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„Wiedza – instrument kształtowania przyszłości regionu”
“Oddajcie nam Dolny Śląsk, my wiemy co z nim zrobić” – tym hasłem wzywającym do
decentralizacji zarządzania finansami publicznymi i powierzenia spraw regionu lokalnym
politykom i przedsiębiorcom zakończyło się dzisiaj w Krzyżowej III Dolnośląskie Forum
Polityczne i Gospodarcze.
Trzydniowe spotkanie z udziałem blisko pięciuset przedstawicieli dolnośląskich środowisk
gospodarczych i politycznych, świata nauki, polityki oraz reprezentantów organizacji pozarządowych
poświęcono w tym roku wiedzy i jej roli w kształtowaniu przyszłości Dolnego Śląska. Forum odbyło się w
Krzyżowej już po raz trzeci. Przedsięwzięcie to, mające służyć wspólnemu rozwiązywaniu problemów
regionu, zainicjowali w 1999 roku prof. Jan Waszkiewicz, Marszałek Województwa Dolnośląskiego
i Janisław Muszyński, Kanclerz Dolnośląskiej Loży Busieness Center Club. Roli gospodarza
i współorganizatora imprezy, zwanej często “dolnośląskim Davos”, podjęła się wzorem lat ubiegłych
Fundacja “Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.
W trakcie debat uczestnicy Forum – między innymi prof. Romuald Gelles, rektor Uniwersytetu
Wrocławskiego, prof. Aleksandra Kubicz, również z Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Leon Kieres,
prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club oraz inicjatorzy
podkreślali znaczenie wiedzy i jej wykorzystania w praktyce dla przyszłości regionu.
Przypominali, że wiedza i umiejętności od wielu pokoleń stymulują przemiany cywilizacyjne. W XXI
wieku konieczne staje się upowszechnienie dostępu do wiedzy i stworzenie całemu społeczeństwu
możliwości dysponowania nią. Realizacja tego zadania stanowi najtrudniejsze wyzwanie stojące dziś
przed Dolnym Śląskiem. Możemy mu jednak sprostać, gdyż region już dziś dysponuje dużym
potencjałem intelektualnym.
Wskazywano, że konsekwentne wspieranie nauki przez wszystkie środowiska i idący w ślad za
nim wzrost poziomu wykształcenia Dolnoślązaków stanowią jedyną drogę do rozwoju gospodarczego i
społecznego naszego regionu, decydując o jego obecnej i przyszłej konkurencyjności.
Uczestnicy Forum pracowali również nad założeniami strategii edukacyjnej Dolnego Śląska.
Pozwoli ona dostosować obecny system szkolenia do współczesnych potrzeb edukacyjnych, ułatwiając
Dolnoślązakom zdobywanie wykształcenia zgodnego z wymaganiami zmieniającej się rzeczywistości
społecznej i gospodarczej a tym samym zwiększając ich szanse na rynku pracy.
Praktyczne możliwości wykorzystania wiedzy dla budowania dobrobytu Dolnego Śląska omawiano
w dziewięciu grupach roboczych podzielonych na dwa bloki: “Gospodarka oparta na wiedzy” oraz
“Społeczeństwo dysponujące wiedzą”. W ramach bloku gospodarczego dyskutowano w następujących
grupach:
-

Innowacyjność i informacja
Rozwój gospodarczy obszarów wiejskich
Infrastruktura techniczna i budownictwo
Funkcje małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionu
Kapitał a rozwój regionu.

Biuro DFPiG, ul. Konopnickiej 15 b, 51-141 Wrocław, tel. 071/326 54 00
e-mail: biuro@forum.pl
http://www.forum.pl/

Komunikat końcowy Forum 2001

Blok społeczny natomiast objął następujące grupy zagadnień:
-

Startegia edukacyjna Dolnego Śląska
Ochrona zdrowia – gałęzią gospodarki
Turystyka w regionie
Miejsce organizacji pozarządowych w społeczeństwie dysponującym wiedzą.

