a ponad połowę aktywności bardzo 
dużych (9 z 17). Do grupy o znaczącej, 
choć kilkakrotnie mniejszej koncentracji, 
należały jednostki: Ostrowiec Święto-
krzyski (7,9 tys.), Skarżysko-Kamienna 
(5,6 tys.) i Starachowice (4,8 tys.). Staty-
styczna analiza rozkładu zmiennej spre-
cyzowała, iż zasadnicza część zbiorowo-
ści (50% miast środkowych uszeregowa-

nych według rosnącej wartości cechy, 
między pierwszym i trzecim kwartylem) 
mieściła od 243 do 1,8 tys. przedsię-
biorstw, przy czym największe zróżni-
cowanie wystąpiło wśród 8 czołowych 
miast z liczbą aktywności między 1,8 tys. 
a 28,8 tys. (czwarta część zbioru powyżej 
trzeciego kwartyla). Zdecydowana więk-
szość ośrodków (77%) posiadała mniej-
szą niż przeciętna (2,2 tys.) sumę działal-
ności gospodarczych, rzutując na wysoki 
poziom zmienności systemu. W rozpa-
trywanym okresie ich liczebność nie-
znacznie spadła (o 709), gdy w woje-
wództwie uległa zwiększeniu o 6,8 tys. 

Spośród przedsiębiorstw zlokalizo-
wanych w miastach ¾ (50,9 tys.) zareje-
strowanych zostało przez osoby fizyczne. 
Samodzielną działalność gospodarczą 
przestało prowadzić w porównaniu 
z 2004 r. aż 4,1 osób (ubytek o 7,4%), 
choć w całym regionie ich liczba wzrosła 
o 2,1% (1,7 tys.), do 85,2 tys. Obszar 
zmienności zawarł się w granicach od 81 
(Działoszyce) do 20,6 tys. podmiotów 
(Kielce). Wraz ze stolicą województwa 
czwartą najbardziej niejednorodną część 
zbioru tworzył taki sam układ miast jak 
w przypadku ogółu przedsiębiorstw, 
w tym Ostrowiec Świętokrzyski (6,4 
tys.), Skarżysko-Kamienna (4,3 tys.) oraz 
Starachowice (3,6 tys.). Zwarty trzon 
jednostek posiadał od 186 do 1,4 tys. 
prywatnych firm rozwijanych przez oso-
by fizyczne. Średniej ich liczby – 1,6 tys. 
– nie przekroczyły 24 ośrodki miejskie, 
a stanowiły jedynie 19,2% (9,8 tys.) su-
my tych działalności w miejskiej sieci 
osadniczej. 

Kolejna cecha to liczba niepublicz-
nych fundacji, stowarzyszeń i organizacji 
społecznych. W 2013 r. wielkość ta na 
terytoriach miast kształtowała się na 
poziomie 1,9 tys. (50,6% ogółu), a w sto-
sunku do 2004 r. powiększyła się aż 
o 53% (646). Województwo świętokrzy-
skie odnotowało analogiczną zmianę 
progresywną, wynoszącą 1,2 tys. jedno-
stek tego typu, osiągając stan 3,7 tys. 
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Analiza zmiennej ujawniła dysproporcje, 
ponieważ najsłabiej rozwinięty sektor 
obywatelski liczył tylko 4 podmioty 
(Małogoszcz, Osiek, Zawichost), najsil-
niejszy – 827 (Kielce), a przeciętny – 60 
podmiotów. Bardzo silną grupę (84%) 

prezentowały miasta, które nie przekro-
czyły tego poziomu, natomiast połowa 
odnotowała 9–46 fundacji, stowarzyszeń 
lub organizacji społecznych. Przeważają-
cy, zarazem heterogeniczny, zbiór objął 8 
ośrodków z intensywną działalnością  

 

 
Ryc. 1. Struktura rodzajowa podmiotów gospodarczych w miastach województwa świętokrzyskiego według 

form działalności PKD 2007 w 2013 r. 

Fig. 1. Generic structure of economic entities in the cities of Świętokrzyskie Voivodeship according to the 
classification of business activities in Poland PKD 2007 in 2013. 
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obywatelską, zwłaszcza: Ostrowiec 
Świętokrzyski (180), Starachowice (132), 
Sandomierz (100). 

Z kolei od 2004 r. obszary miejskie 
przyciągnęły 105 spółek z udziałem ka-
pitału zagranicznego, co dało 510 takich 
podmiotów, a więc przyrost o 26%. Dy- 
namika rozwoju wyróżnionej formy 
przedsięwzięć była nieco wyższa od 
postępu regionalnego, który wykazał 
wartość ok. 23% (113 firm), a istotny 
wkład miast w umiędzynaradawianie 
świętokrzyskiej struktury gospodarczej, 
z 82% zwiększył się o 2 punkty procen-
towe (p.p.). Niemal wszystkie przedsię-
biorstwa (90%) umiejscowiono w 7 
głównych ośrodkach: Kielcach (287), 
Starachowicach (49), Ostrowcu Święto-
krzyskim (41), Skarżysku-Kamiennej 
(26), Końskich (21), czy Sandomierzu 
(20) oraz Jędrzejowie (15). Od 1 do 9 
spółek zarejestrowano w 13 miejscach, 
zaś w 11 nie ulokował kapitału żaden 
zagraniczny inwestor. Sieć miejska 
w tym aspekcie cechowała się najbar-
dziej wyraźną niejednorodnością. 

Minimalna zmienność w stosunku do 
pozostałych składowych miar dotyczyła 
liczby mieszkańców, stanowiących ok. 
45% (567,8 tys.) populacji województwa 
świętokrzyskiego (1,27 mln). Zgodnie 
z trendem jego depopulacji o 20,5 tys. 
osób (względnie o 1,6%), zaludnienie 
miejskiego systemu osadniczego spadło 
mocniej, o 21,8 tys. (–3,7%). Wahało się 
ono od 981 (Działoszyce) do 199,9 tys. 
osób (Kielce), lecz połowę zbiorowości 
zamieszkiwało między 3,0–15,6 tys. 
osób. Spośród bardziej zróżnicowanej, 
pozostałej części (25%) miast o wysokiej 
koncentracji ludności, należy powtórnie 
wyłonić: Ostrowiec Świętokrzyski (72,3 
tys.), Starachowice (51,2 tys.), Skarży-
sko-Kamienną (47,5 tys.). Odgrywają 
one szczególną rolę jako miejsca skupia-
jące ludność, gdyż mieszka w nich stale 
niecała 1/3 populacji miast regionu. Rola 
tego typu osad wiąże się z faktem, że 
łączą one funkcje administracyjne (sie-

dziba władz powiatowych) z przemysło-
wo-usługowymi. Dla 25 jednostek stan 
zaludnienia był niższy od średniej – 18,3 
tys. obywateli. 

Powołując się na klasyfikację J. Pe-
tryszyna [2002], wydzielono 9 miast 
o regresywnym typie rozwoju demogra-
ficznego (spadek liczby ludności musiał 
być większy niż 0,5 tys. osób), przy tym 
wszystkie to największe ośrodki powia-
towe (2 duże: Ostrowiec Świętokrzyski, 
Starachowice; 3 średnie: Skarżysko-
Kamienna, Sandomierz, Końskie i 3 
małe: Busko-Zdrój, Jędrzejów i Piń-
czów), na czele ze stolicą województwa. 
Reszta – 14 jednostek najmniejszych, 6 
bardzo małych oraz 2 małe – charaktery-
zowała się stabilizacją zaludnienia (wa-
hania nie przekroczyły ±0,5 tys.). Tylko 
5 najmniejszych miast wykazało niewiel-
ki przyrost liczby mieszkańców, tj. Chę-
ciny (211 osób), Osiek (73), Wąchock 
(61), Koprzywnica (29) i Bodzentyn (3 
osoby). Wśród ośrodków wyludniających 
się w badanym czasie ubytek mieszkań-
ców wyniósł statystycznie 854 osoby. 

Ostatnia cecha to liczba ludności 
w wieku produkcyjnym, którą określono 
na 63,2% ogółu ludności zurbanizowa-
nych przestrzeni, co nie odbiegało bardzo 
od struktury na poziomie wojewódzkim 
(62,9%), jak i było zbliżone do odsetka w 
Polsce (63,4%). W latach 2004–2013 
nastąpił jednak wyraźny spadek liczeb-
ności o 7,4% (28,6 tys. osób), gdy 
w całym regionie regres był prawie nie-
zauważalny – o 0,03%, czyli 278 osób. 
Wysoki na tle miejskiej sieci udział lud-
ności w wieku zdolności do pracy był 
w 16 miastach: Połaniec (70,7%), Oża-
rów (67,9%), Chęciny (66,6%), Sędzi-
szów (66,3%), Daleszyce (66,1%), Ma-
łogoszcz (65%), Kazimierza Wielka 
i Bodzentyn (po 64,9%), Skalbmierz 
(64,5%), Pińczów i Włoszczowa (po 
64,2%), Stąporków (64%), Staszów 
(63,7%), Suchedniów (63,6%), Ostro-
wiec Świętokrzyski (63,5%) oraz Działo-
szyce (63,4%). 
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Parametry potencjału 
przedsiębiorczości miast 

 
Spowolnienie rozwoju funkcji eko-

nomicznej w układzie miast ukazuje 
negatywny wskaźnik dynamiki podmio-
tów gospodarczych (tab. 1). Był on niż-
szy o 7,6 p.p. od przyrostu w wojewódz-
twie świętokrzyskim, na co wpłynął 
spadek liczby przedsiębiorstw w 14 mia-
stach, przeciętnie o 7,1%. Ubytek bez-
względny szczególnie dotknął 4 miasta o 
dominującej randze, Starachowice (–332 
firm), Skarżysko-Kamienną (–222), Koń-
skie (–167) i Staszów (–139). Średni 
progres dla reszty 16 ośrodków (bez 
Działoszyc, z niezmienioną liczebnością) 
wyniósł 8,2%. W Suchedniowie i w dru-

gim z kolei Ostrowcu Świętokrzyskim 
przyrost absolutny przekroczył 100 pod-
miotów. Maksymalnym tempem wzrostu 
działalności odznaczył się Bodzentyn 
(21,9%), zaś spadku – Ożarów (–19,2%). 
Wysoką dynamikę odnotowały jeszcze: 
Kunów (18,8%), Kazimierza Wielka 
(16,8%), Daleszyce (16,2%) czy Suched-
niów (14,9%). Dla 50% terenów wskaź-
nik mieścił się w granicach od –6,4% do 
4,5%. Wartość 0,85% wyznacza dwie 
liczebnie równe grupy o dużym tempie 
bądź spowolnieniu rozwoju gospodar-
czego. W świetle pierwszego parametru 
przedsiębiorczości, cała zbiorowość 
przejawiała najmniejszą dyspersję. 

Obok niezadowalających wskaźni-
ków dynamiki, miejska sieć osadnicza 

 
 

Tab. 1. Przedsiębiorczość miast województwa świętokrzyskiego w 2013 r. 

Cecha 
Dynamika  

przedsiębiorstw 
2004–2013 

Liczba podmio-
tów osób fizycz-

nych na 1000 
osób (wiek  

produkcyjny) 

Liczba fundacji, 
stowarzyszeń 
i organizacji 

społecznych na 
1000  

mieszkańców 

Odsetek  
podmiotów 
z udziałem  

kapitału  
zagranicznego 

Maksimum 
miasto 

121,9 
Bodzentyn 

176,2 
Busko-Zdrój 

7,0 
Bodzentyn 

1,5 
Stąporków 

Minimum 
miasto 

80,8 
Ożarów 

76,9 
Koprzywnica 

1,0 
Małogoszcz 

0,2* 
Kazimierza Wielka 

Średnia 101,0 118,1 3,2 0,4 

Kwartyl I 93,6 98,3 2,4 0,0 

Mediana 100,8 113,2 3,1 0,4 

Kwartyl III 104,5 138,1 3,8 0,7 

Zmienność (%) 9,5 23,6 39,3 95,8 

Asymetria –0,3 0,3 0,1 –0,1 

Ogółem 99,0 142,0 3,3 0,7 

Województwo 106,6 106,8 2,9 0,6 

* Wartość minimalna spośród 20 miast posiadających co najmniej jeden taki podmiot. 
Źródło: opracowanie własne. 
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w 2013 r. cechowała się wyraźnie wyso-
kim natężeniem jednoosobowej przed-
siębiorczości sektora gospodarczego. Na 
1000 mieszkańców w wieku produkcyj-
nym przypadało o 35 działalności osób 
fizycznych więcej niż w całym woje-
wództwie. Najlepsze na tym tle wartości 
dotyczyły Buska-Zdroju, zaś najmniej 
korzystnym dla lokalizacji miastem oka-
zała się Koprzywnica. Kolejnych 5 jed-
nostek terytorialnych było najbardziej 
zbliżonych do maksymalnego natężenia 
przedsiębiorczości indywidualnej i prze-
kraczało ogólny stopień dla obszarów, tj.: 
Sandomierz (166 podmiotów gospodar-
czych sektora prywatnego prowadzonych 
przez osobę fizyczną na 1000 mieszkań-
ców w wieku produkcyjnym), Kielce 
(164), Daleszyce (163), Końskie (148) 
oraz Skarżysko-Kamienna (144). W po-
łowie miast wskaźnik oscylował w prze-
dziale 98–138 jednostek na 1000 osób 
w wieku produkcyjnym. Minimalna 
większość (16) posiadała gorsze od prze-
ciętnej wartości miary (118). Zróżnico-
wanie obszarów kształtowało się w po-
bliżu 24%. 

Większe dysproporcje miały miejsce 
w odniesieniu do współczynnika liczby 
fundacji, stowarzyszeń i organizacji 
społecznych w stosunku do 1000 miesz-
kańców, który można traktować jako 
miernik przedsiębiorczości, kreatywności 
i tzw. klimatu społecznego. Dla ogółu 
miast był on niewiele wyższy niż w re-
gionie świętokrzyskim, a ośrodki Bo-
dzentyn (7) i Małogoszcz (1) wyznaczyły 
wąski zakres zmienności. Sprzyjającym 
klimatem dla rozwoju przedsiębiorczości 
obywatelskiej charakteryzowały się także 
odpowiednio: Działoszyce (6), Skalb-
mierz (5), Opatów, Włoszczowa, Kielce 
i Sandomierz (po 4). Co drugi analizo-
wany obszar osiągnął wartość wskaźnika 
od ok. 2,5 do ok. 4 instytucji na 1000 
ludności, 58% nie przekroczyło jego 
średniego poziomu. 

Według odsetka spółek z kapitałem 
zagranicznym, w 2013 r. na pozycji lide-

ra był obszar Stąporkowa (1,5%). Tuż za 
nim uplasowały się: Małogoszcz (1,1%), 
Starachowice i Kielce (po 1%), reprezen-
tując 2 razy wyższy od wojewódzkiego 
poziom inwestycji zagranicznych. Nie-
mały udział zachowały 3 następne mia-
sta, czyli Końskie, Jędrzejów oraz Dzia-
łoszyce (po 0,8%). Niestety brak takich 
inwestorów w ponad jednej trzeciej loka-
lizacji, jak również znaczna dyspersja 
zbiorowości w tym względzie, zdecydo-
wanie rzutuje na łączny, mało pozytywny 
rezultat konkurencyjności miejskiej sieci 
osadniczej w Świętokrzyskiem. 

 
Parametry atrakcyjności gospodarczej 
miast 
 

Rozpatrując atrakcyjność gospodar-
czą miast należy zwrócić uwagę na gene-
ralny fakt jej zwiększenia w analizowa-
nym dziewięcioleciu. Pełny stan rzeczy 
został zaburzony przez bardzo niewielki 
regresywny wskaźnik zmiany atrakcyj-
ności umiejscawiania według przedsię-
biorstw prowadzonych przez osobę fi-
zyczną na 1000 osób w wieku produk-
cyjnym (tab. 2). W obu pozostałych 
przypadkach tempo wzrostu było ko-
rzystniejsze w relacji z województwem, 
w pierwszej kolejności – atrakcyjności 
lokalizacji zagranicznej działalności 
gospodarczej (o 11,9 p.p.), w drugiej – 
atrakcyjności lokalizacji sektora obywa-
telskiego (o 3,4 p.p.). Największa popra-
wa dotyczyła ostatniej z wymienionych 
cech, bo o ok. 3/5 wobec początku  
okresu. 

Na podstawie zmiany wartości pierw-
szego w podanym porządku indeksu 
wykazano, iż najbardziej odczuwalny 
progres (nie mniej niż jedna dziesiąta 
natężenia z 2004 r.), z grupy 15 obsza-
rów, stwierdzono w miastach: Kunów 
(24,6%), Suchedniów (18,5%), Daleszy-
ce (17,6%) i Kazimierza Wielka (14,8%). 
Średnio, dodatnia dynamika (8,1%) była 
słabsza od spadku znaczenia lokalizacji 
samodzielnych inicjatyw biznesowych  
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(–9,1%), którego dolne granice dla 16 
ośrodków wyznaczył Ożarów (–19,2%). 
Umocnienie atrakcyjności obszarów 
miejskich było w głównej mierze (8 
miast) wypadkową równoczesnego spad-
ku liczby aktywności gospodarczych 
osób fizycznych (średnio –7,6%) oraz 
liczby mieszkańców w wieku zdolności 
do pracy (–4,4%). Nastąpiło ono m.in. 
w przestrzeni 6 siedzib administracji 
powiatowej (Busko-Zdrój, Ostrowiec 
Świętokrzyski, Jędrzejów, Sandomierz, 
Kielce – powiat miejski i ziemski, 

Włoszczowa). W drugim rzędzie (6 jed-
nostek) to efektznacznego nasilenia in-
dywidualnej dzia łalności (15,7%) wraz z 
5-krotnie mniejszym wpływem zwięk-
szenia zasobów ludności w wieku pro-
dukcyjnym. W grupie miast o właściwo-
ściach regresywnych na osłabienie kon-
kurencyjności wpłynął w 10 miejscach, 
w tym na terenach pozostałych stolic 
powiatów ziemskich, odwrotny kierunek 
zmian dzielnej (–15%) i dzielnika (–6%). 

Na atrakcyjności lokalizacji wyrażo-
nej przez dynamikę wskaźnika liczby 

 
 

Tab. 2. Atrakcyjność gospodarcza miast województwa świętokrzyskiego w 2013 r. 

Cecha 

Atrakcyjność gospodarcza 

prywatnego sektora 
gospodarczego sektora obywatelskiego zagranicznej działalności 

gospodarczej 

Zmiana % (2004–2013, 2004=100%) 

liczby podmiotów  
osób fizycznych na 

1000 osób  
(wiek produkcyjny) 

liczby fundacji,  
stowarzyszeń  
i organizacji  

społecznych na  
1000 mieszkańców 

odsetka podmiotów 
z udziałem kapitału 

zagranicznego 

Maksimum 
miasto 

24,6 
Kunów 

174,5 
Stąporków 

283,3 
Jędrzejów 

Minimum 
miasto 

–19,2 
Ożarów 

1,5 
Zawichost 

–100,0 
Sędziszów 

Średnia –0,8 67,6 23,8 

Kwartyl I –9,2 38,8 0,0 

Mediana –1,0 55,6 0,0 

Kwartyl III 4,4 92,4 31,8 

Zmienność (%) 1385,8 62,9 310,4 

Asymetria –0,2 0,4 1,0 

Ogółem –0,05 58,9 27,2 

Województwo 2,1 55,5 15,3 

Źródło: opracowanie własne. 
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fundacji, stowarzyszeń i organizacji spo-
łecznych na 1000 mieszkańców wyraźnie 
najwięcej zyskały miasta Stąporków 
(174,5%) i Bodzentyn (166,3%). Następ-
ne jednostki, które poważnie zwiększyły 
poziom wpływu sektora obywatelskiego 
na gospodarkę, to Włoszczowa (124,4%), 
Staszów (117,2%), Wąchock (115,3%), 
Jędrzejów (108,3%), Sędziszów (103,7%). 
Progresywny charakter zmiennej był 
w całej miejskiej sieci osadniczej woje-
wództwa. Przeciętne tempo wzrostu 
wynosiło 67,3%, co zdeterminowało 
zwielokrotnienie w przeszło ¾ ośrodków 
– wśród których znalazły się wszystkie 
miasta powiatowe – zapotrzebowania na 
podmioty non-profit (średnio o blisko 
60%), z nakładającym się niewielkim 
spadkiem zaludnienia (–3,2%). W 5 
miastach do wzmocnienia konkurencyj-
ności przyczynił się silniejszy przyrost 
(122,3%) tych form działalności przy 
dodatniej zmianie liczebności populacji 
(2,4%). Stagnacja z ubytkiem ludności 
spowodowała minimalne rezultaty 
współczynnika w Daleszycach oraz Za-
wichoście (po ok. 2%). 

W latach 2004–2013 wzrost atrakcyj-
ności lokalizacji zagranicznej działalno-
ści gospodarczej, w rezultacie faktyczne-
go umiejscowienia nowych firm, odno-
towało 13 ośrodków miejskich. W przy-
padku 8 z nich postęp nastąpił równole-
gle ze spadkiem ogółu aktywności eko-
nomicznych, a odnośnie 5 – razem z po-
większeniem ich liczby. Do wyróżnione-
go grona należało 5 miast o największych 
wartościach wskaźnika zmian: Jędrzejów 
(283,3%), Staszów (222,7%), Włosz-
czowa (123,9%) Stąporków (85,8%) oraz 
Suchedniów (74%), które przyciągnęły 
kolejno: 11 spółek, po 4, 3 i 2 do kilku 
(przeważnie 3) już funkcjonujących 
podmiotów. Do 229 tego typu przedsię-
biorstw na terytorium Kielc dołączyło 58 
jednostek (maksimum), dając mimo 
wszystko dynamikę na średnim pozio-
mie, wynoszącą co najwyżej 126%. Zare-
jestrowano więc progresywny wskaźnik 

dynamiki w statystycznej wysokości ok. 
177%, przy przeciętnie 8 dodatkowych 
lokalizacjach. Negatywne zmiany warto-
ści indeksu zauważono w 6 jednostkach, 
lecz 2 odczuły regres poprzez częściowe 
utracenie kapitału napływowego – Mało-
goszcz i Opatów (po 1), natomiast cał-
kowite wycofanie pojedynczych inwe-
stycji nastąpiło w Sędziszowie i Połańcu. 

