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Zagro¿ona egzystencja

Górnicza zbiorowoœæ lokalna wobec

restrukturyzacji kopalni

Artykuł zawiera relacje˛ z badan´ empirycznych przeprowadzonych na poczat̨ku 2000 r.
w gminie Miedźna. Objęto nimi jednątylko jednostkęadministracyjną, ale wnioski wyni-
kające z badan´ mają walor bardziej ogo´ lny. W podobnej sytuacji zagroz˙enia, w istocie
egzystencjalnego, znajduja˛ się bowiem Żory, Jastrze˛bie, Czerwionka-Leszczyny i całkiem
liczna grupa gmin okres´lanych w języku prawnym jako gminy go´rnicze. Badania zorien-
towane zostały na odtworzenie stano´w świadomos´ci, postaw, działan´ i projektowanych
zachowan´ osób znajdujących sięczęsto w sytuacji niepewnos´ci pozwiązanej z przebudowa˛
branży węglowej i niejasnos´cią losów kopalni-dobrodziejki.

Wstęp

Upływająca właśnie dekada transformacyjna przyniosła wiele zaro´wno ko-
rzystnych, jak i negatywnych zmian w regionie go´rnośląskim. Przede wszyst-
kim jednak przerwano polityczna˛ ciszęnad górnictwem i hutnictwem, rozpo-
czynając tym samym proces rzeczywistych przeobraz˙eń w obu branz˙ach.
Przez wiele lat piele˛gnowanie tej politycznej ciszy nad go´rnictwem górnośląs-
kim współtworzyło komfort rządzenia w Warszawie i w samym regionie.
Czasem jednak komfort taki warto naruszyc´, aby nie odkładac´ w czasie
zdarzen´, które zajść musząi zniszcząkolejne robotnicze iluzje. Hibernowanie,
czyli zamrożenie stanu go´rnictwa, to zła droga, wiodac̨a nie do jego odnowy
i konkurencyjnos´ci na europejskim i s´wiatowym rynku, lecz wprost na manow-
ce. Jakkolwiek oceniac´ program Steinhoffa oraz niedostatki przygotowanego
przez ministra, i po´ źniejszego wicepremiera, dokumentu, trzeba przyznac´, że
była to pierwsza – na taka˛ skalę– próba przemian w branz˙y. Dotyczyła takz˙e
nieodzownej redukcji zatrudnienia, rodzac̨ej najpowaz˙niejsze problemy społecz-
ne, egzystencjalne i psychologiczne, i to nie tylko w odniesieniu do rodzin
odprawianych i odchodzac̨ych z kopaln´ górników.

Już teraz jest niemal pewne, z˙e w ciągu trzech lat 1998–2000 z regio-
nalnego go´rnictwa odejdzie blisko 90 tysie˛cy osób; w samym tylko 1999 r.
prawie 20 tysie˛cy górników skorzystało z cieszac̨ego siędużym zaintere-
sowaniem Go´rniczego Pakietu Socjalnego. Tymczasem w 1998 r. z kopaln´



i przedsiębiorstw górniczych odeszło ponad 38,3 tys. ludzi, czyli blisko dwu-
krotnie więcej niźli planowano w programie rzad̨owym. Ponad dziesie˛ć tysię-
cy z nich skorzystało z jednorazowych odpraw bezwarunkowych, pobierajac̨
znane juz˙ w kraju, a i w regionie be˛dące pewnym symbolem, 44 tys. PLN.
W 2000 r. kwota jednorazowej odprawy bliska jest 55 tys. PLN. Warto tez˙
przypomniec´, że dla kolejnych 25 zakłado´w hutniczych przygotowano – wzo-
rowany na go´rniczym, choc´ mniej szczodry – socjalny pakiet pracowniczy.
Zgodnie z jego zapisami w najbliz˙szych trzech latach z branz˙y odejdzie 37
tysięcy pracowniko´w, w różnym wieku i o różnym stażu pracowniczym,
korzystając między innymi z jednorazowych odpraw bezwarunkowych, usta-
lonych wstępnie na 30 tys. PLN.

Zastanawiajac̨e jest jednak to, z˙e w regionie, mimo powaz˙nej skali przemian
i głębokich zagroz˙eń egzystencjalnych notowanych w wielu grupach pracow-
niczych, nie dochodzi do masowych protesto´w, strajków i rebelii. Wciąż też
respektowana jest zasada dobrowolnos´ci odejść, a w przypadku likwidacji
kopalńproponuje sie˛ zatrudnienie w kopalniach sas̨iednich. Trudno jednak nie
zauwaz˙yć, że w licznych przypadkach restrukturyzacja branz˙y rodzi głębokie
frustracje, przez˙ycia bolesne i niemal traumatyczne. Dzieje sie˛ tak zwłaszcza
w tych miastach i miasteczkach, w kto´rych kopalnia była cze˛sto jedynym
pracodawca,̨ dużym podatnikiem, z´ródłem finansowego bezpieczen´stwa kolej-
nych pokolen´ , centrum ustalonych wartos´ci, organizatorem z˙ycia kulturalnego.

Takich miejsc na Go´rnym Śląsku jest bardzo wiele, ale z cała˛ pewnos´cią
szczego´ lnego przykładu dostarcza gmina Miedz´na, związana głęboko, prawie
organicznie z kopalnia˛ „Czeczott”. Kopalnia ta, zagroz˙ona początkowo lik-
widacją, włączona została – wbrew ekonomicznemu rachunkowi, a gło´wnie
z powodów społecznych – do pobliskiej kopalni „Piast”. Na miejscu brak
bowiem alternatywnego rynku zatrudnienia i kopalniana fuzja, gwarantujac̨a
przetrwanie „Czeczotta” do 2005 roku, powinna dac´ ludziom szanse na zawo-
dowe, psychiczne i społeczne przygotowanie do z˙ycia w gminie bez go´rnictwa.
Najważniejsze, aby szansa ta została nalez˙ycie wykorzystana.