Po raz pierwszy w historii Forum wszystkie grupy te zawiązały się na wiele miesięcy przed
obradami w Krzyżowej, przyjeżdżając na spotkanie z gotowymi pomysłami. Grupy robocze spisały
materiały ze swych obrad grup w formie osobnych dokumentów.
Uczestnicy debaty gospodarczej podkreślali ścisły związek pomiędzy jakością i nowoczesnością
zarządzania przedsiębiorstwem a sytuacją finansową firmy. Podkreślano, że wiedza to zbiór
doświadczeń, obecna jest nie tylko na uczelniach, ale także w firmach. Firmy, które nie doskonalą się,
nie są innowacyjne i otwarte na zmiany, nie wytrzymują konkurencji i wypadają z rynku. Zgodzono się,
że wiedza to także przepływ informacji, na przykład o planowanych projektach inwestycyjnych.
Komunikację tę postanowiono usprawnić. Ważnym wątkiem dyskusji stały się małe i średnie
przedsiębiorstwa, podmioty wywiarające duży wpływ na rozwój całego regionu. Postulowano wsparcie
tego sektora w uzyskiwaniu dofinansowania ze źródeł europejskich. Przedsiębiorcy i przedstawiciele
władz samorządowych współdziałać będą w tej sprawie z dolnośląskimi parlamentarzystami.
Uczestnicy debaty społecznej podkreślali konieczność ustawicznego podnoszenia kwalifikacji
przez wszystkich, także elity regionu, w tym osoby zarządzające służbą zdrowia, edukacją na
wszystkich poziomach czy turystyką. Bez ciągłego samokształcenia kadr trudno bowiem o zrozumienie
istoty przemian gospodarczych i dopasowanie się do wymagań wolnego rynku. Postulowano uznanie
edukacji, turystyki i służby zdrowia za ważne dziedziny gospodarki.
Zwrócono uwagę na rosnącą rolę instytucji pozarządowych w kształtowaniu przyszłości Dolnego
Śląska. Celem ułatwienia współpracy z III sektorem w regionie Stowarzyszenie na Rzecz Promocji
Dolnego Śląska i Fundacja “Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego postanowiły do kolejnego
Forum przygotować internetową bazę danych o organizacjach pozarządowych na Dolnym Śląsku oraz
zasady certyfikacji takich instytucji.
Tegoroczne Forum w Krzyżowej stało się okazją nie tylko do zgłaszania konkretnych pomysłów na
przyszłość, ale także do przypomnienia wymiernych efektów zeszłorocznego spotkania. Do sukcesów
zeszłorocznego Forum należy między innymi wcielona już w życie idea Dolnośląskiego Certyfikatu
Gospodarczego – odznaczenia dla wzorowych firm dolnośląskich. Dwunastu laureatów pierwszej edycji
DCG odebrało Certyfikaty 16 listopada 2001 w Krzyżowej, w trakcie sesji inauguracyjnej. Dzięki
wyróżnieniu nie tylko zyskają dodatkowe możliwości promowania firmy, ale także większe szanse
w konkurowaniu z innymi podmiotami spoza regionu.
Łatwość dostępu do wiedzy i szybkość przepływu informacji rodzą konieczność podnoszenia
konkurencyjności nie tylko w skali globalnej, nie tylko podmiotów gospodarczych, ale także instytucji
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takich jak szkoły, uniwersytety, ochrona zdrowia, jednostki administracji rządowej czy samorządowej.
One także muszą sprostać wysokim standardom konkurencyjności.
Wszystkie powyższe zapisy stanowią wyzwania dla Dolnego Śląska, które uświadamiają nam
konieczność kształtowania nowego społeczeństwa. Dolny Śląsk stoi przed wyborem: albo podejmujemy
się budowy owego społeczeństwa, którego znakomita większość dysponuje wiedzą i umiejętnościami
na miarę potrzeb XXI wieku, albo nie zważając na duże szanse powodzenia, nie podejmujemy się
realizacji tego zadania i w efekcie skazujemy się na bezrobocie, niskie płace i ucieczkę z regionu
najzdolniejszych jego mieszkańców. Dlatego uczestnicy Forum uważają, że pierwszym krokiem
w realizacji tego wyzwania jest konsekwentna realizacja strategii edukacyjnej Dolnego Śląska.
Ustalono konieczność kontynuowania Forum Politycznego i Gospodarczego w Krzyżowej, kolejne
takie spotkanie zaplanowano na rok 2002, jego tematem będzie Dolny Śląsk w procesie przystąpienia
do Unii Europejskiej.
Krzyżowa, 18.11.2001
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