 
Syntetyczna klasyfikacja 
przedsiębiorczości i atrakcyjności 
gospodarczej miast 

 
Obliczenie miernika syntetycznego 

w ramach przyjętego zestawu wskaźni-
ków pozwoliło uzyskać 5 klas zróżnico-
wanego potencjału gospodarczego 
ośrodków miejskich województwa świę-
tokrzyskiego (tab. 3). Bardzo duży po-
tencjał przedsiębiorczości w 2013 r. 
przedstawiały: niewielki Stąporków, 
centrum regionalne – Kielce, najmniejsze 
miasto sieci – Działoszyce oraz ośrodek 
turystyczny Gór Świętokrzyskich – Bo-
dzentyn (klasa I). W tworzeniu dla nich 
wielkości miernika znaczący wpływ 
(średnio 32% struktury) miał odsetek 
spółek z udziałem kapitału zagranicznego 
(cecha 4, wg uporządkowania podanego 
we wstępie), drugorzędny (30%) – liczba 
fundacji, stowarzyszeń i organizacji 
społecznych na 1000 mieszkańców (ce-
cha 3). Blisko 2-krotnie mniejszy (po ok. 
19%) był udział pozostałych wskaźni-
ków: liczby podmiotów gospodarczych 
prowadzonych przez osobę fizyczną na 
1000 mieszkańców w wieku produkcyj-
nym (cecha 2) oraz dynamiki przedsię-
biorstw (cecha 1). W strukturze klasy 
pod względem wkładu w tworzenie prze-
ciętnej wartości miernika (4,84) za naj-
bardziej wyraźną i jednorodną (wg jed-
noznacznej dominacji ilościowej i rangi 
jednej z czterech kategorii wielkości 
procentowych) uznano cechę 4 (75% 
ośrodków). 

W drugim zbiorze (duży potencjał), 
skupiającej 8 jednostek terytorialnych, 
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struktura miernika syntetycznego wyka-
zała pewne podobieństwo. Dominującą 
rolę nadal pełnił wskaźnik 4 (30%). 
W pozostałej kolejności wzrosło znacze-
nie parametru 2 (do 25%). Cecha 3 odno-
towała trzeciorzędny udział, tracąc na 
znaczeniu o 7 p.p. (23%). Najmniejsza 
składowa zwiększyła swoje oddziaływa-
nie o 3 p.p., do 22%. W układzie klasy 
według udziału w tworzeniu średniej 
wartości miernika (3,99) najbardziej 
wyraźna i jednorodna była ponownie 
cecha 4 (63% miast). 

Do przeciętnego potencjału gospo-
darczego (klasa III) zaliczono Chęciny 
oraz Busko-Zdrój. Obraz miernika synte 
tycznego (3,60) nie uległ większym 
zmianom, ponieważ przy podobnym 
oddziaływaniu cech 4 (29%) oraz 2 
(27%), zyskała na znaczeniu cecha 1 
(23%) na niekorzyść zmiennej 3 (21%). 

Niejako odwrotna sytuacja miała 
miejsce w najbardziej licznej kategorii, 
składającej się z 16 ośrodków charakte-
ryzujących się małym potencjałem 
przedsiębiorczości. Sklasyfikowano je 

zwłaszcza na podstawie wskaźnika 1 
(dynamika podmiotów gospodarczych), 
którego statystyczny odsetek nasilił się w 
porównaniu do poprzedniej klasy o 8 
p.p., do 31%. Doszło też do zbliżenia 
wobec siebie parametrów 2 oraz 3 (w 
obrębie 27%). Z drugiej strony, o połowę 
zmniejszył swoje znaczenie (w prawie co 
drugim przypadku zanikł całkowicie) 
wskaźnik 4, do 14%. W strukturze zespo-
łu pod względem partycypacji w tworze-
niu przeciętnej wartości miernika (2,99) 
najbardziej wyraźne i jednorodne stały 
się wskaźniki – 2 (50% jednostek) oraz 4 
(63%). Takim potencjałem przedsiębior-
czości cechowały się przede wszystkim 
miasta najmniejsze (8 z 14) i bardzo małe 
(4 z 6). 

Najniższą w hierarchii wielkość 
miernika syntetycznego (2,19) zanoto-
wano w Sędziszowie – jedynym mieście 
o bardzo małych możliwościach przed-
siębiorczości (klasa V). Proporcje skła-
dowych miernika rozłożyły się następu-
jąco: cecha 1 – 44%, cecha 2 – 33%, 
cecha 3 – 23%, a cecha 4 – 0%. 

 
 

Tab. 3. Klasy rozkładu miernika syntetycznego pod względem potencjału przedsiębiorczości miast 
województwa świętokrzyskiego w 2013 r. 

Klasa Wartość 
miernika 

Miasta w kolejności malejącej miernika 
(wielkie litery - siedziba władz powiatowych) 

I 4,74–5,02 Stąporków (5,02), KIELCE (4,84), Działoszyce (4,77);  
Bodzentyn (4,74) 

II 3,86–4,74 JĘDRZEJÓW (4,18), STARACHOWICE (4,09), Skalbmierz (4,06), 
SANDOMIERZ (4,03), Małogoszcz (3,93), KOŃSKIE (3,92),  
WŁOSZCZOWA (3,89), Daleszyce (3,86) 

III 3,60–3,86 Chęciny (3,61), BUSKO-ZDRÓJ (3,60) 

IV 2,45–3,60 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (3,36), Suchedniów (3,36),  
Wąchock (3,35), OPATÓW (3,30), Chmielnik (3,28), Zawichost (3,16), 
SKARŻYSKO-KAMIENNA (3,12), STASZÓW (3,09),  
PIŃCZÓW (2,92), KAZIMIERZA WIELKA (2,91), Kunów (2,84), 
Ożarów (2,78), Osiek (2,73), Koprzywnica (2,68), Ćmielów (2,49),  
Połaniec (2,45) 

V 2,19–2,45 Sędziszów (2,19) 

Źródło: opracowanie własne. 
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Klasyfikacja ośrodków miejskich pod 
kątem atrakcyjności gospodarczej różni 
się od poprzedniej. Wydzielono 4 klasy 
rozkładu miernika syntetycznego o 1,5-
razy większym zakresie zmienności 
(tab. 4). Zdecydowanie na czele usytuo-
wał się tu Jędrzejów, tworząc pierwszą 
jednoelementową klasę o bardzo dużej 
atrakcyjności. Choć stanowi mały obszar 
w strukturze wielkościowej sieci, to jest 
istotny w gospodarce regionalnej. Prze-
ważający wpływ na wartość miernika 
(6,80) miał parametr 4 (zmiana odsetka 
podmiotów z zagranicznym kapitałem) – 
64%, zaś o 44 p.p. mniejszy – cecha 3 
(zmiana liczby fundacji, stowarzyszeń 
i organizacji społecznych na 1000 miesz-
kańców). Minimalny wkład (16%) doty-
czył indeksu 2 (zmiana liczby podmio-
tów gospodarczych sektora prywatnego 
prowadzonych przez osobę fizyczną na 
1000 mieszkańców w wieku produkcyj-
nym). 

Drugą oddzielną pozycję zajął Sta-
szów, reprezentując dużą atrakcyjność 
przedsiębiorczości. Obraz miernika syn-
tetycznego (6,05) nie przekształcił się 
diametralnie, gdyż ten sam układ atrybu-

tów przedstawiał stosownie: 61%, 23% 
oraz 16% ogółu. 

Kolejne 4 miasta odznaczyły się 
przeciętną atrakcyjnością gospodarczą 
(klasa III), opisywaną w większości 
przez umocnioną rolę cechy 3 (średnio 
38%), zmniejszoną do podobnego po-
ziomu atrakcyjność lokalizacji działalno-
ści gospodarczej z kapitałem zagranicz-
nym (35%) i zyskującym na znaczeniu – 
do 28% – ostatnim wykładnikiem (cecha 
2). W układzie zbioru zgodnie z udzia-
łem w tworzeniu przeciętnej wartości 
miernika (4,67) najbardziej wyraźne oraz 
jednorodne (jednoznaczna dominacja 
ilościowa i ranga jednej z 3 kategorii 
wielkości względnych) były kolejno 
właściwości: 4 (75% zestawu miast), 3 
i 2 (po 50%). 

W ostatniej klasie – o małej atrakcyj-
ności gospodarczej – wielkość miernika 
syntetycznego dla 25 ośrodków zdeter-
minowała zmiana ujętego wskaźnika 
natężenia przedsiębiorczości indywidual-
nej, tj. 2, który statystycznie podwyższył 
swój udział o 12 p.p., do 40%. Procent 
zmiany atrakcyjności klimatu społeczne-
go (charakterystyka 3) pozostał niemal. 

 
 
Tab. 4. Klasy rozkładu miernika syntetycznego pod względem atrakcyjności gospodarczej miast województwa 

świętokrzyskiego w 2013 r. 

Klasa Wartość 
miernika 

Miasta w kolejności malejącej miernika 
(wielkie litery – siedziba władz powiatowych) 

I 6,80 JĘDRZEJÓW (6,80) 

II 6,05 STASZÓW (6,05) 

III 4,35 - 6,05 WŁOSZCZOWA (5,08), Stąporków (4,76), Suchedniów (4,49),  
Bodzentyn (4,35) 

IV 2,60 - 4,35 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (3,78), SKARŻYSKO-KAMIENNA 
(3,64), Kunów (3,59), Wąchock (3,55), Osiek (3,53), KIELCE (3,53), 
KOŃSKIE (3,51), PIŃCZÓW (3,43), Sędziszów (3,41),  
Działoszyce (3,37), Chęciny (3,35), SANDOMIERZ (3,34),  
BUSKO-ZDRÓJ (3,34), STARACHOWICE (3,20), Chmielnik (3,17), 
Koprzywnica (3,14), Skalbmierz (2,97), KAZIMIERZA WIELKA (2,93), 
Ćmielów (2,89), Daleszyce (2,89), Małogoszcz (2,87), OPATÓW (2,80), 
Ożarów (2,77), Zawichost (2,76), Połaniec (2,60) 

Źródło: opracowanie własne. 
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niezmienny oraz dość porównywalny 
(37%). Znaczenie 4 wskaźnika zmian 
uległo ograniczeniu wprost proporcjo-
nalnie do głównej determinanty, zatem 
do poziomu 23%, przy czym w 2/5 miast 
był on równy zeru, a w pozostałej części 
– bliski średniemu zakresowi oddziały-
wania reszty elementów diagnozy. 
W strukturze grupy wedle udziału w kre-
owaniu przeciętnej wartości miernika 
syntetycznego (3,21) najbardziej wyraźna 

i jednorodna była cecha 2 (52%). Kate-
gorię tą współtworzyły wszystkie śred-
nie, duże i bardzo duże jednostki miej-
skie województwa, a spośród najmniej-
szych – nie zakwalifikował się do niej 
jedynie Bodzentyn. Ten najsłabszy pod-
zbiór, a jednocześnie cały ranking zamy-
ka niewielki Połaniec.  

Rozmieszczenie jednostek wyodręb-
nionych pod kątem potencjału przedsię-
biorczości (ryc. 2) prezentuje strefowe  

 

 
Ryc. 2. Zróżnicowanie przestrzenne miast województwa świętokrzyskiego według klas potencjału 

przedsiębiorczości w 2013 r. 

Fig. 2. Spatial diversity of cities of Świętokrzyskie Voivodeship according to the classes of entrepreneurship 
potential in 2013. 
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zróżnicowanie. Generalnie miejską sieć 
osadniczą regionu świętokrzyskiego 
można podzielić na część wschodnią oraz 
zachodnią z osią granicy przebiegającą 
przez Kielce. Ośrodki o bardzo dużych 
i dużych możliwościach gospodarczych 
znajdują się po stronie zachodniej, za 
wyjątkiem Bodzentyna, Starachowic 
i Sandomierza. W przeciwnym kierunku 
występują miasta o przeciętnym i małym 
potencjale, zaś odstępstwo stanowi poło-

żenie Chęcin. Odnosi się ono także do 
najsłabszego Sędziszowa. 

Sytuacja przestrzenna w przypadku 
atrakcyjności gospodarczej (ryc. 3) nie 
ukazuje określonych prawidłowości. 
Widoczna jest tylko nieduża koncentracja 
ośrodków o średnich predyspozycjach 
(poza Włoszczową) w północnym rejonie 
województwa.  

Biorąc pod uwagę łącznie uwzględ-
nione systematyki należy wskazać, że 

 

 
Ryc. 3. Zróżnicowanie przestrzenne miast województwa świętokrzyskiego według klas atrakcyjności 

gospodarczej w 2013 r. 

Fig. 3. Spatial diversity of cities of Świętokrzyskie Voivodeship according to the classes of entrepreneurship 
potential in 2013. 
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największe sumaryczne możliwości roz-
woju gospodarczego skumulowane zosta-
ły w centrum województwa świętokrzy-
skiego, tzn. powiecie kieleckim wspólnie 
z miastem na prawach powiatu. Konku-
rencyjne pojedyncze ośrodki zaznaczyły 
się także w granicach powiatów jędrze-
jowskiego, staszowskiego oraz sando-
mierskiego. Słaba konkurencyjność wy-
różniona została w większości obszarów 
miejskich położonych wzdłuż wschod-
niej i południowo-wschodniej granicy 
regionu. 
 
Wnioski 

 
Świętokrzyskie miasta reprezentują 

ogromne zasoby gospodarcze i społeczne 
województwa, koncentrując przeszło trzy 
piąte różnorodnych podmiotów gospo-
darki narodowej, ok. trzy piąte indywi-
dualnych działalności osób fizycznych, 
ponad cztery piąte spółek handlowych 
z udziałem kapitału zagranicznego, po-
łowę liczby fundacji oraz pokrewnych 
organizacji, mniej niż połowę mieszkań-
ców i podobny odsetek ludności w wieku 
produkcyjnym. W stosunku do 2004 r. na 
tle regionu widoczne są następujące 
tendencje: zmniejszenie siły funkcji 
ekonomicznej, w tym liczby jednooso-
bowych aktywności, przy wojewódzkim 
dodatnim tempie wzrostu; zbieżny przy-
rost wielkości sektora obywatelskiego; 
lepsze pozyskiwanie przedsiębiorstw 
z zagranicznym finansowaniem; szybsze 
wyludnianie się ośrodków, jak również 
wyraźniejsze zmniejszenie populacji 
ludności zdolnej do pracy. Istotny wkład 
w kreowanie takiego stanu rzeczy posia-
dają Kielce, które z racji pełnionych 
gospodarczych funkcji kontrolnych do-
minują w miejskiej sieci osadniczej. 

Badania wykazały, że miasta razem 
uzyskały ponadprzeciętne wobec woje-
wództwa wyniki wskaźników potencjału 
przedsiębiorczości, za wyjątkiem dyna-
miki działalności gospodarczej. Zasadni-
czą ich rolę w urzeczywistnianiu atrak-

cyjności gospodarczej ziemi świętokrzy-
skiej zobrazowały wyższe progresywne 
zmiany poziomu przedsiębiorczości 
i kreatywności sektora obywatelskiego, 
jak również odsetka spółek zagranicz-
nych. Negatywne w tej relacji było sym-
boliczne obniżenie atrakcyjności lokali-
zacji sektora prywatnego. 

Klasyfikacja potencjału przedsiębior-
czości i atrakcyjności gospodarczej 
w świetle zastosowanych wskaźników 
określiła, iż najbardziej konkurencyjnymi 
jednostkami są zwłaszcza: Stąporków, 
Kielce, Jędrzejów, Staszów. Dodatkowo, 
według wcześniejszych badań autora 
[Brambert 2010], należą one do miast, 
gdzie zlokalizowano część siedzib wio-
dących przedsiębiorstw województwa 
świętokrzyskiego. Na terenie ośrodka 
centralnego – z ponad połowy tej skali 
podmiotów – działają m.in. takie czoło-
we grupy kapitałowe jak Kolporter 
i Rovese. W Stąporkowie liderem rozwo-
ju są prężne od lat Zakłady Urządzeń 
Kotłowych. Dla Jędrzejowa takimi przy-
kładami są Zakłady Mechaniczne Bifa-
met i Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Ogólnego Kartel. Wpływem na funkcjo-
nowanie Staszowa odznaczają się Kopal-
nie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarko-
pol w pobliskim Grzybowie. Czołówkę 
obu rankingów tworzą zatem miasta, 
w przestrzeni których wystąpiło sprzyja-
jące zestawienie czynników lokalizacji. 
Przykłady te pozwalają stwierdzić, iż na 
pobudzanie przedsiębiorczości rozpatry-
wanej sieci osadniczej w dużej mierze 
oddziałują: spuścizna i kontynuacja 
funkcji przemysłowej sprzed 1989 r. (np. 
istnienie Staropolskiego Okręgu Przemy-
słowego, a następnie COP-U); oferowane 
finansowe udogodnienia inwestycyjne, 
dostępność gruntów i nowoczesnej infra-
struktury, transfer technologii, czy kapi-
tał ludzki oraz społeczny (np. pomoc 
publiczna w podstrefach SSE „Staracho-
wice”, Kielecki Park Technologiczny); 
rozwój dużych rodzimych firm opartych 
na cennych lokalnych zasobach, które 
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sprzyjają powstawaniu nowych aktywno-
ści (np. inicjatywy klastrowe, kooperacja 
w strefach ekonomicznych lub inkubato-
rach). Ostatni z wymienionych elemen-
tów ma bezpośredni związek ze zjawi-
skiem generowania efektów mnożniko-
wych, polegającym na rozwoju innych 
podmiotów na skutek dodatkowego po-
pytu zaopatrzeniowego i konsumpcyjne-
go biorącego źródło z uruchomienia lub 
rozbudowy pierwotnego (zwykle prze-
mysłowego) przedsiębiorstwa. Jest to 
sprzężenie zwrotne, które może prowa-
dzić do wzrostu dochodów i zatrudnienia 
we współzależnych firmach (dostawcy 
dóbr i usług), a także do zwiększenia 
wpływów podatkowych władz lokalnych. 
Wagę takiego sposobu pomnażania roz-
woju lokalnej gospodarki ukazali wzor-
cowo w polskiej literaturze geograficznej 
badacze ośrodka krakowskiego [Domań-
ski i in. 2005], opisując oddziaływanie 
zakładów produkcyjnych zlokalizowa-
nych w mieleckiej SSE na otoczenie oraz 
region. 

Najmniejszą konkurencyjność wykry-
to wśród części miast położonych na 
południowym-wschodzie województwa. 
Rozkład ten wynika z determinant przy-
rodniczych, historycznych i rynkowych. 
Spośród obszarów wiejskich, które zaj-
mują 94,3% Świętokrzyskiego, to wła-

śnie wyróżniona część charakteryzuje się 
dominacją działalności rolniczej, ze 
względu na najwyższej jakości gleby. 
Znaczące siły wytwórcze rolnictwa wy-
stępują głównie na Wyżynie Sandomier-
skiej i Niecce Nidziańskiej. Wielofunk-
cyjność tych terenów, a zarazem siła 
konkurencyjna położonych tam centrów 
wzrostu, ograniczone są niejako poprzez 
ich znaczenie dla rolnictwa towarowego. 
To swoiste sprzężenie zwrotne, rzutujące 
na mniejszą intensyfikację działalności 
nie związanej z pierwotnym sektorem 
gospodarki w ośrodkach miejskich 
i okolicy. Wpływ miast o znaczących 
wynikach potencjału przedsiębiorczości 
i atrakcyjności gospodarczej na obszary 
wiejskie zaznacza się na północy i w cen-
trum regionu oraz wokół Kielc, gdzie 
skupia się mała i średnia prywatna przed-
siębiorczość pozarolnicza. 

Rozproszone na terytorium woje-
wództwa ośrodki miejskie wywierają 
silny wpływ na siebie wzajemnie oraz na 
otaczającą przestrzeń. Inicjują rozwój 
lokalny poprzez rywalizację o nowe 
przedsięwzięcia gospodarcze oraz jedno-
czesne współdziałanie podczas zamie-
rzeń ponadlokalnych. Dalsza ich konku-
rencyjność może przyczynić się do trwa-
łego rozwoju regionu świętokrzyskiego. 
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Summary 

 
Evaluation of cities of Świętokrzyskie Voivodeship in respect to entrepreneurship 
potential and economic attractiveness in the years 2004–2013 

 
Nowadays, the phenomenon of competition is an essential driving force for sustaina-

ble development of spatial units. It concerns spaces of different scales and companies of 
any size. Their ability to adapt to rapidly changing state of economy is expressed by their 
competing to maintain or improve the level of development, to achieve greater im-
portance in the space, to have access to external benefits. The situation of entrepreneur-
ship is its crucial determinant. It specifies the functions and character of the area and its 
potential to participate in creating a modern economic system. The economic attractive-
ness of the territory increases along with the increase in the level of entrepreneurship. 

This article assesses the entrepreneurship potential and the economic attractiveness 
of 31 cities in Świętokrzyskie Voivodeship, using the following indicators: 1) dynamics 
of enterprises, 2) the number of natural person entities per 1000 representatives of work-
ing-age population, 3) the number of foundations, associations and social organisations 
per 1000 citizens, 4) the percentage of companies with foreign capital. The set was the 
basis for the synthetic indicator procedure, which allowed to classify cities according to 
the two examined characteristics. In the first case, the size of the indicator has comprised 
all the indicators (in 2013), in the second – the values of their progressive or regressive 
change in the years 2004–2013, without the indicator for the dynamics of enterprises. 
Due to the specificity of the net of the cities in the voivodeship, it is necessary to exam-
ine entrepreneurship development in the area. The present article is an attempt to fulfill 
a research gap in this domain. 

Compared to the voivodeship as a whole, the cities received together above-average 
results of the indices of entrepreneurship potential, except for dynamics in business ac-
tivity. Their huge role in shaping the economic attractiveness of the region was con-
firmed by the higher progressive changes of: the level of entrepreneurship in the civil 
society sector and the percentage of foreign partnerships. What remained negative in this 
relation was a symbolic decrease in attractiveness of private sector location. 
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Each of the two classifications identified four groups of areas with different charac-
ter. It has been determined that the most competitive cities are: Stąporków, Kielce, 
Jędrzejów, Staszów. The analysis of the situation of the main cities leads to the conclu-
sions that entrepreneurship is mostly stimulated by: industrial legacy and continuation of 
industrial function from before 1989; financial investment facilities, availability of land 
and of modern infrastructure, technological transfer, human and social capital; develop-
ment of large local companies based on precious local resources which favour develop-
ment of new activities; multiplier effects. The cities of the voivodeship strongly influ-
ence one another as well as the surroundings. They initiate local and regional develop-
ment through competing about new economic initiatives and through cooperation in 
supra-local undertakings. 
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Streszczenie 

 
Artykuł prezentuje wyniki kompleksowej oceny kompetencji czynnych nauczycieli 

geografii – opiekunów studenckich praktyk zawodowych, a zwłaszcza oceny 
kompetencji nauczycieli w zakresie wyboru i zastosowania źródeł wiedzy geograficznej 
i środków dydaktycznych na lekcjach geografii. Do badań kompetencji dydaktycznych 
zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, a w nim metodę ankietową. Narzędziem 
badawczym był kwestionariusz ankiety, który zawierał zarówno pytania otwarte jak 
i zamknięte, dotyczące prowadzonej przez nauczyciela lekcji. Szczególnie istotnym 
w procesie nauczania/ uczenia się geografii powinna być ocena wyboru i zastosowania 
źródeł wiedzy geograficznej i środków dydaktycznych przez nauczycieli na lekcjach 
geografii. 
 
 
Wprowadzenie 

 
Istnieje powszechne przekonanie wie-

lu pedagogów i dydaktyków przedmio-
towych, że oprócz doboru właściwej 
metody czy techniki nauczania/ uczenia 
się, wybór źródeł wiedzy oraz środków 
dydaktycznych stanowi o sukcesie pro-
wadzonej lekcji w szkole. Współcześnie, 
kiedy do większości ludzi dociera 
ogromna ilość informacji, należy doko-
nać wyboru tylko tych, które będą po-
trzebne wielokrotnie jako obiekty odnie-
sienia, a nie tylko wykorzystane chwilo-
wo, do krótkotrwałego zapamiętania. 
Jednocześnie bardzo szybko rosną moż-
liwości utrwalania, odtwarzania i przeka-
zywania informacji, pozyskiwanych róż-

nych źródeł i środków. W tym kontekście 
uzasadniona wydaje się być ocena dobo-
ru i wykorzystania dostępnych źródeł 
wiedzy geograficznej i środków dydak-
tycznych przez nauczycieli na lekcjach 
geografii.  

 
Przedmiot i metoda badań 
 

Autor niniejszej publikacji do oceny 
kompetencji w zakresie wyboru źródeł 
wiedzy geograficznej i środków dydak-
tycznych wybrał lekcje geografii prowa-
dzone przez nauczycieli – opiekunów 
praktyk studentów. Przedmiotem badań 
była ocena kompetencji nauczycieli geo-
grafii w zakresie stosowania źródeł wie-
dzy geograficznej oraz środków dydak-
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tycznych dokonana przez studentów 
geografii – kandydatów na nauczycieli. 
W tym celu skonstruowano kwestiona-
riusz ankiety „Arkusz hospitacji lekcji”, 
który studenci geografii wypełniali 
w czasie hospitacji lekcji prowadzonej 
przez nauczyciela podczas praktyk 
w szkole. Kwestionariusz ankiety zawie-
rał pytania zamknięte i otwarte, dotyczą-
ce oceny źródeł wiedzy geograficznej 
i środków dydaktycznych na lekcji geo-
grafii. Nauczyciele geografii zostali 
wcześniej poinformowani o arkuszu lek-
cji, który studenci mieli wypełnić. Praw-
dopodobnie w zdecydowanej większości 
zarówno nauczyciele gimnazjum jak 
i szkoły ponadgimnazjalnej (liceum) 
poznali przed lekcją arkusz hospitacji 
i byli świadomi dokonywanej oceny tej 
lekcji, jak również kompetencji nauczy-
ciela. Publikowany artykuł zawiera wy-
niki badań i rozważania, dotyczące oceny 
kompetencji studentów i nauczycieli 
geografii opisane w monografii autorstwa 
W. Osucha [2010]. 

Arkusz hospitacji lekcji wypełniło 
115 studentów studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych, odbywających prak-
tykę w gimnazjum oraz 80 studentów 
studiów stacjonarnych podczas praktyki 
w liceum. W badaniach prowadzonych w 
latach 2008–2009 ocenie poddano lekcje 
prowadzone przez 100 nauczycieli geo-
grafii, w tym 52 nauczycieli gimnazjum 
i 48 nauczycieli liceum, absolwentów 
nauczycielskich studiów geograficznych 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krako-
wie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, a tak-
że – w pojedynczych przypadkach – 
absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.  

 
Kompetencje w zakresie 
wykorzystania źródeł wiedzy 
geograficznej – wyniki badań   

 
Celem badań była ocena kompetencji 

nauczyciela w wyborze i zastosowaniu 

źródeł wiedzy geograficznej na lekcji 
geografii w praktyce szkolnej. Szczegó-
łowy podział źródeł wiedzy został doko-
nany m. in. przez D. Licińską [2001], 
która wyróżniła dwa rodzaje źródeł wie-
dzy geograficznej: bezpośrednie (prze-
strzeń geograficzna jako całość – obiekty 
materialne, zjawiska) oraz pośrednie 
(symbole, modele, rysunki, wiadomości, 
program komputerowy). Według ww. 
autorki, źródła wiedzy powinny być 
rzetelne i zrozumiałe. Publikacja D. Li-
cińskiej [2001] stanowi cenne źródło 
praktycznej wiedzy dla nauczyciela geo-
grafii oraz zawiera bogaty materiał me-
todologiczny w zakresie uporządkowania 
źródeł wiedzy geograficznej i posługiwa-
nia się nimi w wykonywaniu szczegóło-
wych zadań. Według D. Licińskiej [2001, 
s. 14], najbardziej pojemnym źródłem 
wiedzy o przestrzeni geograficznej jest 
mapa, nawet w swojej tradycyjnej postaci.  

Na podstawie przeprowadzonych ba-
dań ankietowych stwierdzono, że kompe-
tencje nauczycieli przejawiały się 
w wykorzystywaniu następujących źró-
deł wiedzy geograficznej w gimnazjum: 
podręcznika, mapy ściennej i atlasu geo-
graficznego (ryc. 1). Autor  zaprezento-
wał wyniki badań ankietowych przepro-
wadzonych wśród studentów (oryginalne 
wypowiedzi ankietowanych studentów), 
którzy niezbyt precyzyjnie nazywali 
i wskazywali źródła wiedzy. Na tym 
etapie badań celowo pozostawiono stu-
dentom dowolność w interpretacji pojęć: 
źródła wiedzy oraz środki dydaktyczne. 
Według D. Licińskiej …źródło wiedzy 
odnosi się do dowolnego przedmiotu 
materialnego i dowolnego zjawiska, któ-
re zawiera prawdziwe informacje, utrwa-
lone lub nie, przetworzone lub nie, ale 
zawsze możliwe do odebrania ich przez 
jakąś osobę bez zniekształcenia i do 
indywidualnego dalszego przetworzenia 
[Licińska 2001, s. 18]. 

Po przeprowadzonych badaniach 
sformułowano następujące uogólnienia: 
(1) najważniejszymi źródłami wiedzy 



Źródła wiedzy geograficznej i środki dydaktyczne 
 

55 

geograficznej w gimnazjum są: podręcz-
niki, mapy i atlasy geograficzne; (2) 
najważniejszymi źródłami wiedzy geo-
graficznej w liceum są: podręczniki, 
mapy i atlasy geograficzne; zanotowano 
ponadto niewielkie wykorzystanie zaso-
bów Internetu, roczników statystycznych 
i tablic geograficznych. 

Bardzo skromne kompetencje nauczy-
cieli w zakresie wykorzystania źródeł 
wiedzy geograficznej mogą wynikać 
zarówno z niedostępności tych źródeł 
w szkole (brak środków finansowych na 
ich zakup), jak również braku czasu 
w wyszukiwaniu coraz bardziej zróżni-
cowanych i atrakcyjnych dla uczniów 

źródeł przez nauczyciela [Osuch 2010, 
s. 184]. Wyniki uzyskane w badaniach 
ankietowych krakowskich nauczycieli 
geografii nie są optymistyczne, ale też 
nie są dużym zaskoczeniem dla autora 
badań. Wymagają dalszej i szczegółowej 
analizy w kolejnych opracowaniach. 
Niepokojące, że studenci geografii – 
kandydaci na nauczycieli – źródła wie-
dzy geograficznej utożsamiają ze środ-
kami dydaktycznymi i nie zawsze rozu-
mieją szersze znaczenie definicji tego 
pojęcia. Nauczyciele zaś nie poszukują 
zróżnicowanych źródeł wiedzy, a ograni-
czają się często do środków dydaktycz-
nych. 

 

 
Ryc. 1. Kompetencje nauczycieli w zakresie wykorzystania źródeł wiedzy geograficznej na lekcjach geografii 

w gimnazjum i liceum. 

Fig. 1. Teacher’s competences concerning the range of the sources of geographical knowledge  during 
geography lessons in gymnasium and lyceum. 

Źródło / Source: W. Osuch [2010, s. 184]. 
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W dostępnej literaturze znane są 
przykłady publikacji, wskazujących na 
możliwości wykorzystania konkretnych 
źródeł informacji geograficznych. Publi-
kacja J. Brokosa [2007] jest przykładem 
praktycznego wykorzystanie mapy jako 
źródła wiedzy geograficznej w rozwią-
zywaniu zadań z astronomicznych pod-
staw geografii. Autor proponuje zestawy 
zadań dla uczniów liceum, przygotowu-
jących się do matury w wersji rozszerzo-
nej. Przykład kolejnej propozycji korzy-
stania ze zróżnicowanych źródeł infor-
macji oraz stosowania technik multime-
dialnych w kształceniu przyrodniczym na 
poziomie liceum zaprezentowały E. Bier-
nacka, M. Wawrzyniak-Kulczyk, G. Wnuk 
[2004]. Opracowanie to stanowi propo-
zycję zajęć międzyprzedmiotowych, 
integrujących geografię, biologię i che-
mię. 

 
Kompetencje w zakresie 
wykorzystania środków 
dydaktycznych – wyniki badań   

 
Istnieje bogata literatura, dotycząca 

podziału i wykorzystania środków dy-
daktycznych w procesie nauczania/ ucze-
nia się. Już w 1975 r. W. Okoń pisał: 
środki dydaktyczne są to przedmioty 
materialne, umożliwiające usprawnienie 
procesu nauczania/ uczenia się i uzyski-
wanie optymalnych osiągnięć szkolnych 
[Okoń 1975, s. 295]. Według W. Okonia 
[1995] środki dydaktyczne służą do: 
(1) upoglądowienia procesu kształcenia; 
(2) ułatwiania procesów myślowych; 
(3) pomocy w wykonywaniu ćwiczeń 
przez dzieci i młodzież; (4) zdobywaniu 
sprawności praktycznego działania; 
(5 eksponowania materiałów, wywołują-
cych przeżycia uczniów. 

Cz. Kupisiewicz [1996, s. 209] uznaje 
…środki dydaktyczne jako przedmioty 
materialne, które, dostarczając uczniom 
określonych bodźców, oddziałujących na 
ich wzrok, słuch i dotyk, ułatwiają im 
bezpośrednie i pośrednie poznawanie 

rzeczywistości, dzięki czemu usprawniają 
proces nauczania – uczenia się, a przez 
to wpływają na jego efekty końcowe. 

Środki dydaktyczne w procesie nau-
czania – uczenia się spełniają następujące 
funkcje: 
a) ułatwiają uczniom poznawanie okre-

ślonych rzeczy, zjawisk i procesów 
poprzez ich reprezentowanie; 

b) wspomagają myślenie uczniów (uła-
twiając im analizę, syntezę oraz po-
równanie poznawanych rzeczy i zja-
wisk, a także formułowanie określo-
nych prawidłowości); 

c) zastępują lub uzupełniają czynności 
dydaktyczne nauczyciela, np. nagrane 
wykłady na video [Kupisiewicz 
1996]. 
Również dydaktycy geografii prezen-

towali w swoich publikacjach możliwo-
ści wykorzystania poszczególnych środ-
ków dydaktycznych, jak również doko-
nywali ich klasyfikacji. Publikacja 
K. Tywońskiego [1988], dotycząca nau-
czania w pracowni geograficznej z prak-
tycznym wykorzystaniem środków dy-
daktycznych, na długie lata stała się dla 
wielu nauczycieli geografii swoistym 
przewodnikiem w poruszaniu się po 
wzorowo zorganizowanej szkolnej pra-
cowni geograficznej. Wykorzystaniem 
niektórych środków dydaktycznych, 
a także ich klasyfikacjami dla potrzeb 
edukacji geografii, szczegółowo zajmo-
wał się A. Żołnierz [1992, 1995]. Nato-
miast ostatecznego podziału środków 
dydaktycznych dla potrzeb nauczania/ 
uczenia się geografii dokonał S. Piskorz 
[1995], który do pomocy dydaktycznych 
zaliczył okazy naturalne i wyroby, mode-
le, obrazy realistyczne i schematyczne, 
obrazy symboliczne, „mowę pisaną”, 
multimedia. Wyodrębnił także jako od-
dzielną grupę przyrządy pomiarowe 
i urządzenia dydaktyczne.  

Prezentowane w niniejszym artykule 
badania dotyczyły praktycznego wyko-
rzystania środków dydaktycznych przez 
nauczycieli geografii – opiekunów prak-
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tyk oraz możliwości wykorzystania tych 
środków przez studentów geografii – 
kandydatów na nauczycieli. Ankietowani 
studenci ocenili kompetencje nauczycieli 
geografii w zakresie wykorzystania róż-
norodnych środków dydaktycznych, ale 
bez dokonywania szczegółowej klasyfi-
kacji tych środków oraz ich wykorzysta-
nia do konkretnych tematów lekcji, bo-
wiem nie mieściło się to w zakresie ba-
dań (ryc. 2). 

W wyniku przeprowadzonych badań 
ankietowych sformułowano następujące 
uogólnienia w zakresie stosowania środ-
ków dydaktycznych przez nauczycieli 
geografii: (1) nauczyciele geografii  
w gimnazjum są kompetentni w wyko-
rzystywaniu: map ściennych, podręczni-
ków, plansz, globusów, zeszytów ćwi-

czeń; (2) nauczyciele geografii w liceum 
są kompetentni w zakresie wykorzysty-
wania: map ściennych, atlasów geogra-
ficznych, prezentacji multimedialnych. 
W tym przypadku zaznaczyło się więk-
sze zróżnicowanie i większe możliwości 
w doborze i wykorzystaniu dostępnych 
środków dydaktycznych niż przy wyko-
rzystaniu źródeł wiedzy geograficznej. 
Nauczyciele geografii, zarówno w gim-
nazjum jak i liceum, wykazywali większe 
kompetencje w zakresie zastosowania 
środków dydaktycznych. Pewnym zdzi-
wieniem dla autora było niewielkie wy-
korzystanie nowoczesnych środków 
dydaktycznych, np. prezentacji multime-
dialnych (tylko w liceum) oraz brak 
kompetencji nauczycieli w obsługiwaniu 
tablic interaktywnych. Należy jednak 

 

 
Ryc. 2. Kompetencje nauczycieli w zakresie stosowania środków dydaktycznych na lekcjach geografii 

w gimnazjum i liceum. 

Fig. 2. Teacher’s competences concerning the application of teaching strategies during geography lessons 
in gymnasium and lyceum. 

Źródło / Source: W. Osuch [2010, s. 186]. 
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zaznaczyć, że w czasie przeprowadzania 
badań, w 2009 r., tylko w niewielu szko-
łach dostępne były tablice interaktywne, 
które mają znacznie większe możliwości 
od samych prezentacji multimedialnych 
i można na nich pisać, rysować, wyświe-
tlać prezentacje. Dopiero od niedawna 
tablice interaktywne są kupowane przez 
szkoły, zwłaszcza uczestniczące w edu-
kacyjnych programach unijnych. Cenne 
wydają się opinie doświadczonych wy-
kładowców akademickich w zakresie 
wykorzystania środków dydaktycznych. 
Według F. Plita [2004], postęp w zakre-
sie środków dydaktycznych spowodował, 
że młodzi pracownicy nauki, chcąc za-
imponować studentom nowoczesnością, 
wykorzystują zbyt często prezentacje 
multimedialne na swoich zajęciach. Nie 
jest ważny przedmiot prezentacji, ale 
metoda i technika. W przeszłości studen-
ci oglądali pokaz przeźroczy z wielką 
uwagą, a rysunki na folii były wtedy 
wystarczającym powodem zainteresowa-
nia wykładem. Uzyskane wyniki badań 
wydają się różnić od obserwacji F. Plita. 
Spostrzeżenia F. Plita sprzed kilku lat 
dotyczyły głównie grupy nauczycieli 
akademickich i są nadal aktualne dla tej 
grupy, co potwierdzają uwagi innych 
nauczycieli akademickich. Interesujące 
byłoby przeprowadzenie takich badań 
kompetencji wśród nauczycieli akade-
mickich w kolejnych latach. Z drugiej 
jednak strony należy uwzględnić postęp 
technologiczny w tym zakresie i nieunik-
nione zmiany w wykorzystaniu środków 
dydaktycznych. 

 
Oceny nabycia kompetencji przez 
nauczycieli 

 
Studenci geografii – kandydaci na 

nauczycieli, oprócz rozpoznania i oceny 
poszczególnych źródeł wiedzy geogra-
ficznej i środków dydaktycznych, doko-
nali także oceny kompetencji nauczycieli 
w zakresie wykorzystania źródeł wiedzy 

geograficznej i środków dydaktycznych 
w skali stopniowej 1–5 (gdzie 1 oznacza 
ocenę najniższą negatywną, 5 – ocenę 
najwyższą). Wyniki badań ankietowych 
tych kompetencji i ich oceny prezentują 
tabele 1 i 2. Pod tabelami zaprezentowa-
no także ocenę przebiegu całej lekcji. 

Na podstawie przeprowadzonych ba-
dań stwierdzono, że zarówno w zakresie 
kompetencji wykorzystania źródeł wie-
dzy geograficznej jak i wykorzystania 
środków dydaktycznych, studenci ocenili 
swoich nauczycieli – opiekunów praktyk 
bardzo wysoko, przydzielając im oceny 
bardzo dobre i dobre. Należy stwierdzić, 
że studenci studiów stacjonarnych, od-
bywający praktykę w liceum, byli bar-
dziej wymagający wobec nauczycieli, niż 
studenci odbywający praktykę w gimna-
zjum (więcej ocen dopuszczających 
i niedostatecznych). Studenci dokonali 
też ogólnej oceny prowadzonej lekcji 
przez nauczycieli, na którą złożyły się 
oceny innych kompetencji opiekunów 
praktyk, np. wykorzystanie metod i tech-
nik kształcenia, sposób przeprowadzania 
ewaluacji osiągnięć. Nauczyciele gimna-
zjum uzyskali średni wynik 4,54, a nau-
czyciele liceum nieco niższy – 4,3. Wy-
niki te oraz wyniki ocen innych wymie-
nionych, przykładowych kompetencji 
dydaktycznych nauczycieli geografii 
[Osuch 2010],  potwierdzają, że studenci 
geografii, odbywający kolejną praktykę 
w szkole (w liceum) są bardziej wymaga-
jący w stosunku do swoich opiekunów 
praktyk, oczekując większego profesjo-
nalizmu i interesujących rozwiązań dy-
daktycznych. Prawdą jest też, że grupa 
nauczycieli liceum w ostatnich latach 
rzadziej uczestniczyła w różnych for-
mach dokształcania i doskonalenia za-
wodowego, ograniczając się do zdoby-
wania kolejnych stopni awansu zawodo-
wego, a nie uczestniczyła obligatoryjnie 
w kursach związanych z reformą systemu 
edukacji i licealnego poziomu kształce-
nia. 
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Tab. 1. Ocena kompetencji nauczyciela geografii w zakresie wykorzystania źródeł wiedzy geograficznej 
i środków dydaktycznych w gimnazjum dokonana przez studentów studiów stacjonarnych. 

Kryterium 
Ocena (w %) 

1 2 3 4 5 

Wykorzystanie źródeł wiedzy geograficznej 0,0 6,7 20,0 42,2 31,1 

Wykorzystanie środków dydaktycznych 2,2 2,2 22,2 37,8 40,0 

Ocena przebiegu całej lekcji (w skali od 1 do 5): 4,54. Źródło: W. Osuch [2010, s. 194]. 
 
 

Tab. 2. Ocena kompetencji nauczyciela geografii w zakresie wykorzystania źródeł wiedzy geograficznej 
i środków dydaktycznych w liceum dokonana przez studentów studiów stacjonarnych. 

Kryterium 
Ocena (w %) 

1 2 3 4 5 

Wykorzystanie źródeł wiedzy geograficznej 6,3 6,3 15,0 32,5 40,0 

Wykorzystanie środków dydaktycznych 3,8 8,8 22,5 20,0 45,0 

Ocena przebiegu całej lekcji (w skali 1 do 5): 4,3. Źródło: W. Osuch [2010, s. 197]. 
 
 
Samoocena kompetencji nauczycieli 
geografii w zakresie wykorzystania 
źródeł wiedzy geograficznej i środków 
dydaktycznych 

 
Autor publikacji przeprowadził także 

szczegółowe badania kompetencji wśród 
nauczycieli geografii, którzy dokonali 
swoistej samooceny swoich kompetencji 
w zakresie pięciu wybranych kompeten-
cji dydaktycznych, dotyczących wyko-
rzystania źródeł wiedzy geograficznej 
i środków dydaktycznych (tab. 3). 

Multimedialne opracowanie prezen-
tacji stanowi pewien problem, szczegól-
nie dla starszych wiekiem i stażem nau-
czycieli gimnazjum, którzy nie korzysta-
ją biegle z komputera i programów kom-
puterowych. Tylko 42% nauczycieli 
gimnazjum przyznało, że potrafi korzy-
stać z komputera w sposób bardzo dobry, 
46% oceniło tę kompetencję na dobry, 
prawie 12% na dostateczną i blisko 4% 
na ocenę dopuszczającą (odpowiednio 
w liceum: 37, 39, 10 i 6%) (tab. 3). 

Zauważa się znaczne zróżnicowanie 
kompetencji w zakresie wykorzystania 
dostępnych środków dydaktycznych 
pomiędzy nauczycielami w gimnazjum 
i liceum. Na ocenę bardzo dobrą kompe-
tencję tę wykształciło aż 80% nauczycieli 
w gimnazjum, a tylko 56% nauczycieli 
w liceum. Kompetencje w zakresie ko-
rzystania z różnych źródeł informacji 
geograficznej nauczyciele wykształcili 
w większości na ocenę bardzo dobrą. 
Zaznacza się różnica o 10 punktów pro-
centowych pomiędzy nauczycielami 
gimnazjum i liceum, na korzyść nauczy-
cieli gimnazjum. Jeszcze większa różnica 
pomiędzy nauczycielami gimnazjum 
i liceum zaznaczyła się w zakresie samo-
oceny kompetencji interpretacji i prze-
twarzania danych statystycznych. Różni-
ca w ocenie bardzo dobrej wynosiła aż 
22 punktów procentowych na korzyść 
nauczycieli gimnazjum. Wyniki samoo-
ceny analizowanych kompetencji poka-
zują lepsze przygotowanie nauczycieli 
gimnazjum niż liceum, co zostało już 
wcześniej potwierdzone w ocenie nau-
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czycieli przez studentów. Różnica ta nie 
jest bardzo duża, ale jest zauważalna.  

Bardzo poważnym problemem wyda-
je się brak korzystania z literatury obco-
języcznej w nauczaniu geografii. Tylko 
około 8% nauczycieli przyznaje, że naby-
ło tę kompetencję w sposób bardzo do-
bry. W gimnazjum aż 43% nie wykształ-
ciło tej kompetencji wcale (1 pkt), po-
nieważ nie zna żadnego języka obcego, 
natomiast dalsze 8% przyznaje, że zna 
słabo i w niewystarczającym stopniu (2 
pkt). Podobne wyniki uzyskano wśród 
nauczycieli liceum (tab. 3). Przyczyn 
takiej sytuacji należy szukać w edukacji 
szkolnej i na studiach wyższych. Zarów-
no brak motywacji studentów do uczenia 
się języków obcych w macierzystych 
uczelniach wyższych, który wynikał 

często z dużego obciążenia kierunkowy-
mi przedmiotami, jak również nierówny 
poziom prowadzonych zajęć w grupach, 
nie motywował nawet ambitnych studen-
tów do nauki języków. Znane są  przy-
kłady bardzo dobrych nauczycieli geo-
grafii, którzy nie umieją posługiwać się 
językiem obcym, a mimo to odnoszą 
spore sukcesy zawodowe, pracując 
z laureatami i finalistami konkursów czy 
olimpiad. Z drugiej jednak strony, we 
współczesnym świecie, rozszerzającej się 
Unii Europejskiej, prawie codziennych 
kontaktach z obcokrajowcami, naucza-
nie/ uczenie się bez kontaktów ze źró-
dłami zagranicznymi, wydaje się niewy-
starczające. W praktyce jedynie nauczy-
ciele klas dwujęzycznych biegle korzy-
stają z literatury obcojęzycznej. Brak 

 
 

Tab. 3. Samoocena nabycia wybranych kompetencji dydaktycznych wśród nauczycieli geografii. 

Wybrane  
kompetencje 
dydaktyczne 

Ankietowana grupa 

Ocena kompetencji w skali od 1 do 5 

1 2 3 4 5 

Lp. % Lp. % Lp. % Lp. % Lp. % 

Multimedialne 
opracowanie 
prezentacji 

nauczyciele gimnazjum 0 0,0 2 3,8 6 11,5 24 46,1 22 42,3 

nauczyciele liceum 1 2,1 3 6,25 5 10,4 19 39,0 18 37,5 

Wykorzystanie 
dostępnych  
środków  
dydaktycznych 

nauczyciele gimnazjum 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 19,2 42 80,8 

nauczyciele liceum 0 0,0 0 0,0 1 2,1 18 37,5 27 56,25 

Korzystanie z 
różnych źródeł 
informacji  
geograficznej  
(mapy, roczniki 
statystyczne) 

nauczyciele gimnazjum 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 19,2 42 80,8 

nauczyciele liceum 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 29,2 34 70,8 

Interpretacja i 
przetwarzanie 
danych  
statystycznych 

nauczyciele gimnazjum 0 0,0 0 0,0 2 3,8 8 15,3 42 80,8 

nauczyciele liceum 0 0,0 1 2,1 1 2,1 18 37,5 28 58,3 

Korzystanie  
z literatury  
obcojęzycznej 
w nauczaniu 
geografii 

nauczyciele gimnazjum 22 42,3 4 7,7 10 19,2 12 23,1 4 7,7 

nauczyciele liceum 20 41,6 8 16,7 10 20,8 6 12,5 4 8,4 

Źródło: W. Osuch [2010, s. 262–267]  
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korzystania z obcojęzycznych źródeł 
wiedzy nie wynika ze złej woli nauczy-
cieli czy studentów, ale słabej znajomo-
ści języków obcych, braku czasu, trudnej 
dostępności do światowej literatury. 
Wyniki badań kompetencji korzystania 
z literatury obcojęzycznej w nauczaniu 
geografii, także wśród studentów, w szer-
szym ujęciu przedstawił W. Osuch 
[2011]. 
 
Źródła nabycia kompetencji przez 
nauczycieli geografii 
 

Podczas badań ankietowych posta-
wiono nauczycielom geografii pytanie 
o źródła wykształcenia kompetencji.  
W przypadku kompetencji dydaktycz-
nych ograniczono się tylko do określenia 
i analizy dwóch głównych źródeł nabycia 
tych kompetencji: zajęć teoretycznych na 
uczelni i praktyki zawodowej w szkole 
(tab. 4). 

W zdecydowanej większości źródłem 
nabycia kompetencji, dotyczącej multi-
medialnego opracowania prezentacji, jest 
praca w szkole (według opinii 82% nau-
czycieli gimnazjum i 90% nauczycieli 
liceum). Tylko 3–5% nauczycieli stwier-
dziło, że nabyło tę kompetencję podczas 
zajęć na uczelni (prawdopodobnie byli to 
nauczyciele najmłodsi stażem, którzy na 
uczelni zetknęli się z opracowaniem 
prezentacji do zajęć dydaktycznych). 
Niektórzy nauczyciele świadomie rezy-
gnują z możliwości unowocześnienia 
procesu dydaktycznego i nie wykorzystu-
ją prezentacji multimedialnych z powodu 
nieznajomości pracy na komputerze 
w programie Power Point, braku czasu, 
czy braku odpowiedniego wyposażenia 
w klasie szkolnej. 

Tylko 12% nauczycieli gimnazjum 
opanowało kompetencję w zakresie wy-
korzystania dostępnych środków dydak-
tycznych podczas zajęć kameralnych na 
uczelni. Zaistniałą sytuację można tłu-
maczyć przede wszystkim przestarzałymi 
modelami pokazywanymi na zajęciach 

z dydaktyki geografii, które budzą spore 
zdziwienie studentów i przekonanie 
o braku nowoczesnych środków dydak-
tycznych w edukacji geograficznej. Dla-
tego też wielu nauczycieli dopiero pod-
czas podjęcia pracy zawodowej w szkole 
dokonuje wyboru dostępnych środków 
dydaktycznych. Liczna grupa nauczycieli 
geografii nie może liczyć na zakup przez 
szkołę nowoczesnych środków dydak-
tycznych, co wynika z wielkich oszczęd-
ności w zakupach prowadzonych przez 
szkoły [Osuch 2010]. 

Możliwości nabycia kompetencji 
w zakresie korzystania z różnych źródeł 
wiedzy geograficznej oraz interpretacji 
i przetwarzania danych statystycznych na 
zajęciach teoretycznych na uczelni nau-
czyciele ocenili wyżej niż podczas pracy 
w szkole. Taki wynik badań nie jest 
zaskoczeniem, bowiem pokazuje przy-
kłady kompetencji wykształconych pod-
czas studiów, a potem ćwiczonych 
w trakcie pracy zawodowej w szkole. 

Na nabycie kompetencji w zakresie 
korzystania z literatury obcojęzycznej 
w nauczaniu geografii na zajęciach teore-
tycznych na uczelni wskazało aż 62% 
nauczycieli gimnazjum i tylko 36% nau-
czycieli liceum. W większości jednak nie 
wykorzystali tej możliwości, co można 
wnioskować po uzyskanych niskich 
wynikach w zakresie nabycia tej kompe-
tencji (tab. 4) 

Specyfika niektórych kompetencji 
powoduje, że nie zawsze jest możliwe 
nabycie kompetencji na zajęciach teore-
tycznych na uczelni – konieczne są mie-
siące, a nawet lata praktyki i pracy dy-
daktycznej w szkole. Wielu nauczycieli 
właśnie w czasie swojej długoletniej 
pracy w szkole nabyło poszczególne 
kompetencje, a nie podczas zajęć teore-
tycznych na uczelni. Niewątpliwie jest to 
sygnał dla dydaktyków geografii, aby 
w programach zajęć uwzględniać cele 
i treści, które pozwolą kształtować te 
kompetencje jeszcze podczas studiów lub 
w trakcie praktyki zawodowej w szkole, 
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ponieważ z powodu krótkiego trwania 
praktyki prawdopodobnie nie zostaną one 
w pełni wykształcone. 

 
Podsumowanie 

 
Wykorzystanie hospitacji lekcji 

w szkole do obserwowania nauczycieli 
i uczniów na praktyce zawodowej przez 
studentów może stanowić dobrą bazę do 
samodzielnego dochodzenia do tego, 
jakich kompetencji – jako nauczyciel – 
potrzebuje student.  Praktyka może zatem 
inspirować edukację nauczycielską, 
a jednocześnie uświadomić studentom – 
kandydatom na nauczycieli, znaczenie 
teorii dla efektywnej praktyki. 

Prowadzone badania pokazały, że stu-
denci geografii – kandydaci na nauczy 
cieli potrafią dokonać oceny kompetencji 
nauczycieli – opiekunów praktyk w as-
pekcie wykorzystania przez nich źródeł 
wiedzy geograficznej oraz dostępnych 
środków dydaktycznych. Uzyskane wy-
niki wykazały nieznaczne zróżnicowanie 
kompetencji nauczycieli geografii w gim-
nazjum i liceum w zakresie wykorzysta-
nia źródeł wiedzy geograficznej i środ-
ków dydaktycznych. Nauczyciele geo-

grafii w gimnazjum uzyskali wyższe 
oceny w zakresie kompetencji wykorzy-
stania różnych źródeł wiedzy geograficz-
nej oraz wykorzystania środków dydak-
tycznych niż nauczyciele liceum. Takie 
wyniki badań należy z pewnością powią-
zać ze zdecydowanie wyższymi wyma-
ganiami studentów geografii wobec nau-
czycieli liceum i ich oceną przez studen-
tów. Prawdopodobne, że nauczyciele 
w liceum w pracy z uczniami koncentrują 
się na przekazaniu solidnej wiedzy 
i umiejętności przydatnych zwłaszcza do 
egzaminu maturalnego i na studia, 
a sposób przekazania tej wiedzy czy 
wykształcenia umiejętności powinien być 
po prostu skuteczny, niekoniecznie zaś 
dydaktycznie interesujący czy zróżnico-
wany.  

Wskazane wydają się dalsze badania, 
które pozwolą poznać nie tylko przebieg 
prowadzonej lekcji przez nauczyciela 
geografii, ale również szczegółowo oce-
nić kompetencje nauczycieli w zakresie 
realizacji celów lekcji, zastosowania 
zróżnicowanych metod, technik kształ-
cenia, sposobu ewaluacji osiągnięć 
w aspekcie studenta hospitującego lekcje 
na praktyce. 

 
Tab. 4. Źródła nabycia wybranych kompetencji dydaktycznych wśród nauczycieli geografii. 

Wybrane  
kompetencje  
dydaktyczne 

Forma kształcenia 
zajęcia teoretyczne 

(wykłady, ćwiczenia) 
zajęcia teoretyczne 

(wykłady, ćwiczenia) 
nauczyciele 
gimnazjum 

nauczyciele 
liceum 

nauczyciele 
gimnazjum 

nauczyciele 
liceum 

% % % % 
Multimedialne opracowanie  
prezentacji 5 3 82 90 

Wykorzystanie dostępnych  
środków dydaktycznych 12 26 85 86 

Korzystanie z różnych źródeł 
 informacji geograficznej  
(mapy, rocz. statystyczne) 

98 86 77 75 

Interpretacja i przetwarzanie  
danych statystycznych. 88 92 72 76 

Korzystanie z literatury obco-
języcznej w nauczaniu geografii 62 36 40 48 

Źródło: W. Osuch [2010, s. 278–279] 
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Summary 

 
The sources of geographical knowledge and teaching strategies – the results of the 
research into geography teachers’ competences  

 
The aim of the performed research was a comprehensive assessment of the acquisi-

tion of competences by active geography teachers – mentors of student’s teaching train-
ing. The author focused particularly on the assessment of teacher’s competences con-
cerning the range of selection and the application of the sources of geographical 
knowledge and teaching strategies during geography lessons. Teaching competences 
were examined by means of a diagnostic survey which is also called a questionnaire 
method. A questionnaire, which concerned factual and teaching competences of geogra-
phy teachers, was used as the research tool. Thus in everyday use of different infor-
mation the assessment of the sources of geographical knowledge as well as teaching 
strategies chosen by teachers during geography lessons should be essential.   

Observation of teachers and students doing teacher training at school, together with 
own attempts to take action, provide a good basis for independent investigation into the 
type of competences which a student needs to have as a future teacher. In addition, it 
helps to realise the meaning of theory for effective practice. 
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Streszczenie 

 
Przedmiotem artykułu jest edukacja Romów w Polsce, będąca najważniejszym 

warunkiem poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej tej mniejszości etnicznej w Pol-
sce. Określenia stanu edukacji dokonano analizując trzy elementy. Pierwszym jest 
organizacja szkolnictwa romskiego, opartego na klasach integracyjnych polsko-romskich 
i wspieranego działaniami „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”. W dru-
giej części określono poziom edukacji dzieci romskich w Polsce na podstawie analizy 
wybranych wskaźników edukacyjnych. Poziom ten okazał się niski. W trzeciej części 
określono uwarunkowania społeczne i ekonomiczne, determinujące stan edukacji 
romskich dzieci w Polsce, korzystając z literatury, wyników badań innych autorów oraz 
badań własnych wśród dzieci polskich i romskich. 
 

 
Wprowadzenie 
 

Romowie są najbardziej barwną i od-
mienną kulturowo mniejszością w Pol-
sce, dzięki czemu od zawsze budzą duże 
zainteresowanie, ale i kontrowersje. 
Przynależność do romskiej mniejszości 
etnicznej w Polsce podczas ostatniego 
narodowego spisu powszechnego ludno-
ści i mieszkań przeprowadzonego 
w 2011 r. zadeklarowało 17 tysięcy oby-
wateli RP, jednak według dużo bardziej 
wiarygodnych szacunków romskich 
badaczy liczba Romów w Polsce sięga 
około 30 tysięcy. Wielu dzisiejszych 
Romów, nie tylko polskich, zmaga się 
z problemami społecznymi i ekonomicz-
nymi, których źródłem jest nieprzysta-
wanie wielu tradycyjnych romskich po-

staw, zwyczajów i praw do wymagań 
współczesnego świata. Zdaniem autorki, 
przyczyną marginalizacji społecznej  
i ekonomicznej Romów jest nade 
wszystko ich brak wykształcenia. Eduka-
cja jest zatem przyczyną, ale i kluczem 
do rozwiązania romskich problemów, 
dlatego też jest przedmiotem niniejszego 
artykułu, którego celem jest określenie 
stanu organizacji szkolnictwa dzieci 
romskich w Polsce, stanu edukacji dzieci 
romskich w Polsce oraz poszukiwanie 
wyjaśnienia tego stanu w uwarunkowa-
niach ekonomicznych i społecznych. 
Autorka w trakcie swoich rozważań 
poszukuje odpowiedzi na trzy pytania:  
(1) Jak zorganizowane jest szkolnictwo 
romskich dzieci w Polsce? (2) Jaki jest 
stan edukacji dzieci romskich w Polsce? 
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(3) Czy i które uwarunkowania społeczne 
i ekonomiczne wpływają na edukację 
dzieci romskich w Polsce? W poszuki-
waniu odpowiedzi autorka posłużyła się 
literaturą cyganologiczną, danymi staty-
stycznymi, których głównym źródłem są 
„Sprawozdania z realizacji Programu na 
rzecz społeczności romskiej w Polsce” 
z kolejnych lat, a także wynikami licz-
nych badań wśród i o społeczności rom-
skiej, w tym wynikami własnych badań 
ankietowych i wywiadu przeprowadzo-
nego w jednej ze szkół w Nowym Sączu. 

 
Szkolnictwo Romów w Polsce 
w przeszłości i dziś 

 
Działania edukacyjne władz pań-

stwowych w stosunku do Romów zostały 
w Polsce po raz pierwszy podjęte w po-
łowie lat 60. ubiegłego wieku. Jednym 
z elementów państwowego planu „ucy-
wilizowania” Romów było, po zatrzyma-
niu taborów, rozpoczęcie egzekwowania 
obowiązku szkolnego. Pierwsze lata 
polityki edukacyjnej państwa w stosunku 
do Romów w Polsce stały pod znakiem 
przymusu, nieprzystosowania społeczne-
go i programowego. Władze karami 
finansowymi zmuszały Romów do edu-
kacji. Pomimo represyjnej formy działań, 
pod koniec ery rządów socjalistycznych 
w Czechosłowacji i Polsce poziom edu-
kacji wśród Romów był wyższy niż kiedy-
kolwiek wcześniej, ponieważ wiele osób 
z tej społeczności zdobyło elementarne 
wykształcenie na poziomie ośmiu klas 
szkoły podstawowej [Kwadrans 2007]. 
Oprócz tego, w okresie socjalistycznym 
uczniowie otrzymywali w szkołach dar-
mowe wyżywienie, podręczniki oraz 
podstawowe przybory szkolne, co prze-
konywało sporą grupę romskich rodzi-
ców do edukacji swoich dzieci. Po upad-
ku komunizmu edukacja Romów przesta-
ła być dotowana przez państwo [Kwa-
drans 2007] i osłabł przymus realizacji 
obowiązku szkolnego, dzięki czemu 

liczba dzieci romskich w polskich szko-
łach drastycznie spadła. 

Pod koniec lat 80. XX w., w odpo-
wiedzi na problemy z przystosowaniem 
uczniów romskich do polskiej szkoły, na 
południu kraju zaczęły powstawać nie-
formalnie tzw. klasy romskie, których 
twórcą w większości był ks. Stanisław 
Opocki (dziś Krajowy Duszpasterz Ro-
mów) [Milewski 2004]. Nauczyciele 
współpracujący z księdzem opracowali 
program „specjalnego, trzyletniego nau-
czania początkowego dla Romów” za-
twierdzony przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej 8 lipca 1992 r. i realizowany 
w klasach romskich jako eksperyment 
pedagogiczny [Kwadrans 2007]. Program 
przewidywał naukę dzieci w klasach 
wyłącznie romskich, co zapewniało dzie-
ciom i rodzicom poczucie bezpieczeń-
stwa, a miał za zadanie w ciągu trzech lat 
wprowadzić ucznia w normy obowiązu-
jące w polskiej szkole powszechnej, 
a przede wszystkim uczyć języka pol-
skiego, pisania, czytania i liczenia. Po 
ukończeniu szkoły dzieci miały trafiać do 
polskich szkół powszechnych i uczyć się 
w klasach integracyjnych lub, jak 
w przypadku dzieci nadal nieradzących 
sobie w szkole polskiej, kontynuować 
naukę według specjalnie ułożonego dla 
nich programu [Milewski 2004]. Decyzja 
o tym, czy dziecko ma uczęszczać do 
klasy romskiej, czy do zwykłej szkoły 
publicznej, leżała w gestii rodziców. 
Pomimo dużego zadowolenia większości 
uczniów i rodziców romskich z nowego 
trybu prowadzenia zajęć, znacznej po-
prawy frekwencji i wyników nauczania, 
wielu romskich działaczy było przeciw-
nych klasom romskim. Najważniejszym 
zarzutem było tworzenie „cygańskich 
gett” [Milewski 2004]. Zdaniem niektó-
rych, klasy romskie miały za zadanie 
odseparowanie dzieci romskich od pol-
skich, który to pomysł mógł być zaląż-
kiem dokonywania segregacji rasowej 
i dyskryminacji w dziedzinie edukacji. 
Pomysł, choć niedoskonały i budzący 
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kontrowersje, był dość skuteczny, przyjął 
się i w 1999 r. klas romskich było aż 30. 
Zgodnie jednak z intencją twórców pro-
gramu, którzy nie chcieli klas romskich 
uczynić trwałym modelem edukacji dzie-
ci romskich w Polsce, lecz przejściową 
formą pomocy w przystosowaniu ich do 
nauki w polskiej szkole [Milewski 2004], 
od 2003 r. klasy romskie zaczęły być 
likwidowane [Wądrzyk 2008]. Negatyw-
na ich ocena, popierana mocno również 
przez szefa Stowarzyszenia Romów 
w Polsce, spowodowała, że Ministerstwo 
Edukacji Narodowej podjęło decyzję 
o całkowitej likwidacji klas romskich do 
2010 r. Od tego czasu wszystkie romskie 
dzieci powinny uczęszczać do klas inte-
gracyjnych, polsko-romskich. 

Równolegle z pracami Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, które rozpoczęło 
likwidację klas romskich, lecz nie miało 
nowej koncepcji pomocy dzieciom rom-
skim w klasach zintegrowanych, problem 
podejmowano również w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
odpowiedzialnym za działania pomocni-
cze w stosunku do przedstawicieli mniej-
szości narodowych i etnicznych w Pol-
sce. W ministerstwie powstał „Program 
na rzecz społeczności romskiej w Pol-
sce”, którego pilotażowa wersja była 
testowana w latach 2001– 2003 w powia-
tach: limanowskim, nowosądeckim, 
nowotarskim i tatrzańskim. Wprowadzo-
ne w ramach programu rozwiązania oka-
zały się być skuteczne i w kolejnych 
latach jego działalność rozszerzono na 
teren całego kraju. „Program…” jest 
obecnie najważniejszym programem 
społecznym dla Romów w kraju i pod-
stawą romskiej edukacji w Polsce. Ogól-
nym celem programu jest doprowadzenie 
do wyrównania poziomów i szans po-
między Polakami a Romami w takich 
dziedzinach jak edukacja, zatrudnienie, 
zdrowie, higiena, warunki lokalowe oraz 
umiejętność funkcjonowania w społe-
czeństwie obywatelskim [www. MSWiA.gov]. 
Cele programu w dziedzinie edukacji, 

która uznana została za priorytetowy 
element przedsięwzięcia, to: zwiększenie 
współczynnika ukończenia szkoły, po-
prawa frekwencji oraz wyników naucza-
nia dzieci i młodzieży romskiej, ułatwie-
nie młodzieży romskiej kontynuowania 
nauki w szkołach ponadpodstawowych. 
Szczegółowo w dziedzinie edukacji pro-
gram obejmuje m.in. takie działania jak: 
dofinansowanie nauki w „klasach zero-
wych” i możliwość jej wydłużenia, wpro-
wadzenie zajęć wyrównawczych, umożli-
wiających nadrobienie zaległości, umoż-
liwienie odrabiania zadań domowych 
w szkole pod nadzorem nauczyciela, 
zorganizowanie kółek zainteresowań, po-
szerzających elementarną wiedzę o świe-
cie, (…) odbywanie zajęć poświęconych 
kulturze i tradycji Romów, prowadzenie 
zajęć edukacyjno-integracyjnych dla 
dzieci i młodzieży, (…) zachęcanie dzieci 
do udziału w konkursach i olimpiadach 
szkolnych oraz zawodach sportowych, 
utworzenie świetlic środowiskowych (…) 
organizacja pomocy psychologicznej 
i pedagogicznej dla rodziców i dzieci, 
organizowanie zajęć edukacyjnych dla 
dorosłych Romów, organizowanie kur-
sów zawodowych dla młodzieży i doro-
słych, organizowanie spotkań z rodzica-
mi na temat obowiązku szkolnego i obo-
wiązku nauki (…), dofinansowanie poby-
tu w przedszkolach, zakupu podręczni-
ków, pomocy dydaktycznych i przyborów 
szkolnych, dojazdu dzieci do szkół, doży-
wiania dzieci w szkole oraz ubezpiecze-
nia uczniów od nieszczęśliwych wypad-
ków, a także opracowanie systemu sty-
pendialnego dla studentów romskich 
(…), dla dzieci i młodzieży romskiej 
uzdolnionej artystycznie, opracowanie 
podręczników i programów nauczania 
języka romskiego, opracowanie podręcz-
ników z zakresu historii i kultury Romów 
[www.MSWiA.gov]. Najważniejszą jed-
nak inicjatywą, realizowaną od 2004 
roku, było utworzenie stanowisk nauczy-
ciela wspomagającego oraz asystenta 
romskiego. 
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Nauczyciele wspomagający są oso-
bami, które pomagają dzieciom romskim 
w szkole zarówno w czasie lekcji, jak 
i po nich. Nadzorują oni czynione przez 
dzieci postępy, pomagają w odrabianiu 
zadań domowych, prowadzą zajęcia 
wyrównawcze, na których uzupełniają 
luki w wiedzy, a często walczą z barie-
rami językowymi. Nauczyciele ci, przy-
gotowani do pracy z dziećmi romskimi, 
traktują je jako obcojęzyczne i dwukultu-
rowe oraz poświęcają im bardzo dużo 
czasu spędzanego na pracy indywidual-
nej [www.MSWiA.gov]. 

Asystenci romscy są z kolei osobami 
wyłonionymi przez społeczność romską, 
dobrze rozumiejącymi dzieci i młodzież, 
znającymi problemy zarówno szkolne jak 
i środowiskowe, odważnymi i otwartymi 
na wyzwania, nieulegającymi presji, 
a nade wszystko rozumiejącymi potrzebę 
edukacji dzieci [Soszka-Różycka, Weigl 
2008]. Asystent romski jest niejako łącz-
nikiem pomiędzy światem Romów 
a światem polskim, szkolnym. Dzieci 
mogą się do niego zwracać z wszelkimi 
problemami, tak natury szkolnej, jak 
i osobistej. Jest on również mediatorem 
na linii dzieci – rodzice – nauczyciele. 
Podstawowym zadaniem asystenta jest 
czuwanie nad frekwencją uczniów oraz 
oddziaływanie na rodziców, by ci syste-
matycznie posyłali je do szkoły [Soszka-
Różycka, Weigl 2008]. Ogromną potrze-
bę istnienia asystentów wyrażają i dzieci, 
i sami asystenci, pamiętający własne 
doświadczenia szkolne, jak choćby pani 
Wioletta Wojciechowska, z którą autorka 
prowadziła wywiad, będąca przez około 
osiem lat asystentem romskim w Zespole 
Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1 
w Nowym Sączu. 

Realizacja „Programu…” sprawiła, że 
dzieci romskie w Polsce realnie dopiero 
od 2004 r. mają szansę realizować swoje 
prawo do edukacji tak, jak inni polscy 
obywatele. Wiele szkół aktywnie podjęło 
działania w celu wykorzystania możliwo-
ści, jakie daje pomoc ze strony programu 

rządowego, czego rezultatem była znacz-
na poprawa wyników dzieci w nauce, 
frekwencji i nastawieniu dzieci i rodzi-
ców do szkoły. Niestety, choć poprawa – 
w świetle przeanalizowanych przez au-
torkę ogólnopolskich danych statystycz-
nych – w porównaniu z okresem sprzed 
rozpoczęcia programu jest duża, to jed-
nak w ostatnich latach nie widać pozy-
tywnej tendencji wzrostowej wskaźni-
ków edukacyjnych, które nadal należy 
uznać za niskie. Edukacja romskich dzie-
ci nie może opierać się na ważnych, lecz 
wybiórczych działaniach w ramach „Pro-
gramu…” 

Poprawę sytuacji romskich uczniów 
przyniosłaby gruntowna zmiana w zakre-
sie podstawowych braków szkolnictwa 
Romów w Polsce, w szczególności ka-
drowych i podręcznikowych. Oprócz 
pomocy nauczycieli wspomagających, do 
pracy z uczniami romskimi powinni być 
także przygotowani nauczyciele przed-
miotowi, pracujący w klasach integracyj-
nych. Istnieje potrzeba dokształcania 
owych nauczycieli, nade wszystko 
w zakresie historii i kultury romskiej, bez 
znajomości której uczenie i wychowy-
wanie romskich dzieci jest bardzo trudne. 
Jak dotąd w Polsce jest tylko jedna 
uczelnia, na której od 2004 r. prowadzi 
się zajęcia w tym zakresie. Są to dwuse-
mestralne studia podyplomowe: „Sytua-
cja Romów w Polsce – historia, prawo, 
kultura, stereotypy etniczne” w Instytucie 
Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedago-
gicznego im. KEN w Krakowie. 

Drugim aktualnym ogromnym pro-
blemem w kształceniu romskich dzieci 
w Polsce jest brak odpowiednich pod-
ręczników i materiałów edukacyjnych. 
Pierwszą tego typu i jak dotąd jedyną 
pozycją, wydaną w Polsce w 2007 r., był 
elementarz „Mari szkoła” napisany przez 
romskiego działacza i artystę Karola 
Parno Gierlińskiego. Jedyną pomocą, 
jaką jeszcze mogą się posłużyć nauczy-
ciele pracujący z dziećmi romskimi są 
prace przygotowywane przez Stowarzy-
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szenie „Integracja” z Suwałk [Kwadrans 
2007] oraz pomoce czeskie i słowackie  
przygotowane dla społeczności Romów: 
elementarze, podręczniki do nauki języka 
romani (…), słowniki, materiały służące 
do prowadzenia zajęć z różnych przed-
miotów (…). Obecnie pojawiły się także 
różne wydawnictwa audiowizualne (…), 
a służące nauce języka romani, poznaniu 
kultury, historii oraz tradycji Romów 
[Kwadrans 2007]. Niestety, nie są jesz-
cze dostępne ich tłumaczenia na język 
polski. Osobną kwestią jest fakt, że przy-
gotowanie podręczników dla Romów 
byłoby bardzo trudne, a podjęty trud 
mógłby nie przynieść oczekiwanych 
rezultatów. Język romani jest znany 
jedynie Romom, wśród których z racji 
niskiego poziomu wykształcenia ciężko 
byłoby znaleźć potencjalnych autorów 
podręczników. Poza tym język Romów 
(społeczności słowa mówionego, nie 
pisanego), jakim posługują się poszcze-
gólne grupy romskie jest bardzo zróżni-
cowany, w skrajnych przypadkach do 
tego stopnia, że samym Romom trudno 
się porozumieć. Zatem nawet proste 
z pozoru problemy edukacyjne (np. brak 
podręczników) są z racji tak silnej od-
mienności romskiej mniejszości trudne 
do rozwiązania. 

Określony pokrótce stan szkolnictwa 
romskiego w Polsce w przeszłości i dziś 
wpływa bezpośrednio na stan edukacji 
dzieci romskich, który został przedsta-
wiony przez autorkę na podstawie anali-
zy wskaźników edukacyjnych w dalszej 
części artykułu. Analiza obecnego stanu 
szkolnictwa nakazuje stwierdzić, że po-
mimo podejmowanych od niedawna 
pozytywnych inicjatyw (głównie w po-
staci „Programu…”), nadal pozostawia 
on wiele do życzenia, a szkolnictwo 
Romów jest w początkowej fazie rozwo-
ju. Prawo polskie daje możliwość eduka-
cji dzieci romskich w Polsce, obejmując 
je obowiązkiem szkolnym, lecz w prak-
tyce jego realizacja jest bardzo utrudnio-
na. Nadal sporo zapisów prawnych, za-

równo prawa polskiego, jak i międzyna-
rodowego, pozostaje praktycznie nierea-
lizowanych. Zaliczyć do nich można 
choćby naukę dzieci o własnej historii, 
kulturze i kraju pochodzenia, czy też 
naukę języka ojczystego. 

 
Stan edukacji dzieci romskich według 
wybranych wskaźników edukacyjnych 

 
„Program na rzecz społeczności rom-

skiej w Polsce”, prowadzony na terenie 
całego kraju od 2004 r., nie tylko daje 
możliwości podejmowania aktywnych 
działań w wybranych dziedzinach, w tym 
edukacji, oraz ich finansowania, lecz jest 
również źródłem cennych danych staty-
stycznych zbieranych rokrocznie przez 
twórców programu, a które nie były 
gromadzone nigdy wcześniej. Korzysta-
jąc z tych informacji, można określić stan 
edukacji dzieci romskich w Polsce przy 
pomocy wskaźników edukacyjnych obli-
czonych na podstawie danych uzyska-
nych ze sprawozdań z realizacji „Pro-
gramu…” w latach szkolnych od 2003/ 
/2004 do 2011/2012. Wybrane przez 
autorkę wskaźniki to: stopień realizacji 
obowiązku szkolnego, frekwencja, śred-
nia ocen, udział dzieci uczęszczających 
na zajęcia wyrównawcze wśród uczniów 
romskich oraz liczba asystentów rom-
skich i nauczycieli wspomagających, 
przypadająca na dzieci realizujące obo-
wiązek szkolny. 

Realizacja obowiązku szkolnego jest 
najważniejszym w przypadku dzieci 
romskich wskaźnikiem edukacyjnym 
(ryc. 1). W przypadku dzieci polskich 
wskaźnik ten we wszystkich wojewódz-
twach wynosi niemal 100%, natomiast 
wśród dzieci romskich przedstawia się 
znacznie gorzej. Realizacja obowiązku 
szkolnego zmieniała się znacznie w la-
tach 2003–2012 w poszczególnych wo-
jewództwach Polski, nie wykazując jed-
nocześnie jednoznacznej tendencji 
owych zmian. Pomimo pomocy, płynącej 
z rządowego „Programu…”, nie sposób 
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w latach 2003–2012 wskazać wojewódz-
twa, gdzie realizacja obowiązku szkolne-
go wśród dzieci romskich ewidentnie 
i stale rosła. Jedynie w woj. lubelskim, 
podlaskim i pomorskim w badanych 
latach udawało się osiągnąć 100% reali-
zację ich obowiązku szkolnego. W pozo-
stałych województwach zmiany w po-
szczególnych latach polegały zarówno na 
wzroście jak i zmniejszeniu udziału dzie-
ci chodzących do szkoły. Porównując 
jedynie realizację obowiązku szkolnego 
w pierwszym i ostatnim badanym roku 
szkolnym w analizowanym okresie 
(2003/2004 i 2011/2012 lub – jeśli dla 
pierwszego roku nie istniały dane – brano 
pod uwagę pierwsze dostępne dane 
z kolejnego roku), należy stwierdzić, że 
w aż sześciu województwach realizacja 
obowiązku szkolnego spadła (czasem 
nieznaczne, ale jednak), a w dziesięciu 
województwach poprawiła się. Dodat-
kowo wielkość wskaźnika jest bardzo 
zróżnicowana w poszczególnych woje-

wództwach. Najbardziej aktualne dane 
z roku szkolnego 2011/2012 wskazują, że 
tylko w woj. lubelskim, podkarpackim 
i pomorskim wszystkie dzieci objęte obo-
wiązkiem szkolnym chodziły do szkoły, 
natomiast w większości województw 
wskaźnik realizacji obowiązku szkolnego 
był niższy. Powyżej 90% dzieci romskich 
chodziło do szkoły w sześciu wojewódz-
twach: dolnośląskim, lubuskim, podla-
skim, śląskim, świętokrzyskim i zachod-
niopomorskim. W pozostałych woje-
wództwach realizacja obowiązku szkol-
nego kształtowała się na poziomie od 
74% do 87%. W województwach łódz-
kim i wielkopolskim do szkoły chodziło 
poniżej 60% dzieci romskich. Średni 
stopień realizacji obowiązku szkolnego w 
skali kraju należy uznać za dość wysoki, 
gdyż wynosił w ostatnim badanym roku 
87,7%. Zróżnicowanie pomiędzy woje-
wództwami pokazuje jednak, że są jesz-
cze miejsca w Polsce, gdzie dzieci rom-
skie nadal nie chodzą do szkoły.  

 

 
Ryc. 1. Realizacja obowiązku szkolnego przez dzieci romskie w województwach Polski w latach szkolnych 
2003/2004–2011/2012 (%). Opracowanie własne na podstawie „Sprawozdań z realizacji Programu na rzecz 

społeczności romskiej w Polsce” z lat 2004–2012. 

Fig. 1. Implementation of compulsory school attendance by Roma children in Polish provinces in school years 
2003/2004–2011/2012 (%). Based on „Sprawozdanie z realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej 

w Polsce” for 2004–2012. 
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Realizacja obowiązku szkolnego nie 
jest jednak pełną informacją o uczęsz-
czaniu dzieci romskich do szkoły. Wśród 
dzieci realizujących obowiązek szkolny 
powszechne są bowiem częste nieobec-
ności. Średnia frekwencja najbardziej 
wzrosła w początkowych analizowanych 
latach, tuż po rozpoczęciu rządowego 
„Programu…” – od 69% w roku szkol-
nym 2003/04 do 73,9% w roku kolej-
nym. W następnych badanych latach 
utrzymywała się na podobnym poziomie: 
od 75,5 do 75,9% aż do roku 2009/2010, 
gdy nastąpił spadek i wyniosła ona 
72,8%, aby następnie znów wzrosnąć 
i wynieść w ostatnim badanym roku 
(2011/2012) 87,7%. Należy wspomnieć, 
że uśrednione na potrzeby artykułu dane 
ogólnopolskie kryją za sobą zróżnicowa-
nie pomiędzy poszczególnymi woje-
wództwami. Dla przykładu, w roku 
szkolnym 2011/2012 najwyższa fre-
kwencja była w woj. lubelskim, podkar-
packim i pomorskim i wyniosła aż 100%, 
przy bardzo niskiej frekwencji, wynoszą-
cej niecałe 58%, w woj. łódzkim i wiel-
kopolskim. Pomijając jednak szczegóły, 
można stwierdzić, że w badanym okresie 
przeciętny uczeń romski chodził na trzy 
czwarte lekcji, czyli statystycznie 
w każdym tygodniu szkolnym nie było 
go w szkole co najmniej jeden dzień. 
Przy znacznych brakach w wiedzy 
i umiejętnościach, tak wysoki poziom 
absencji dodatkowo pogłębia zaległości i 
problemy w nauce. 

Problemy te dobrze obrazuje kolejny 
wybrany przez autorkę wskaźnik eduka-
cyjny, którym jest średnia ocen u dzieci 
romskich. Tak jak w przypadku poprzed-
nich wskaźników, nie można określić 
jednoznacznej tendencji zmian średnich 
ocen uczniów romskich, gdyż w anali-
zowanych latach występowało silne 
zróżnicowanie i zmienność na poziomie 
województw. W woj. zachodniopomor-
skim, podkarpackim, małopolskim, lubu-
skim i lubelskim średnia ocen w bada-
nych latach rosła, w warmińsko-mazur-

skim i pomorskim utrzymywała się na 
podobnym poziomie, a w pozostałych 
województwach ulegała z roku na rok 
zmianom w różnych kierunkach. Co 
istotniejsze jednak, w większości woje-
wództw w badanych latach średnia ocen 
romskich uczniów nie przekraczała 3 
(ryc. 2). Najwyższą średnią 3,9 osiągnię-
to w woj. świętokrzyskim (w roku 
2006/2007) i lubuskim (2008/2009). 
Najniższe średnie oceny osiągnęli nato-
miast uczniowie romscy w woj. kujaw-
sko-pomorskim – 2,3 w roku 2009/2010. 
Co niepokojące, w ostatnim analizowa-
nym roku szkolnym średnie oceny poni-
żej 3 posiadali również uczniowie w aż 
siedmiu województwach: kujawsko- 
pomorskim, łódzkim, opolskim, podkar-
packim, podlaskim, świętokrzyskim 
i wielkopolskim. Najlepiej natomiast 
uczyli się uczniowie w woj. małopol-
skim, osiągając jako jedyni średnią po-
wyżej 3,5. Pomimo niezłych wyników 
w nauce, w poszczególnych wojewódz-
twach średnie ocen większości dzieci 
romskich należy uznać za niskie, tym 
bardziej, że poddane analizie są oceny 
zdobywane na niskich etapach edukacyj-
nych.  

Obok niskiej średniej ocen u dzieci 
romskich, o ich problemach edukacyj-
nych świadczy również wysoki udział 
dzieci uczestniczących w zajęciach wy-
równawczych (ryc. 3). W analizowanych 
latach stosunkowo najmniej dzieci rom-
skich uczestniczyło w nich w wojewódz-
twie świętokrzyskim, pomorskim i mało-
polskim, natomiast najwięcej w woje-
wództwach: warmińsko-mazurskim, śląs-
kim, podkarpackim i lubuskim, gdzie 
w wielu latach szkolnych chodziło na nie 
70% dzieci, a w niektórych nawet powy-
żej 90%. Występowała jednak duża 
zmienność wartości omawianego wskaź-
nika w poszczególnych województwach. 
W ostatnim badanym roku szkolnym 
(2011/2012) największy udział dzieci 
chodzących na zajęcia wyrównawcze 
wśród dzieci realizujących obowiązek 
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szkolny występował w województwie 
opolskim i wyniósł 83,8%. W pozosta-
łych województwach udział ten był 
znacznie niższy, zwykle około 60%. 
Stosunkowo najmniej dzieci uczęszczało 
na te zajęcia w woj. świętokrzyskim 
(13%), a w woj. pomorskim nie było 
żadnych takich dzieci – trudno powie-
dzieć, jaka była tego przyczyna, ale moż-
liwe, że zajęcia dla uczniów romskich po 
prostu nie były tam organizowane. W aż 
12 województwach w ostatnim badanym 
roku ponad połowa dzieci chodziła jed-
nak na takie zajęcia. 

Wysoki udział dzieci romskich, ko-
rzystających z dodatkowej pomocy, nie 
jest wskaźnikiem jednoznacznym do 
interpretacji. Z jednej strony bowiem 
wysoki jego poziom świadczy o proble-
mach edukacyjnych dzieci, lecz z drugiej 
strony pokazuje aktywną postawę nau-
czycieli, którzy dostrzegają problem 
i pomagają dzieciom w likwidowaniu 
zaległości. Stosunkowo niskie wartości 
wskaźnika (choć i tak bardzo wysokie w 

porównaniu z dziećmi polskimi) w nie-
których województwach paradoksalnie 
mogą zatem świadczyć nie o dobrym 
poziomie uczniów romskich, lecz o braku 
możliwości korzystania z takiej pomocy. 

Ostatnimi z wybranych przez autorkę 
wskaźników są liczba asystentów rom-
skich oraz nauczycieli wspomagających, 
przypadająca na liczbę dzieci romskich 
realizujących obowiązek szkolny (ryc. 4). 
Asystenci romscy i nauczyciele wspoma-
gający pełnią bardzo ważną rolę w edu-
kacji młodych Romów, ułatwiając ją, 
a często w ogóle czyniąc ją możliwą. 
Z racji niewielkich zmian w liczbie asy-
stentów i nauczycieli w badanych latach 
w poszczególnych województwach, do-
konano uśrednienia ich liczby. Najwięk-
sza liczba asystentów romskich, przypa-
dająca na dzieci romskie realizujących 
obowiązek szkolny, charakteryzowała-
woj. pomorskie i wynosiła 17,2 asystenta 
na 100 uczniów. W pozostałych woje-
wództwach liczba ta była znacznie niższa 
i mieściła się w przedziale od 7,5 w woj.

 

 
Ryc. 2. Średnia ocen dzieci romskich w województwach Polski w latach szkolnych 2003/2004–2011/2012. 

Opracowanie własne na podstawie „Sprawozdań z realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej 
w Polsce”  z lat 2004–2012. 

Fig. 2. Average school grades of Roma children in Polish provinces in school years 2003/2004–2011/2012. 
Based on „Sprawozdanie z realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” for 2004–2012. 
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Ryc. 3. Liczba dzieci romskich uczestniczących w zajęciach wyrównawczych wśród dzieci realizujących 

obowiązek szkolny w województwach Polski w latach szkolnych 2003/2004–2011/2012 (%). Opracowanie 
własne na podstawie „Sprawozdań z realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”  

z lat 2004–2012. 

Fig. 3. Percentage of Roma children participating in remedial classes in Polish provinces in school years 
2003/2004–2011/2012 (%). Based on „Sprawozdanie z realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej 

w Polsce” for 2004–2012. 
 

 
Ryc. 4. Średnia liczba asystentów romskich i nauczycieli wspomagających przypadająca na 100 uczniów 
romskich realizujących obowiązek szkolny w województwach Polski w latach 2003–2012. Opracowanie 

własne na podstawie „Sprawozdań z realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”  
z lat 2004–2012. 

Fig. 4. Average number of Roma assistants and supporting teachers per 100 Roma students in Polish provinces 
in the period 2003–2012. Based on „Sprawozdanie z realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej 

w Polsce” for 2004–2012. 
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zachodniopomorskim do 1,8 w woj. ku-
jawsko-pomorskim i wielkopolskim. 
Średnia liczba (pomijając odstające 
znacznie woj. pomorskie, które jako 
wartość skrajna zaburzyłaby obraz) asy-
stentów romskich w 15 województwach 
Polski w badanych latach wynosiła 3,5 
asystenta na 100 romskich uczniów. Była 
to zatem ilość stanowczo niewystarcza-
jąca. 

W przypadku liczby nauczycieli 
wspomagających sytuacja była trochę 
lepsza. Najwięcej nauczycieli wspomaga-
jących przypadających na 100 uczniów 
romskich było w pięciu województwach: 
lubuskim – 11,8; lubelskim – 9,9; za-
chodniopomorskim – 7,9; pomorskim – 
7,5; podlaskim – 7. W pozostałych 11 
województwach liczba ta mieściła się 
w przedziale od 4,7 w województwie 
śląskim do 1,3 w województwie opol-
skim. W przypadku nauczycieli wspo-
magających również należy stwierdzić, 
że ich liczba powinna być zdecydowanie 
większa. Zbyt duża liczba podopiecz-
nych, zarówno asystentów edukacji rom-
skiej, jak i nauczycieli wspomagających, 
powoduje, że ich praca jest bardzo utrud-
niona, a czasem wręcz niemożliwa do 
wykonania. Szczytna idea utworzenia 
nowych stanowisk, mających na celu 
pomoc w edukacji Romów, powinna być 
zatem poparta praktyczną kalkulacją ich 
liczby tak, by mogli oni spełniać powie-
rzoną im rolę. 

W świetle analizy wybranych wskaź-
ników edukacyjnych należy stwierdzić, 
że stan edukacji romskich dzieci jest 
niski, a pomimo pomocy płynącej 
z „Programu…” nie widać jednoznacz-
nych pozytywnych zmian w ich sytuacji 
szkolnej, która jest dodatkowo silnie 
zróżnicowana w poszczególnych woje-
wództwach i ulega znacznym wahaniom. 
Przyczyn takiego stanu rzeczy autorka 
poszukiwała w uwarunkowaniach spo-
łecznych i ekonomicznych. 

 

Uwarunkowania społeczne 
i ekonomiczne edukacji dzieci 
romskich w Polsce 

 
Uwarunkowania społeczne edukacji 

dzieci romskich można zasadniczo po-
dzielić na wynikające bezpośrednio 
z odmienności kultury, tradycji romskiej 
i postaw romskich rodziców oraz wyni-
kające ze stosunku społeczności więk-
szościowej do owej odmienności, najczę-
ściej naznaczone stereotypami i uprze-
dzeniami. 

Źródłem kultury i tradycji Romów 
jest ich indyjskie pochodzenie i później-
sza wielowiekowa wędrówka. Podsta-
wowymi elementami, które zasadniczo 
i od zawsze różniły Romów od Polaków 
jest: nomadyczna, aterytorialna egzysten-
cja, struktura społeczna, polegająca na 
tworzeniu wspólnoty rodowej oraz prze-
strzeganie romanipen – ustnie przekazy-
wanego zbioru zasad postępowania, 
którego przekroczenie uznawane jest za 
„skalanie” romskości [Nowicka 2007]. 

Największe różnice pomiędzy Pola-
kami a Romami, powodujące problemy 
dzieci romskich w szkole, występują 
w poglądach i zasadach dotyczących 
codziennego życia społecznego i rodzin-
nego. Pierwszym problemem jest samo 
podejście Romów do edukacji. Wielu 
dorosłych Romów nie docenia wagi 
edukacji: jak się nauczy pisać, podpisać, 
przeczytać coś tam, gazetę, to już mu 
starczy – to jest koniec ambicji większo-
ści rodziców [Nowicka 2007]. Liczne są 
przez to zaniedbania domu rodzinnego: 
dziecko, które do siódmego roku życia 
nie miało w ręku książki, zeszytu, ołówka, 
kredki czy pędzelka, nie umie nawet 
wziąć do ręki tych przedmiotów, wymaga 
dodatkowego nakładu pracy [Nowicka 
1998]. Poza tym, zdaniem władz oświa-
towych, wielu Romów uznaje szkołę za 
instytucję podobną do policji, urzędu 
miejskiego, czy więzienia [Kołaczek, 
Talewicz-Kwiatkowska 2007] i nie ro-
zumie konieczności ciągłości procesu 
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nauczania i tego, że trwa on tak długo. 
Romowie chcieliby mieć efekt natych-
miastowy. Ciągły system edukacji koli-
duje również z trwającymi kilka miesięcy 
wyjazdami do ich daleko mieszkających 
rodzin, co bardzo obniża poziom fre-
kwencji dzieci i pogłębia zaległości 
w nauce. Prócz obojętnych, istnieją rów-
nież romscy rodzice bardziej zaintereso-
wani edukacją, u których dominuje prze-
konanie, że wartości i nauka w polskiej 
szkole są narzędziem akulturacji i asymi-
lacji. Na szczęście większość romskich 
autorytetów uważa inaczej, a naukę 
wskazuje jako jedyną drogę ucieczki 
Romów od biedy i społecznej marginali-
zacji [Nowicka 2007].  

Ważną przyczyną problemów rom-
skich dzieci powodowaną przez rodziców 
jest również bardzo niski poziom ich 
wykształcenia oraz brak tradycji eduka-
cyjnych wśród Romów. Z badań ankie-
towych przeprowadzonych w 2007 r. 
w gimnazjum w Łososinie (woj. mało-
polskie) wynika przykładowo, że 79,5% 
uczniów nie wie nawet, jakie wykształ-
cenie posiadają rodzice, 8% przyznaje, że 
ich rodzice nie posiadają żadnego wy-
kształcenia, a zaledwie 12,5% deklaruje 
wykształcenie zawodowe swoich rodzi-
ców [Ślosarczyk, Wężowicz-Bochenek 
2007]. Niewykształceni rodzice, często 
analfabeci, nawet jeśli są zwolennikami 
edukacji, nie mogą pomóc swoim dzie-
ciom, gdy nauka sprawia im trudność. 
Prócz tego dzieci romskie często dorasta-
ją w przeświadczeniu, że nie mają one 
szans osiągnąć takiego wykształcenia 
i uzyskać takiej pracy jak dzieci polskie. 
Wśród wspomnianych romskich gimna-
zjalistów z Łososiny 67% planowało 
kontynuować naukę po gimnazjum (tylko 
17% spośród nich w liceach), a na studia 
wybierało się zaledwie 10% responden-
tów [Ślosarczyk, Wężowicz-Bochenek 
2007]. 

Znacznym problemem jest również 
nieposyłanie dzieci do przedszkola spo-
wodowane obawą o dziecko i finansami 

– od upadku komunizmu, gdy samorządy 
przestały w pełni finansować działanie 
przedszkola, dzieci romskie przestały być 
tam posyłane przez rodziców [Kwadrans 
2007]. Uczniowie bez przygotowania 
przedszkolnego trafiają do szkoły nie 
znając nawet liter i liczb, nie wspomina-
jąc o czytaniu, pisaniu czy liczeniu, nie 
posiadając podstawowej wiedzy o świe-
cie, jaką powinny posiadać, a przede 
wszystkim bez znajomości języka pol-
skiego, który dla dzieci jest językiem 
obcym, znanym w większości przypad-
ków w małym lub żadnym stopniu [No-
wicka 1998]. 

Ważnym uwarunkowaniem społecz-
nym edukacji Romów są różnice w ocze-
kiwaniach szkoły i rodziców wobec dzie-
ci, a zwłaszcza dziewcząt. Rodzice ocze-
kują od dziewczynki kończącej gimna-
zjum zachowań dorosłej kobiety, założe-
nia rodziny, a nie tracenia czasu na nau-
kę [Nowicka 2007]. Związki małżeńskie 
zawierane są bardzo wcześnie, u dziew-
cząt w wieku 14–15 lat, a chłopców 
w wieku 14–17 lat [Milewski 2001], co 
najczęściej uniemożliwia kontynuowanie 
nauki przez romską młodzież. Dodatko-
wo „czystość” dziewczyny w wieku 
dojrzewania w koedukacyjnej szkole jest 
zagrożona, a grupa nie może jej strzec, 
dlatego romskie dziewczęta często same 
porzucają szkołę z obawy o podejrzenia, 
po których nikt może nie chcieć się 
z nimi ożenić. Romskie zasady zawarte 
w romanipen objawiają się w różnych 
sytuacjach szkolnych, od zasad czystości 
kobiet i modelu rodziny do najbardziej 
prozaicznych, jak zakaz publicznego 
obnażania się, powodujący problemy 
z przebieraniem się przed lekcją wycho-
wania fizycznego. 

Ważną przyczyną rezygnacji ze szko-
ły lub opuszczania lekcji przez romskie 
dzieci jest nieposyłanie dzieci do szkoły 
z powodu ich wyimaginowanej albo 
wyolbrzymionej choroby, lub nawet 
kilkumiesięcznych wyjazdów do rodziny 
[Nowicka 1998]. Rodzice uważają, że 
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dzieciom najlepiej jest przy nich, dlatego 
niezależnie, czy wyjeżdżają na długo, 
czy żebrzą na dworze w niepogodę, dzie-
ci zabierają ze sobą. 

Obok odrębności kultury i tradycji 
Romów, drugą przyczyną problemów 
dzieci romskich w szkole jest ich nega-
tywne postrzeganie przez Polaków. Czu-
jąc brak akceptacji i nie chcąc narażać 
dzieci na przykrości, romscy rodzice nie 
chcą ich tam posyłać. Stereotypowy, 
negatywny obraz Roma w polskiej świa-
domości i wynikający z niego brak tole-
rancji potwierdzają liczne badania doty-
czące postaw wobec mniejszości. Zgod-
nie z badaniami przeprowadzonymi 
wśród dorosłych Polaków przez A. Jasiń-
ską-Kanię [2009], powyżej 70% bada-
nych dorosłych opowiedziało się za 
wpuszczeniem Romów do Polski, nada-
niem im polskiego obywatelstwa, zatrud-
nieniem ich w swoim miejscu pracy, 
zawarciem z nimi przyjaźni czy zamiesz-
kaniem w sąsiedztwie, lecz mniej niż 
połowa zgadza się, by Romowie byli 
wybierani na członków władz lokalnych 
lub zawierali śluby z członkami ich ro-
dzin. 

Negatywny stosunek do Romów wy-
stępuje również wśród młodzieży. Zgod-
nie z wynikami badań przeprowadzonych 
na próbie 1032 uczniów woj. małopol-
skiego w 2001 r., za najmniej sympatycz-
ne (narody) badani zdecydowanie uznali 
Cyganów (22,7%), Ukraińców (23,4%) 
i Rosjan (21,5%) [Piróg 2003]. Pytania, 
dotyczące tolerancyjności, stawiane były 
również przez autorkę w trakcie badań 
prowadzonych w roku szkolnym 
2009/2010 w Zespole Szkół Podstawo-
wo-Gimnazjalnych nr 1 w Nowym Są-
czu, gdzie poddano badaniu ankietowe-
mu 88 dzieci polskich, uczęszczających 
do klas wspólnie z dziećmi romskimi, 
oraz 12 dzieci romskich. Wśród dzieci 
polskich w Nowym Sączu na pytanie: 
„Czy uważasz się za osobę tolerancyj-
ną?” 71,6% odpowiedziało „Tak”, 21,6 
% odpowiedziało „Nie”, a 6,8% nie 

udzieliło żadnej odpowiedzi. W odpo-
wiedziach na pytania bardziej szczegó-
łowe okazało się jednak, że tolerancyj-
ność uczniów jest „wybiórcza” – w sto-
sunku konkretnie do Romów za toleran-
cyjnych uznało się już tylko 48,2% 
uczniów, 57,1% uważa, że Romowie 
powinni mieszkać na specjalnie wydzie-
lonych osiedlach, oddzieleni od Polaków, 
a na szkolną wymianę do swojego domu 
nie chciałoby przyjąć Roma aż 92,1% 
badanych polskich uczniów. Dodatkowo 
badanie socjometryczne w klasach pol-
sko-romskich pokazało, że uczniowie 
romscy nie są akceptowani przez swych 
polskich kolegów. Najczęściej to właśnie 
oni są w klasie odrzucani, z nimi naj-
mniej chętnie siedzieliby koledzy 
w jednej ławce. Uczniowie romscy 
z kolei najchętniej siedzieliby razem (co 
dowodzi romskiej kohezji grupowej) 
i bardzo rzadko wskazują, z kim nie 
chcieliby siedzieć, zdaje się więc, że nie 
chcą wyrażać lub po prostu nie mają 
uprzedzeń do polskich kolegów. 

Główną przyczyną braku tolerancyj-
ności i dystansu społecznego Polaków 
w stosunku do Romów ukazanych przy 
pomocy powyższych badań jest funkcjo-
nujący w świadomości polskiego społe-
czeństwa, niezależnie od wieku, krzyw-
dzący stereotyp Cygana jako lenia, oszu-
sta, złodzieja i brudasa. Warto przy tym 
wspomnieć, że uprzedzenia nie występu-
ją jedynie ze strony Polaków do Romów, 
lecz i odwrotnie. Wyrazem tego może 
być choćby jednoznacznie pejoratywne 
określenie „gadzio” stosowane przez 
Romów w stosunku do wszystkich nie-
będących Cyganami. Walka z uprzedze-
niami jest jedyną drogą do otwarcia spo-
łeczności romskiej na edukację, która jest 
z kolei jedyną szansą na wyjście ze spo-
łecznej i ekonomicznej marginalizacji. 

Obok społecznych, istotnymi czynni-
kami, wpływającymi na edukację, są 
uwarunkowania ekonomiczne. Romowie 
są przykładem grupy społecznej, która 
zdecydowanie nie nadąża za rozwojem 
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ekonomicznym i gospodarczym współ-
czesnego świata. Zaznaczyć jednak nale-
ży, że opisywane problemy ekonomiczne 
nie dotyczą całej populacji Romów. 
Społeczność romska w Polsce i w innych 
krajach europejskich jest zróżnicowana 
wewnętrznie, a poszczególne grupy róż-
nią się m.in. postrzeganiem zasad i sto-
sunkiem do takiej wartości jak praca 
[Paszko 2007]. Część Romów prezentuje 
postawę przedsiębiorczą i prowadzi le-
galną działalność gospodarczą [Osuch, 
Dwojak 2009]. 

Podstawową wartością, decydującą 
o powodzeniu na współczesnym rynku 
pracy, jest wysoki poziom wykształcenia. 
Edukacja większości dorosłych Romów 
kończy się na kilku klasach szkoły pod-
stawowej, czemu towarzyszy słaba zna-
jomość języka polskiego. 

Sytuację ekonomiczną większości 
Romów w Polsce najlepiej obrazuje 
stopa bezrobocia. W najnowszym do-
stępnym sprawozdaniu z realizacji „Pro-
gramu na rzecz społeczności romskiej 
w Polsce” zaprezentowano dane dotyczą-
ce jej wysokości w dziesięciu wojewódz-
twach w roku 2012. Wśród badanych 
regionów, jedynie w województwie wiel-
kopolskim nie różniła się ona od stopy 
bezrobocia pozostałych Polaków i wyno-
siła 12%. W województwach małopol-
skim i mazowieckim wynosiła 80%, 
a w pozostałych województwach – ponad 
90%. Najgorzej sytuacja przedstawiała 
się w woj. kujawsko- pomorskim, gdzie 
wszyscy Romowie byli bezrobotni. 
W wyniku tak wysokiej stopy bezrobocia 
aż 80% populacji Romów jest zależnych 
od państwowej sieci pomocy społecznej. 
Efektami takiego stanu rzeczy są złe 
warunki życia i rosnąca przestępczość 
[Matulayová 2001]. 

Inną przyczyną nieuczestniczenia 
Romów w rynku pracy jest historia 
i kultura tej mniejszości etnicznej [No-
wicka 2007]. Zasadą powszechnie przyj-
mowaną przez Romów jest przekonanie 
o tym, że Rom pracuje, kiedy musi 

[Paszko 2007]. Dla Romów praca jest 
nudna i mało zyskowna, więc preferują 
raczej działania krótkotrwałe i jednora-
zowe [Paszko 2007, Osuch, Dwojak 
2009]. Specyficzne podejście Romów do 
pracy odzwierciedlają niekonwencjonal-
ne zajęcia, jakimi trudnili się w przeszło-
ści: muzykanctwo, kowalstwo, wyrób 
łyżek, wrzecion, misek, sitarstwo, grze-
bieniarstwo, handel końmi, kotlarstwo, 
niedźwiednictwo i wróżbiarstwo [Paszko 
2007]. Prócz wróżbiarstwa i muzykanc-
twa, wszystkie pozostałe tradycyjne 
romskie zawody zanikły [Osuch, Dwojak 
2009]. 

W okresie PRL-u władze państwowe 
przymusowo asymilowały Romów, 
uchylających się od pracy zawodowej, 
oraz prowadziły szeroko zakrojoną akcję 
produktywizacyjno- osiedleńczą, w wy-
niku której większość Romów dostała 
socjalne mieszkania i pracę [Sułkowska-
Kądziołka 2007]. Obalenie komunizmu 
przyniosło zdecydowane pogorszenie ich 
sytuacji społeczno-ekonomicznej. Byli 
oni zwalniani z pracy, a na kapitalistycz-
nym rynku znalezienie dla nich nowego 
zatrudnienia było niemożliwe [Osuch, 
Dwojak 2009]. Nie mogli też wrócić do 
swoich tradycyjnych zajęć. Jedyną trady-
cyjną romską profesją, oprócz wróżbiar-
stwa, która utrzymuje się na współcze-
snym rynku jest handel, stąd większość 
pracujących Cyganów handluje używa-
nymi samochodami lub ubraniami, bar-
dzo często sprowadzanymi z zagranicy, 
co ułatwiają ich kontakty rodzinne 
[Paszko i in. 2007]. Stanowią oni jednak 
nieliczną grupę legalnie zatrudnionych. 
Większość pracuje nadal „na czarno” lub 
wcale [Osuch, Dwojak 2009]. Mało 
przedsiębiorcza postawa połączona 
z nieumiejętnością korzystania z instru-
mentów wspierania przedsiębiorczości 
sprawia, że ludność romska w Polsce jest 
grupą zagrożoną długotrwałym bezrobo-
ciem [Osuch, Dwojak 2009]. Brak fun-
duszy na zaspokojenie podstawowych 
środków do życia powoduje, że zakup 
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podręczników czy przyborów szkolnych 
schodzi na dalszy plan. Wśród rzeczy 
materialnych, których często brakuje 
dzieciom romskim, należy wymienić 
odzież odpowiednią do pory roku, środki 
na transport do szkoły, a także warunki 
mieszkaniowe w postaci własnego kącika 
do nauki [Kwadrans 2007]. W południo-
wej Polsce powszechne jest dodatkowo 
zjawisko występowania rodziców rom-
skich o zaświadczenie o niepełnospraw-
ności dziecka i niezdolności do nauki 
w celu uzyskania dodatku rodzinnego 
[Osuch, Dwojak 2009]. Bezrobotni ro-
dzice, niezapewniający dzieciom środ-
ków na edukację i niepotrafiący pomóc 
im w nauce sprawiają, że podzielają one 
ich los i zasilają ogromną już grupę bez-
robotnych (ryc. 5). Problem braku wy-
kształcenia, a z tym ściśle związane bez-
robocie, stają się niejako dziedziczne 
[Osuch, Dwojak 2009]. 
 

Podsumowanie 
 
Edukacja romskiej mniejszości et-

nicznej jest jej szansą na ucieczkę przed 
wykluczeniem społecznym i ekonomicz-
nym. Obecny stan edukacji romskiej 
mniejszości etnicznej w Polsce, w świetle 
dokonanej w artykule analizy, należy 
uznać za bardzo niski. Współczesne 
prawo oświatowe zobowiązuje dzieci 
romskie do chodzenia do polskich szkół 
publicznych w klasach integracyjnych 
wraz z dziećmi polskimi. Ze względu na 
różnice kulturowe i barierę językową 
realizacja obowiązku szkolnego przez 
dzieci romskie jest jednak bardzo utrud-
niona, czemu nie sprzyja również brak 
odpowiednio przygotowanych progra-
mów nauczania, kadry i materiałów edu-
kacyjnych. Ważnym źródłem poprawy-
szkolnictwa dzieci romskich jest obecnie 
realizacja zadań edukacyjnych w ramach 

 
Ryc. 5. Stopa bezrobocia wśród Romów w województwach Polski w 2012 r. (%). Opracowanie własne na 
podstawie „Sprawozdania z realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2012 roku”. 

Fig. 5. Unemployment rate among Roma in Polish provinces in 2012 (%). Based on „Sprawozdania z realizacji 
Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2012 roku”. 
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„Programu na rzecz społeczności rom 
skiej w Polsce”, która obejmuje pomoc 
finansową, ale przede wszystkim utwo-
rzenie dwóch stanowisk – asystenta rom-
skiego oraz nauczyciela wspomagające-
go. Wszystkie te działania wydają się być 
jednak nadal niewystarczające, o czym 
świadczy stan edukacji dzieci romskich. 
Stan ten, przeanalizowany przez autorkę 
na podstawie sześciu wybranych wskaź-
ników edukacyjnych, należy określić 
jako bardzo niski. Znaczna część dzieci 
romskich nie realizuje obowiązku szkol-
nego, a uczęszczające do szkoły często 
opuszczają zajęcia. Efektem są bardzo 
niskie średnie ich ocen oraz duży odsetek 
dzieci uczęszczających na zajęcia wy-
równawcze. Pomoc dzieciom ze strony 
asystentów romskich i nauczycieli 
wspomagających jest natomiast ograni-
czona ze względu na bardzo dużą liczbę 
dzieci, przypadającą na każdego z nich. 
Zły stan edukacji dzieci romskich, oprócz 
zaniedbań wynikających z organizacji 
szkolnictwa, wynika w znacznej mierze 
z uwarunkowań społecznych i ekono-
micznych. Wśród uwarunkowań społecz-

nych najważniejsze dla edukacji są po-
stawy rodziców i normy przyjęte w rom-
skiej społeczności, często kolidujące 
z wymaganiami szkoły, lecz również 
negatywny, stereotypowy stosunek Pola-
ków do Romów. Uwarunkowania eko-
nomiczne to bardzo wysokie bezrobocie, 
powodujące biedę romskich rodzin, któ-
rych nie stać na zakupienie odpowied-
nich pomocy szkolnych dzieciom czy 
posyłanie dzieci do przedszkola. 

Temat edukacji Romów polskich, 
choć jedynie zarysowany, ze względu na 
ograniczone możliwości wielkości publi-
kacji, wydaje się autorce być znaczącym 
problemem na granicy zainteresowań 
geografów społecznych, osób podejmu-
jących inicjatywy edukacyjne i działają-
cych na rzecz zachowania tożsamości 
Romów. Romowie wraz ze swą bogatą 
kulturą znikną, jeśli nie znajdą sposobu 
na odnalezienie się w nowej rzeczywisto-
ści społecznej i nade wszystko gospodar-
czej. Takim sposobem, zdaniem autorki, 
jest właśnie edukacja. 
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Summary 

 
Education of the Roma ethnic minority in Poland on the background of social 

and economic conditions  
 
The problem undertaken by the author in the article is the education of the Roma eth-

nic minority in Poland on the background of social and economic conditions. The Rom-
ani people are one of the largest ethnic minorities in Europe (10–12 million) and they are 
one of the larger minority groups in Poland. According to the 2002 National Population 
and Housing Census, 12,731 Polish citizens declared to belong to the Roma ethnic mi-
nority. Functioning stereotypes, different Romani lifestyle and values enhance the social 
and economic problems of most of today's Roma. The main cause, but also the key to 
solve the problems of the Roma minority is their education. Uneducated and unem-
ployed parents are often unwilling to send their children to school, so the problem is 
hereditary. The author of the article, bearing in mind the vital role of education in im-
proving the situation of Polish Roma, attempts to determine the current state of educa-
tion of Roma children on the basis of selected indicators of education, and to analyse 
some social and economic determinants of their education. 

In the first part of the article the author presents the concepts and changes in the or-
ganization of education of Roma children in Poland. The focus is on the current status of 
education, in particular on the activities undertaken in the "Programme for the Roma 
Community", but also problems with  teaching staff and education materials. Analysis of 
the state of education of Roma children is based on the data obtained from reports on the 
implementation of  the governmental "Programme for the Roma Community" from the 
years 2003–2010, related to the rate of implementation  of compulsory education, school 
attendance levels, grade point average, the number of Roma education assistants, support 
teachers and the number of children attending remedial classes. Analysis of these statis-
tics shows that in spite of all efforts and considerable funds spent on them, the state of 
education of Roma children in Poland is still low. The implementation of compulsory 
education by Roma children has changed significantly over the period 2003–2010, show-
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ing no clear trend and it is also highly variable in different Polish provinces. Only in two 
provinces in the year 2010 all children under compulsory school age attended school, but 
in most provinces compulsory education rate was much lower. In five provinces it was 
slightly above 50%. Among the children attending school frequent absence was quite 
common. Average school attendance of Roma children in Poland in 2010 was 72.8%. 
Low education level is also indicated by a very low average grades of Roma children, 
which slightly varies in particular provinces over the studied years. In 2010, in as many 
as in 10 provinces Roma children reached grade point average only between 2 and 3. 
Learning problems cause that children should attend remedial classes in order to fill gaps 
in knowledge and skills. Thus, in 2010 for example, in nine provinces more than half of 
Roma students attended these classes. Important in the Roma children education is also 
help from support teachers and Roma education assistants who should be the connection 
between the Romani world and the Polish school, and people who are always ready to 
help the children. Unfortunately, their number per Roma pupil varies and is still insuffi-
cient. In almost all provinces, over the studied years, the number of Roma assistants did 
not exceed eight assistants per 100 pupils attending school. In the case of support teach-
ers the number is much larger – usually up to 15 teachers per 100 Romani students. 

Low education level of Roma children is caused by social and economic determi-
nants. These determinants have been specified by the author on the basis of the analysis 
of literature, and research studies conducted in school in the town of Nowy Sacz, in the 
form of surveys carried out among Polish and Roma children, and an interview with the 
Roma assistant. Economic problems of Polish Roma, analyzed by the author, are best 
illustrated by the rate of unemployment. In the studied period in nine provinces the un-
employment rate among Roma was above 90%. Parental unemployment  has a large 
impact on financial situation of the children. This is proved by the results of  research 
studies conducted by the author in Nowy Sacz. Among the surveyed children only two 
thirds of them declared that they have the necessary school supplies, which was also 
confirmed by their Roma assistant. 

In the article attention is also paid to the social determinants of Romani education 
and major cultural differences affecting it. Important social determinants are also inte-
gration problems. The results of surveys show that the degree of declared and actual 
tolerance among Polish children varies greatly. During the sociometric research it turned 
out that in mixed Polish-Romani classes, Roma children are often isolated and rejected, 
and they prefer to stay in their own company.  

The subject, although only outlined in this paper, seems to be a significant issue, not 
only for the author but also social geographers, people undertaking educational initia-
tives and those who are working to preserve the identity of the Roma. 
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9. Międzynarodowa Metodyczna Konferencja Naukowa 
„Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego” 
oraz 5. Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości 

Kraków, 8–9.10.2012 
 

W dniach 8–9 października 2012 r. 
w Krakowie odbyła się 9. Międzynaro-
dowa Metodyczna Konferencja Naukowa 
„Przedsiębiorczość w warunkach globa-
lizacji”, połączona z 5. Ogólnopolskim 
Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, 
zorganizowana przez Zakład Przedsię-
biorczości i Gospodarki Przestrzennej 
Instytutu Geografii Uniwersytetu Peda-
gogicznego im. Komisji Edukacji Naro-
dowej w Krakowie, Fundację „Edukacja 
dla Społeczeństwa” w Warszawie i Wy-
dawnictwo „Nowa Era”. 

Celem konferencji była prezentacja 
wyników prac badawczych i wymiana 
doświadczeń związanych z problematyką 
przedsiębiorczości, w szczególności 
w zakresie funkcjonowania gospodarki 
ryn-kowej, procesów gospodarczych w 
Polsce, w Europie i na świecie, finansów 
państwa i jednostek samorządu teryto-
rialnego, funkcjonowania przedsiębior-
stw, rynku kapitałowego, systemu ban-
kowego, podatkowego i ubezpieczeń, 
zachowań na rynku pracy oraz postaw 
przedsiębiorczych człowieka i jego umie-
jętności interpersonalnych. Szczególny 
nacisk został położony na aspekty prze-
strzenne rozwoju przedsiębiorczości. 
Obrady konferencji zmierzały w kierun-
ku odpowiedzi na pytanie, jaka jest rola 
przedsiębiorczości w warunkach świato-
wego kryzysu gospodarczego. 

Piąty Ogólnopolski Zjazd Nauczycie-
li Przedsiębiorczości poświęcony był 
wymianie wiedzy i doświadczeń w za-
kresie metodyki nauczania przedsiębior-
czości i innych przedmiotów ekonomicz-

nych na wszystkich poziomach edukacji, 
a także konfrontacji poglądów pracowni-
ków szkół wyższych, doradców meto-
dycznych i nauczycieli na temat celów, 
treści i metod nauczania przedsiębiorczo-
ści oraz problematyce wdrażania wiedzy 
naukowej i umiejętności z zakresu przed-
siębiorczości na wszystkich etapach 
edukacji, ze szczególnym uwzględnie-
niem ich roli w kształceniu geograficz-
nym.  

W konferencji wzięły udział 263 oso-
by. Wśród nich było 110 pracowników 
naukowych i naukowo-dydaktycznych, 
reprezentujących ośrodki akademickie 
z Polski i zagranicy, doradców meto-
dycznych oraz nauczycieli przedsiębior-
czości i innych przedmiotów ekonomicz-
nych z ośrodków doradztwa nauczycieli 
i różnego typu szkół (między innymi 
z Krakowa, Katowic, Łodzi, Nowego 
Sącza, Poznania, Rybnika, Rzeszowa, 
Torunia, Warszawy, Wrocławia, Zabrza), 
autorów programów, podręczników i in-
nych pomocy dydaktycznych do naucza-
nia przedsiębiorczości, przedstawicieli 
władz państwowych, samorządowych 
i organizacji pozarządowych odpowie-
dzialnych za rozwijanie przedsiębiorczo-
ści i procesy związane z integracją euro-
pejską, pracowników instytucji otoczenia 
biznesu, w szczególności świadczących 
usługi doradcze w zakresie wykorzysta-
nia środków unijnych dla rozwoju przed-
siębiorczości. Dużą część uczestników 
(153 osoby) stanowili doktoranci i stu-
denci, głównie kierunków geograficz-
nych, ekonomicznych i technicznych 
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oraz inne osoby zainteresowane proble-
matyką konferencji. Na konferencję 
zgłoszono 25 referatów. 

Konferencję w imieniu władz Uczelni 
otworzyli: Dziekan Wydziału Geogra-
ficzno-Biologicznego UP, prof. dr hab. 
Zbigniew Długosz, Dyrektor Instytutu 
Geografii UP, dr Tomasz Rachwał oraz 
Kierownik Konferencji, prof. dr hab. 
Zbigniew Zioło. 

Obrady w ramach konferencji prowa-
dzone były z podziałem na pięć sesji. 
Pierwsza z nich poświęcona była barie-
rom i czynnikom rozwoju przedsię-
biorstw w warunkach kryzysu ekono-
micznego. Prof. dr hab. Zbigniew Zioło 
wygłosił referat wprowadzający na temat 
uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczo-
ści w okresie kryzysu gospodarczego. 
Pozostałe referaty wygłoszono na tematy: 
ulg podatkowych jako czynnika wspiera-
jącego podmioty gospodarcze w okresie 
dekoniunktury rynkowej (dr Paweł M. 
Woroniecki), barier w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej w Polsce w świetle 
opinii przedsiębiorców oraz raportów 
Doing Business ze szczególnym uw-
zględnieniem systemu podatkowego (dr 
Piotr Możyłowski) oraz oferty sektora 
bankowego dla małych i średnich przed-
siębiorstw sprzyjających rozwojowi 
przedsiębiorczości w czasach kryzysu 
gospodarczego w Polsce (mgr Wojciech 
Sadkowski). 

Sesja druga dotyczyła przede wszyst-
kim problematyki strategii podejmowa-
nych przez różne podmioty gospodarcze 
i instytucje w warunkach dekoniunktury 
gospodarczej. Odniesiono się w niej do 
koncepcji przywództwa Stephena R. 
Coveya w kontekście wyzwań kryzysu 
gospodarczego (dr Tomasz Rachwał), 
a następnie działań wybranych instytucji 
publicznych na rzecz wsparcia przedsię-
biorczości w Polsce (dr Sławomir Do-
rocki, mgr Agnieszka Świętek), zacho-
wań organizacyjnych mikroprzedsię-
biorstw (dr inż. Danuta Janczewska), 
funkcjonowania korporacji Amazon.com 

(mgr Wioletta Kilar), współpracy przed-
siębiorstw na przykładzie sieci bizneso-
wej (mgr Marcin Piątkowski) oraz zarzą-
dzania logistyką zwrotną w usługach 
motoryzacyjnych (prof. dr hab. Mirosław 
Włodarczyk). 

Podczas trzeciej sesji, która była 
ostatnią sesją pierwszego dnia, poruszo-
no, między innymi, zagadnienia związa-
ne z usługami turystycznymi. Przedsta-
wiono referaty na temat funkcjonowania 
gospodarstw agroturystycznych (dr Sła-
womir Dorocki, dr Anna I. Szymańska, 
dr Małgorzata Zdon-Korzeniowska), 
rozwoju przemysłu turystycznego depar-
tamentów i wspólnot zamorskich Francji 
(dr Sławomir Dorocki, mgr Paweł Brze-
gowy), aktywności turystycznej Krakowa 
na przykładzie Muzeum Fabryki Oskara 
Schindlera (mgr Kamila Ziółkowska-
Weiss). Podjęto także problematykę 
rewitalizacji, jako odpowiedzi na kryzys 
gospodarczy miast na przykładzie odno-
wy bielskiej Starówki (mgr Nina Grad, dr 
Jadwiga Gałka), technologii tanich do-
mów energooszczędnych jako odpowie-
dzi na kryzys w budownictwie (dr Moni-
ka Płaziak) oraz inwestycji w zbrojenia 
w czasach kryzysu gospodarczego (mgr 
Piotr Wilczyński). 

W drugim dniu, czwarta sesja otwie-
rała 5. Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli 
Przedsiębiorczości. Jej tematem prze-
wodnim była rola edukacji i rozwoju 
zawodowego w warunkach kryzysu go-
spodarczego i współczesnych problemów 
społecznych (dr Krzysztof Wach, mgr 
Beata Pawlas, dr Tomasz T. Brzozow-
ski). W sesji tej przedstawiono również 
referat poświęcony absolwentom szkół 
wyższych na rynku pracy w warunkach 
kryzysu gospodarczego (dr Danuta Piróg) 
oraz problematyce zakładania własnej 
firmy w Polsce i za granicą (mgr inż. 
Krystian Sowislok). 

W ostatniej, piątej sesji, podjęto te-
maty związane z projektami i innowacyj-
nymi narzędziami, które mają na celu 
podniesienie jakości kształcenia w zakre-
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sie przedsiębiorczości i zwiększenie 
konkurencyjności absolwentów na rynku 
pracy. Pierwszy referat dotyczył wyko-
rzystania funduszy europejskich na roz-
wój przedsiębiorczości w projektach 
wdrażanych w partnerstwie ponadnaro-
dowym (dyr. Patrick Huyghe), a następ-
ny celu i założeń projektu ReSeCo – 
kształtowanie kompetencji osobistych 
i społecznych w szkolnictwie zawodowym 
dla sektora handlu detalicznego w świe-
tle opinii partnerów społecznych (dr hab. 
prof. UP Sławomir Kurek, dr Tomasz 
Rachwał, mgr Wioletta Kilar). W dalszej 
części obrad przedstawiono innowacyjne 
narzędzia dydaktyczne w nauczaniu 
przedsiębiorczości na przykładzie projek-
tu Przedsiębiorcze szkoły (mgr Elżbieta 
Szczepaniak, mgr Dominik Łazarz) oraz 
narzędzia wspierające proces dydaktycz-
ny nauczania przedmiotów podstawy 
przedsiębiorczości i ekonomia w prakty-
ce wypracowane w ramach projektu 
Jestem przedsiębiorczy (mgr Izabella 
Świłło, mgr Liliana Kisiel). Sesja ta 
zakończyła się dyskusją odnosząca się do 
problematyki obrad konferencji i zjazdu. 
Podsumowania obrad dokonał prof. dr 
hab. Zbigniew Zioło, który podkreślił 

znaczenie i zróżnicowanie tematyki pre-
zentowanych referatów, obejmujących 
problematykę przedsiębiorczości w wa-
runkach kryzysu gospodarczego. Na za-
kończenie zjazdu, dla osób zaintereso-
wanych, przygotowane zostały dodatko-
wo dwa warsztaty dla nauczycieli. Pierw-
szy, prowadzony przez dr Tomasza Ra-
chwała i mgr Piotra Ratajskiego, doty-
czył projektu Krok w przedsiębiorczość 
i wykorzystania Otwartej Platformy Edu-
kacyjnej w kształceniu w zakresie przed-
siębiorczości w szkole ponadgimnazjal-
nej. Drugi, prowadzony mgr Lilianę 
Kisiel i Roberta Posiadała, dotyczył 
praktycznego wykorzystania innowacyj-
nych narzędzi stworzonych w projekcie 
Jestem przedsiębiorczy na zajęciach 
dydaktycznych. 

Zwiększające się zainteresowanie 
konferencją i systematyczne poszerzanie 
się bardzo licznego grona uczestników 
konferencji i zjazdu świadczy o potrzebie 
kontynuowania tego cyklu spotkań, po-
głębiania badań oraz podejmowania 
nowej, aktualnej problematyki w zakresie 
przedsiębiorczości.. 

 
Monika Borowiec (Kraków)

 
 
 

Profesor Henryk Maruszczak – geograf wszechstronny 
1.10.1922 – 12.10.2012 

 
Na pytanie, kim był Profesor Marusz-

czak, należy odpowiedzieć  trzema sło-
wami: był geografem wszechstronnym. 
Geografem, których jest w Polsce coraz 
mniej, a być może już ich w ogóle nie 
ma. Był kompetentnym geomorfologiem, 
znakomitym antropogeografem, history-
kiem, gleboznawcą, paleogeografem. 
Tekst niniejszy niechaj o tym zaświad-
czy. 

Henryka znałem, jak być może nikt 
inny z mego pokolenia geografów. Spo-
tkałem go po raz pierwszy w czasie woj-
ny, w 1941 r., na kursie przygotowaw-

czym do liceum zawodowego przy Pry-
watnej Szkole Budownictwa w Lublinie. 
Na tym kursie uczyli się chłopcy różnego 
wieku i o różnym wykształceniu. Legi-
tymacja uczniowska miała w tamtym 
czasie wielkie znaczenie, ponieważ mo-
gła ochronić przed wywożeniem do 
Niemiec na roboty. W praktyce jednak 
czasem nie chroniła przed osadzeniem na 
tak bliskim przecież  Majdanku. Henryk 
był ode mnie starszy o cztery lata, ja 
natomiast byłem jednym z najmłodszych, 
jeśli nie najmłodszy, w całej klasie. Za-
pamiętałem go jako już wówczas ciche-
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go, spokojnego i bardzo pilnego ucznia, 
podchodzącego bardzo solidnie do 
wszystkiego, co robił. Po zakończeniu 
tego jednorocznego kursu wszyscy moi 
koledzy, między nimi i Henryk, poszli 
dalej do liceum. Ja natomiast, jak się 
okazało, byłem za młody i musiałem kurs 
ten powtórzyć. Dlatego też moje kontak-
ty z Henrykiem urwały się, zresztą i z in-
nymi również, poznałem jednak nowych 
kolegów. 

Spotkałem Henryka dopiero pod ko-
niec 1945 r. Byłem studentem geografii 
pierwszego roku na UMCS w Lublinie. 
Trzeba było zdawać egzamin z matema-
tyki, należało zatem chodzić na wykłady 
prof. Leona Jeśmanowicza. Pamiętam, że 
sala wykładowa była ciemna od dymu 
papierosowego, pełna słuchaczy i bardzo 
głośna. Niewiele było widać, a głosu 
wykładowcy nie było słychać w ogóle. 
Nie pamiętam jednak, aby ktokolwiek 
tym się przejmował. Ja siadałem zwykle 
daleko, bo szybko przekonałem się, że 
tak czy owak nic albo prawie nic nie 
zrozumiem. W pewnym momencie mi-
gnęła mi w tłumie znajoma twarz. To 
przecież Henryk. W czasie przerwy pod-
szedłem do niego i bardzo tym spotka-
niem ucieszyliśmy się. Okazało się, że 
studiuje coś innego niż geografię, że 
właśnie dopiero co zaczął studiować. 
Kiedy powiedziałem mu, że jestem na 
geografii, zapalił się natychmiast do tego 
kierunku i przepisał się na geografię. Stał 
się więc moim dobrym kolegą na tym 
samym roku. Od początku było jasne dla 
nas wszystkich, że jest najlepszy na roku. 
Wybraliśmy go na prezesa Koła Studen-
tów Geografów UMCS. Całości pracy 
tego koła pilnował prof. Adam Malicki. 
Od początku działalności wprowadzone 
zostały systematycznie referaty studen-
tów na różne tematy geograficzne.  

Henryk zrobił magisterium jako 
pierwszy na naszym roku. Praca magi-
sterska (Zmiany w zaludnieniu woje-
wództwa lubelskiego w latach 1822– 
–1946; 1949) została opublikowana 

w Annales UMCS. Zaledwie dwa lata 
później ukazała się również w tym wy-
dawnictwie praca doktorska Henryka 
(Stan i zmiany lesistości województwa 
lubelskiego w latach 1830–1930; 1951). 
Obie były wynikiem solidnych, szczegó-
łowych analiz materiałów archiwalnych 
i map z różnego okresu. Tematyka tych 
badań była tak odległa od siebie, że już 
wówczas mogła być świadectwem rozle-
głości zainteresowań zawodowych mło-
dego adepta nauki. Wiedza, jaką wów-
czas zdobył, pozostała w Henryku na 
zawsze. Kilkanaście lat temu mogłem się 
o tym przekonać, kiedy w dłuższej roz-
mowie zwróciłem się do niego z prośbą 
o dane dotyczące moich przodków po 
kądzieli osiadłych na Polesiu Lubelskim 
w połowie XIX wieku. Po kilku dniach 
otrzymałem od Henryka bardzo obszerne 
uwagi i jego szeroki komentarz oparty 
o dokładną analizę materiałów źródło-
wych. Było to dla mnie i pozostaje do 
dziś wielkim zaskoczeniem. 

Pierwsza dekada pracy naukowej 
Henryka stała się czasem realizacji jego 
wszechstronnych zainteresowań. Przez 
kilka lat napisał obszerne artykuły na 
różne tematy. Oto niektóre przykłady: 
Istota i przyczyny zmian poziomu morza 
(1952), Główne cechy klimatycznej asy-
metrii stoków w obszarach peryglacjal-
nych i umiarkowanych (1956),  Rzeźba 
strefy krawędziowej Roztocza Środkowe-
go (1956, łącznie z T. Wilgatem). Nieco 
później wydał kilka ważnych i aktual-
nych do dziś rozpraw o krasie, kilka 
artykułów o podstawach regionalizacji 
Wyżyny Lubelskiej, o morfologicznych 
skutkach gwałtownych ulew. Pisał też 
o ewolucji dolin rzecznych na przykła-
dzie doliny środkowej Wisły. W 1971 r. 
wyszła monografia Bułgaria – wielka 
synteza ogólnogeograficzna. Wiem, że 
jej autor spędził w tym kraju wiele czasu, 
poznał wybitnych geografów bułgar-
skich. Ale bardzo niewiele o tym mówił. 

Nie jest moim zamiarem przedsta-
wiać tu dokładnie osiągnięcia naukowe 
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Profesora Maruszczaka. Nie można jed-
nak nie poświęcić kilku słów jego osią-
gnięciom w badaniach lessu. Osad ten 
był i jest na tyle frapujący i inspirujący 
do badań, że w ośrodku lubelskim był 
tematem zainteresowań wielu specjali-
stów, począwszy od przybyłych ze Lwo-
wa w 1945 r. Adama Malickiego i Alfre-
da Jahna. W ich ślady poszedł Henryk. 
W 1961 r. opublikował artykuł o rzeźbie 
pokrywy lessowej Płaskowyżu Nałę-
czowskiego i przedstawił to zagadnienie 
na Sympozjum Lessowym w Lublinie 
podczas VI Kongresu INQUA w 1961 r. 
Od tego czasu lessom poświęcał coraz 
więcej uwagi. Wiele lat później zorgani-
zował i przeprowadził w Lublinie kolejne 
międzynarodowe Sympozjum Lessowe 
Komisji Lessu INQUA. Jego inicjatywą 
było przygotowanie, redakcja i wydanie 
dwóch tomów Podstawowych profili 
lessowych w Polsce – dzieła, które może 
być wzorem do wydania u nas podob-
nych pozycji, dotyczących innych utwo-
rów czwartorzędowych (np. gliny more-
nowej). Patrząc z perspektywy czasowej 
i moich własnych doświadczeń, opraco-
wanie takiego tematu wydaje mi się 
bardzo wskazane, a inicjatywa prof. 
Maruszczaka nabiera nie tylko historycz-
nego, szczególnego znaczenia. 

Zupełnie naturalnym okazało się skie-
rowanie przez Henryka badań nad lessem 
na obszary sąsiednie, zwłaszcza na Ukra-
inę. Henryk zainicjował współpracę 
w tym zakresie ze specjalistami ze Lwo-
wa, Kijowa i innych ośrodków nauko-
wych. Współpraca taka trwa nadal 
i wszechstronnie się rozwija, m.in. dzięki 
staraniom prof. Marii Łanczont, kierow-
nika Zakładu Geoekologii i Paleogeogra-
fii Instytutu Nauk o Ziemi UMCS. 

Wspomnę jeszcze o kilku moich spo-
tkaniach z Henrykiem, z czasów kiedy 
jego osiągnięcia mogłem śledzić już 
tylko z pewnej odległości, pracując wiele 
lat w Państwowym Instytucie Geologicz-
nym w Warszawie. W pierwszych latach, 
pracując w terenie na Lubelszczyźnie, 

niejednokrotnie prosiłem go, aby choć na 
jeden dzień towarzyszył mi w terenie. 
Kiedyś pojechaliśmy w dolinę Wieprza 
do Luszawy poniżej Lubartowa. Skoń-
czyłem tam wiercenia, przebijające ke-
nozoik. To mocno brzmi, ale nie były 
one głębsze od 100 m. I zawsze kończyły 
się w kredzie. Pokazałem mu to, co oka-
zało się najciekawsze, a więc jak się 
wówczas mówiło eocen, a w nim bardzo 
dużo bursztynu. Wiele jego kawałków 
leżało jeszcze wokół miejsca, gdzie wier-
cony był otwór. Mój raport o tym znale-
zisku leżał już na biurku dyrektora PIG, 
bo miałem wówczas obowiązek taki 
raport złożyć. Henryk troskliwie zebrał 
kawałki bursztynu, pytając mnie wcze-
śniej, czy może to zrobić. Na końcu tłu-
maczył mi, dlaczego ten bursztyn tak go 
zafrapował. Powiedział mi, że jego ojciec 
był zegarmistrzem w Lublinie, gdzieś 
przy ulicy Bychawskiej. Po ojcu odzie-
dziczył zamiłowanie do precyzji, porząd-
ku, systematyczności, wytrwałości, dys-
krecji i posiadania cennych rzeczy. Stąd 
owo zbieranie  bursztynu. To krótkie 
zdarzenie i jego wyjaśnienie otworzyło 
mi oczy na wiele cech charakteru i po-
stawę Henryka wobec otaczającej nas 
rzeczywistości. Zawsze przecież był 
zamknięty w sobie, niewiele mówił 
o własnej przeszłości i swych planach, 
nie oceniał innych, zwłaszcza krytycznie. 

Około 10 lat temu w dłuższej rozmo-
wie Henryk zwierzył mi się ze swego, nie 
jedynego, bardzo osobliwego wojenno- 
-powojennego doświadczenia. Otóż bę-
dąc niedawno na konferencji w Moskwie 
wziął udział w jednodniowej wycieczce 
do pobliskiego zagłębia węglowego.  
Zachowywał się tam w sposób, który 
zwrócił uwagę jego znajomego, słynnego 
na świecie geografa, Andrieja Wieliczki. 
Ten zapytał Henryka, co mu się stało, 
może jest chory? Henryk odpowiedział, 
że jesienią 1944 r. w Lublinie został 
aresztowany przez NKWD i wywieziony 
do ciężkich robót w kopalni węgla ka-
miennego pod Moskwę, do tej właśnie, 
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na terenie której teraz, w czasie konfe-
rencji naukowej, przebywali. Stąd jego 
obecne zachowanie się w tym miejscu, 
pełne nieprzyjemnych wspomnień i róż-
norakich refleksji. Został wypuszczony 
już po wojnie,  późną jesienią 1945 r. 
Wrócił do Lublina z warunkiem, że ni-
gdy nie powie nikomu, gdzie był i co tam 
robił. Natychmiast zaczął studia 
w UMCS, już w czasie trwania roku 
akademickiego. Wówczas właśnie spo-
tkaliśmy się na wykładzie matematyki 
u profesora  Leona Jeśmanowicza. Hen-
ryk powiedział mi, że jestem pierwszą 
spoza rodziny osobą, której to mówi. 
Bowiem sytuacja w Polsce zmieniła się 
na tyle, że może mi to opowiedzieć bez 
obawy, że spotka go za to coś złego. Nie 
muszę dodawać, że te wspomnienia 
i jego komentarz do nich bardzo mnie 
zaskoczyły. 

Na cmentarzu przy ulicy Lipowej 
w Lublinie w czasie pogrzebu Henryka 

powiedziałem kilka okolicznościowych, 
ale od serca słów. Mówiłem o jego po-
dróżach zagranicznych, tych, w których 
również brałem udział. W czasie składa-
nia kondolencji jego obaj synowie po-
wiedzieli mi, że z mojej wypowiedzi 
dowiedzieli się więcej o zawodowej 
pracy swego ojca niż od niego samego 
przez całe życie. Myślę, że była to jedy-
nie formuła grzecznościowa, ale prze-
cież, w mojej ocenie, bardzo bliska 
prawdy. Profesor Henryk Maruszczak, 
takim jakim go opisałem, pozostanie 
w mojej pamięci na zawsze. Po prostu 
wielkim polskim geografem i równie 
wielkim, choć być może niełatwym 
w bliższych kontaktach, człowiekiem. 
Był geografem wszechstronnym. Czy 
dziś jeszcze u nas są tacy? 
 

Józef Edward Mojski (Gdańsk) 

 

 
Profesor Henryk Maruszczak i autor w czasie jednej z wieku konferencji w Lublinie.  

Lata dziewięćdziesiąte XX w. 
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INFORMACJE DLA AUTORÓW 
 
 

„Czasopismo Geograficzne” jest 
kwartalnikiem ogólnogeograficznym, 
przeznaczonym dla osób zainteresowa-
nych geografią. Wydawane jest przez 
Polskie Towarzystwo Geograficzne 
i przyjmuje do druku materiały do nastę-
pujących działów tematycznych: Artyku-
ły, Teoria i Praktyka Dydaktyczna, Listy 
– dyskusja – polemika, Recenzje i Kro-
nika. Warunkiem zakwalifikowania do 
druku jest merytoryczna poprawność 
oraz zgodność z linią programową „Cza-
sopisma” (patrz niżej). 
 
Artykuły 
 
1. W „Czasopiśmie Geograficznym” 

preferowane są artykuły syntetyczne, 
przeglądowe, referujące w przystępny 
sposób bieżące problemy i najnowsze 
osiągnięcia w poszczególnych dzie-
dzinach geografii, pisane głównie 
w zamiarze przedstawienia ich spe-
cjalistom z innych dziedzin. Wąskie, 
przyczynkowe studia lokalne, oparte 
na standardowej metodyce i będące 
głównie prezentacją danych podsta-
wowych, nie odpowiadają aktualnej 
linii programowej periodyku i nie bę-
dą kwalifikowane do druku, nawet je-
śli są poprawne merytorycznie. 

2. Wraz z artykułem autorzy składają 
deklarację, w której oświadczają, że 
przesyłany materiał jest oryginalny, 
dotąd niepublikowany, wszystkie 
osoby mające istotny udział w po-
wstaniu artykułu są wymienione jako 
autorzy lub współpracownicy (zapora 
ghostwriting), a w składzie autorskim 
nie ma osób, które nie przyczyniły się 
do powstania artykułu (zapora guest 
authorship). Ghostwriting i guest au-
thorship są przejawem nierzetelności 

naukowej, a wszelkie wykryte przy-
padki będą demaskowane, włącznie  
z powiadomieniem odpowiednich 
podmiotów (instytucje zatrudniające 
autorów, towarzystwa naukowe, sto-
warzyszenia edytorów naukowych 
itp.). Należy także podać źródło fi-
nansowania badań, których rezulta-
tem jest nadesłany artykuł. Formularz 
deklaracji można pobrać ze strony in-
ternetowej „Czasopisma Geograficz-
nego”. 

3. Artykuły należy konstruować w spo-
sób następujący:  

 tytuł – autor (autorzy) – adres autora 
(autorów) – notka bibliograficzna — 
według wzoru stosowanego w „Cza-
sopiśmie Geograficznym”, 

 streszczenie – objętość nie przekra-
czająca pół strony wydruku (5–6 
zdań) i zawierać syntetyczną infor-
mację o przedmiocie artykułu, meto-
dach i źródłach, najważniejszych wy-
nikach i wnioskach, 

 zasadniczy tekst artykułu. W celu 
osiągnięcia większej przejrzystości 
tekstu rekomendowane jest podziele-
nie artykułu na części (rozdziały), 
które mogą mieć różną hierarchię. 
Tytułów poszczególnych rozdziałów 
wyróżnić należy wytłuszczoną 
czcionką, 

 podziękowania, informacja o źród-
łach finansowania badań (według 
uznania autora), 

 zestaw cytowanej literatury, skon-
struowany według zasad przedsta-
wionych niżej, 

 streszczenie artykułu w języku an-
gielskim, poprzedzone tytułem w ję-
zyku angielskim. Objętość streszcze-
nia powinna wynosić do 10–15% ob-
jętości tekstu zasadniczego, 
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 podpisy do ilustracji. Powinny być 
przygotowane w dwóch wersjach ję-
zykowych: polskiej i angielskiej, 
w kolejności: Ryc. 1, Fig. 1, Ryc. 2, 
Fig. 2 – itd. 
Zestaw cytowanej literatury, stresz-
czenie angielskie i podpisy do ilustra-
cji powinny być zamieszczone na 
osobnych kartkach. 

4. Objętość nadsyłanych artykułów nie 
powinna przekraczać 20 stron wydru-
ku, wliczając zestaw literatury i stre-
szczenie angielskie. Jeśli objętość 
planowanego artykułu jest większa, 
prosimy o wcześniejszy kontakt z Re-
dakcją.  

5. Artykuły należy nadsyłać do redakcji 
w następującej formie: wydruk jedno-
stronny, format A4, z odstępem po-
między wierszami 1,5 (33–34 wiersze 
na stronie), preferowany krój czcionki 
Times New Roman 12 punktów, ze 
standardowymi marginesami o szero-
kości 2,5 cm, strony wydruku kolejno 
ponumerowane. Dopuszczalne jest 
użycie na wydruku czcionki pochyłej 
dla wyróżnienia dłuższych cytatów, 
terminów obcojęzycznych i tytułów 
w opisach bibliograficznych; nato-
miast podkreślenia należy zaznaczać 
ołówkiem. Artykuły należy nadsyłać 
w trzech egzemplarzach. 

6. Niezależnie od wydruków pełen tekst 
należy przesłać na dyskietce lub pły-
cie CD. Tabele i ryciny należy zapi-
sywać jako osobne pliki. Formatowa-
nie należy ograniczyć do minimum 
i odstępstwa od standardowego kroju 
czcionki, za wyjątkiem zastosowania 
czcionki pochyłej, zaznaczać ołów-
kiem na wydruku. Preferowanym 
formatem zapisu tekstu jest RTF. 

7. Cytowanie w tekście artykułu powin-
no mieć formę: [Walter 1993] lub: 
„Walter [1993] wykazał, że...”. Jeśli 
z danego roku pochodzi więcej niż 
jedna cytowana praca, należy stoso-
wać wyróżnienia [Walter 1994a, b]. 
W przypadku dwóch autorów cyto-

wanej pracy należy podawać oba na-
zwiska: [Sosnowski, Jodłowski 
1980], w przypadku trzech i więcej: 
[Sosnowski i in. 1982]. Nie należy 
podawać inicjałów imion, poza przy-
padkiem zbieżności nazwisk, a powo-
łania na literaturę umieszczać w na-
wiasach kwadratowych. W przypadku 
równoczesnego powoływania się na 
wiele prac należy je podawać w chro-
nologicznej kolejności ukazywania 
się, np. [Sosnowski, Jodłowski 1980, 
Sosnowski i in. 1982, Aronson 1993]. 

8. Zestawienie cytowanej literatury po-
winno być zatytułowane Literatura 
i zawierać pełne dane bibliograficzne 
wszystkich pozycji cytowanych 
w tekście zasadniczym, przypisach 
i opisach ilustracji. Nie może ono na-
tomiast zawierać opisów pozycji nie 
cytowanych w tekście. Literatura po-
winna być zestawiona według auto-
rów w kolejności alfabetycznej, 
w dalszej kolejności według dat wy-
dania artykułów lub książek. Jeśli 
w tym samym roku ukazało się wię-
cej niż jedna cytowana pozycja, nale-
ży stosować zapis np. „1994a”, 
„1994b”, zgodnie ze sposobem powo-
ływania się na te prace w tekście. 
W przypadkach prac kilku autorów 
kolejno zamieszcza się notki prac sy-
gnowanych przez dwóch autorów, 
trzech itd. 
W opisach tytuł artykułu, rozdziału 

z pracy zbiorowej lub książki należy 
pisać kursywą, a poszczególne człony 
opisu oddzielać przecinkami, według 
poniższych wzorów: 
Kukulak J., 1998, Dojrzałość podłużnych 

profilów dopływów górnej Raby 
i Skawy w świetle analizy ich spad-
ków, Czas. Geogr., 69, s. 25–42. 

Grocholski A., 1977, Uskok sudecki 
brzeżny a zagadnienie wulkanotekto-
niki trzeciorzędowej, Acta Univ. 
Wratisl., 378, Prace Geol.-Miner., 6, 
s. 89–103. 
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Baumgart-Kotarba M., Gilewska S., 
Starkel L., 1976, Planation surfaces 
in the light of the 1:300,000 geomor-
phological map of Poland, Geogr. 
Polonica, 33, s. 5–22. 

Don J., 1989, Jaskinia na tle ewolucji 
geologicznej Masywu Śnieżnika, [w:] 
A. Jahn, S. Kozłowski, T. Wiszniow-
ska (red.), Jaskinia Niedźwiedzia 
w Kletnie, Ossolineum, Wrocław, 
s. 58–79. 

Budkiewicz M., 1974, Niektóre złoża 
kaolinu okolic Świdnicy na Dolnym 
Śląsku, Prace Geologiczne PAN, 87. 

Jahn A., 1970, Zagadnienia strefy pery-
glacjalnej, PWN, Warszawa. 

W opisach artykułów i rozdziałów z prac 
zbiorowych należy podawać numerację 
stron „od–do”. 
9. W wypadku źródeł internetowych 

należy powoływać się na nie tekście 
w formie: [www.Stereo3D], która 
zawiera człon www i hasło identyfi-
kujące stronę internetową, będące za-
razem częścią jej adresu. Zestawienie 
stron internetowych cytowanych w 
tekście zasadniczym, przypisach 
i opisach ilustracji powinno być zaty-
tułowane Internet. 
Źródła internetowe należy zestawić 
w kolejności alfabetycznej. Ich opisy 
powinny zawierać człon www z ha-
słem identyfikującym, pełny adres 
strony internetowej oraz datę ostat-
niego dostępu, a poszczególne człony 
opisu należy oddzielać przecinkami, 
według poniższych wzorów: 

www.Stereo3D, 
http://www.stereo3d.com/displays.ht
m, ostatni dostęp 21.06.2010. 

www.Kartografia, 
http://www.kartografia.uni.wroc.pl/, 
ostatni dostęp 16.12.2010. 

10. Przypisy należy stosować w sytua-
cjach absolutnie niezbędnych i po-
winny one mieć charakter wyjaśnia-
jący. Nie wolno stosować przypisów 
do powoływania się na literaturę.  

11. Wielkość tabel wraz z opisem jest 
ograniczona rozmiarami strony „Cza-
sopisma” w druku (126x186 mm). Je-
śli głównym celem przytaczania da-
nych tabelarycznych jest ilustracja 
trendów, ogólniejszych zależności, 
zróżnicowania populacji itp., prefe-
rowane jest przedstawienie danych w 
formie wykresów, na ogół czytelniej-
szych niż długie tabele. Tabele należy 
przygotować tylko w polskiej wersji 
językowej. 

12. Wszystkie ilustracje (rysunki i foto-
grafie) noszą miano rycin i mają ko-
lejną numerację. Ilustracje, łącznie 
z podpisem w języku polskim i an-
gielskim, mogą mieć maksymalny 
format 126 × 186 mm. Fotografie po-
winny być kontrastowe, czarno-białe, 
w formacie dwukrotnie większym niż 
mają być reprodukowane. Ilustracje 
opracowane komputerowo powinny 
dać się odczytać w programie Corel 
DRAW X5 (lub wcześniejszych wer-
sjach), Excell, ArcGIS 9.3 lub 
MapViewer 7, a w wypadku obrazów 
rastrowych, winny one mieć rozdziel-
czość co najmniej 300 dpi. Znaki 
w legendzie mapy lub innego rysunku 
należy ponumerować, a ich objaśnie-
nia umieścić w podpisie ryciny. 

13. Wszystkie zasady przedstawione 
w punktach 2–11 mają również zasto-
sowanie przy przygotowywaniu ma-
teriałów do działu „Teoria i Praktyka 
Dydaktyczna”. 

14. Materiały nadesłane, a w rażący spo-
sób nie spełniające wymagań tech-
nicznych przedstawionych powyżej, 
będą odsyłane autorom bez rozpa-
trzenia. 

 
Listy — dyskusja — polemika, 
Recenzje, Kronika 
 
1. Dział „Listy — dyskusja — polemi-

ka” jest zasadniczo przeznaczony na 
publikację listów poruszających za-
gadnienia kluczowe dla polskiego 
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środowiska geograficznego, będących 
zaproszeniem do dyskusji, dalszych 
głosów w takich kwestiach oraz krót-
kich tekstów zawierających meryto-
ryczną polemikę z artykułami druko-
wanymi na łamach „Czasopisma”. 
W przypadku otrzymania materiałów 
polemicznych będą one udostępniane 
autorowi oryginalnej pracy, który bę-
dzie miał prawo odpowiedzi. Polemi-
ka i odpowiedź będą drukowane 
w tym samym zeszycie „Czasopi-
sma”.  

2. Redakcja przyjmuje do druku recen-
zje książek, prac zbiorowych, wy-
dawnictw pokonferencyjnych i atla-
sów, zarówno autorów polskich jak 
i zagranicznych. Objętość recenzji 
powinna wynosić 2–4 strony standar-
dowego wydruku. Recenzje mogą 
mieć charakter informacyjny lub po-
lemiczny i powinny zawierać elemen-
ty obiektywnej oceny. W przypadku 
pozycji zagranicznych preferowane są 
omówienia pozycji wartych upo-
wszechnienia w polskich kręgach 
geograficznych. Zasadą jest publiko-
wanie recenzji pozycji, które ukazały 
się nie wcześniej niż 3 lata przed wy-
daniem odpowiedniego zeszytu „Cza-
sopisma”. 

3. Do działu „Kronika” przyjmowane są 
informacje o Członkach Honorowych 
Polskiego Towarzystwa Geograficz-
nego, sprawozdania z działalności 
PTG, sprawozdania z konferencji 
i sympozjów – w szczególności orga-
nizowanych przez PTG, innych istot-
nych, okolicznościowych wydarzeń 
geograficznych, wspomnienia po-
śmiertne. Objętość materiałów nie 
powinna przekraczać 5 stron standar-
dowego wydruku. Sprawozdania 
z konferencji nie powinny ograniczać 
się do przytoczenia listy referatów 
i referentów, ale zawierać elementy 
oceny, zarówno wybranych prezenta-
cji, jak i całej konferencji. 

4. Materiały do działów „Listy — dys-
kusja — polemika”, „Recenzje” 
i „Kronika” należy od strony tech-
nicznej przygotowywać według zasad 
obowiązujących przy przygotowywa-
niu artykułów, natomiast nadsyłać 
w dwóch egzemplarzach. Wersję 
elektroniczną można przesłać pocztą 
elektroniczną bezpośrednio na adres 
Redakcji. 

5. Materiały do działów „Listy — dys-
kusja — polemika”, „Recenzje” 
i „Kronika” nie są zewnętrznie recen-
zowane, a decyzję o zakwalifikowa-
niu do druku podejmuje Redakcja. 

 
Procedura recenzji i akceptacji do 
druku 
 
1. Każdy nadesłany artykuł jest ocenia-

ny przez co najmniej dwóch niezależ-
nych recenzentów spoza składu Re-
dakcji, nie pochodzących z jednost-
ki(-ek) reprezentowanej przez auto-
ra(ów) artykułu. Redakcja może do-
konać wstępnej selekcji i zwrócić au-
torowi artykuł przygotowany nie-
zgodnie z instrukcją dla autorów lub 
rażąco niezgodny z linią programową 
„Czasopisma Geograficznego”. 

2. Recenzja ma formę pisemną: recen-
zenci wypełniają formularz recenzji 
oraz przekazują autorom i redakcji 
konkretne uwagi odnośnie nadesłane-
go tekstu. 

3. Recenzja kończy się rekomendacją, 
która zawiera wniosek o dopuszcze-
niu artykułu do druku lub jego odrzu-
ceniu, według wzoru: (1) nadaje się 
do publikacji w obecnej formie; (2) 
nadaje się do publikacji po wprowa-
dzeniu drobnych poprawek; (3) nada-
je się do publikacji tylko po dokona-
niu istotnych zmian w tekście; (4) nie 
nadaje się do publikacji w „Czasopi-
śmie Geograficznym” (ze wskaza-
niem powodów). Ostateczną decyzję 
o kwalifikacji artykułu do druku po-
dejmuje Redakcja. 
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4. Recenzent zna nazwisko autora re-
cenzowanego artykułu, ale podejmu-
jąc się recenzji składa pisemną dekla-
rację o braku konfliktu interesów 
między nim i autorem. 

5. Recenzje po otrzymaniu przez Re-
dakcję są przekazywane autorom, 
wraz z uwagami redakcyjnymi i de-
cyzją odnośnie akceptacji, warunko-
wej akceptacji (pod rygorem wpro-
wadzenie wskazanych zmian) lub od-
rzucenia artykułu. 

6. Nazwiska recenzentów nie są ujaw-
niane autorom, natomiast raz w roku 
jest publikowana lista recenzentów. 

7. Decyzję o przyjęciu do druku pozo-
stałych materiałów (sprawozdań, re-
cenzji, polemik) podejmuje Redakcja. 

 
Korekta i egzemplarze autorskie 
 
1. W celu usprawnienia prac redakcyj-

nych związanych z końcową obróbką 
materiałów zakwalifikowanych do 
druku, Autorzy proszeni są o podanie 
adresu poczty elektronicznej, na który 
będzie wysyłana korespondencja. Au-
torzy materiałów zaakceptowanych 
do druku otrzymują plik z tekstem 

złamanym w konwencji „Czasopisma 
Geograficznego” dla sprawdzenia 
zgodności z oryginałem i poprawienia 
ewentualnych błędów drukarskich. 
Plik zapisany będzie w formacie 
PDF, w którym możliwe jest nano-
szenie poprawek za pomocą narzędzi 
darmowego programu Adobe Reader. 
Na etapie korekty nie należy wpro-
wadzać żadnych merytorycznych 
zmian w tekście, dodawać nowych 
partii tekstu itp., można natomiast 
uaktualnić zestaw literatury, jeśli pra-
ce cytowane jako „w druku” w mię-
dzyczasie zostały opublikowane. 

2. Korektę drukarską należy odesłać do 
Redakcji w terminie nieprzekraczają-
cym 7 dni od dnia jej wysłania pocztą 
elektroniczną z Redakcji. Niedostar-
czenie korekty spowoduje, że artykuł 
może zostać wydrukowany z błęda-
mi. 

3. Po wydrukowaniu zeszytu wszyscy 
autorzy artykułów otrzymują po 15 
nadbitek (do podziału między współ-
autorów, jeśli praca ma charakter 
zbiorowy). Autorzy tekstów zamiesz-
czonych w pozostałych działach 
otrzymują po kilka nadbitek. 
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