Układ społeczny w gminie

Gmina Miedźna położona jest w południowo-wschodniej cze˛ści województ-
wa śląskiego, w widłach rzek Wisły, Korzenicy i Pszczynki, i zajmuje obszar
5,040 ha, na kto´rym zamieszkuje 15,5 tys. mieszkan´ców. W jej granicach
znajduje sie˛ szes´ć sołectw: Wola, Frydek, Gilowice, Miedz´na, Góra i Grzawa.
W pobliżu granic gminnych ulokowane sa˛ między innymi takie miasta jak:
Pszczyna (do 1975 r. Miedz´na stanowiła cze˛ść powiatu pszczyn´skiego), Brzesz-
cze (w latach 1977–1982 wchodziła z kolei w skład tej gminy) i wreszcie
Oświęcim. Miedźna jest gminąo charakterze go´rniczo-rolniczym, na jej terenie
znajdująsię pokłady węgla eksploatowane przez Nadwis´lańskąSpółkę Węg-
lową S.A. Gmina posiada ponad 3 tys. ha uz˙ytków rolnych, kwalifikowanych
w większości (80%) do III i IV klasy. Okolice Miedz´nej to tereny byłych
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Rys. 1. Bezrobocie w gminie Miedz´na1

lasów książęcych Puszczy Pszczyn´skiej; prawie 900 ha dawnej puszczy lez˙y
w gminnych granicach.

Potencjalnymi i rzeczywistymi atutami gminy sa:̨ nieznaczna odległos´ć od
ważnych traktów komunikacyjnych Bielsko-Biała–Katowice, Gliwice–Krako´w,
a także istniejąca bocznica kolejowa. Lotnisko w Pyrzowicach, port pasaz˙erski
Górnego Śląska, oddalone jest zaledwie o 45 kilometro´w. W planach przewi-
duje sięprzeprowadzenie na obrzez˙ach gminy trasy szybkiego ruchu (S1).
Gmina Miedźna posiada stosunkowo dobrze rozwinie˛tą siećplacówek oświa-
towych, kulturalnych i wychowawczych. Tworza˛ ją: szes´ć przedszkoli, pie˛ć
szkół podstawowych, zespo´ ł szkół zawodowych, liceum zawodowe, liceum
ogólnokształcące oraz filia Politechniki Krakowskiej w Zamiejscowym Os´rodku
Dydaktycznym w Gilowicach. Do najwaz˙niejszych inwestycji infrastruktural-
nych realizowanych obecnie w gminie nalez˙y budowa Szkoły Podstawowej
nr 2 w Woli, budowa kanalizacji w Woli, a takz˙e budowa sali gimnastycznej
przy Liceum Ogo´ lnokształcącym w Gilowicach.1

Na tle innych miejscowos´ci województwa śląskiego bezrobocie w gminie
wciąż nie jest wysokie, a najwie˛ksze zagroz˙enie stanowi brak miejsc pracy dla
młodych ludzi kon´czących szkoły. Jak juz˙ wspomniano, kluczowym praco-
dawcąw gminie była i pozostaje nadal kopalnia „Czeczott”. 18 lipca 2000 r.
minęło właśnie 15 lat od chwili przekazania jej do eksploatacji i uruchomienia
pierwszej s´ciany wydobywczej. Jeszcze w połowie lat 90. kopalnia zatrudniała

blisko 7000 oso´b, przekonanych o jej nowoczesnos´ci i pomyślnych rokowa-
niach rynkowych. Tymczasem w połowie 2000 r. zatrudnienie w tej nowej
przeciez˙ kopalni znajdowało tylko 3200 pracowniko´w, pozostali odeszli z go´r-
nictwa, korzystajac̨ z Górniczego Pakietu Socjalnego, a zwłaszcza urlopo´w

1 Na podstawie danych zCentrum Przedsie˛biorczości S.A. Wola, 2000.
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i odpraw górniczych. Okazało sie˛ bowiem, że popełniono raz˙ące błędy w osza-
cowaniu zasobnos´ci pokładów, które przy obecnym usytuowaniu kopalni
zostały wyczerpane. Bogatsze złoz˙a zalegająpod nieodległym obozem os´wię-
cimskim, ale o ich eksploatacji z przyczyn oczywistych mowy byc´ nie może.
Poniewaz˙ główne osiedla go´rnicze w gminie Wola I i Wola II zamieszkuje
7300 oso´b, można przyjąć, że zdecydowana wie˛kszość, nawet przy obecnym
poziomie zatrudnienia w kopalni, zwiaz̨ana jest w sposo´b pośredni czy bez-
pośredni, zarobkowy lub rodzinny z kopalnia,̨ czyli „grubą–dobrodziejką”.

Układ społeczny w gminie ma charakter mozaikowy. Miedz´na, Grzawa,
sołectwo Wola, Go´ra, Frydek czy Gilowice to wsie o historycznych rodowo-
dach, s´ciśle związane z losami ziemi pszczyn´skiej, zamieszkałe przez zasie-
działąludność śląską, opatrywanąw regionie tradycyjnym mianem „hanyso´w”.
Natomiast mieszkan´cy wielkopłytowych osiedli go´rniczych – ulokowanych
pośród dawnej Puszczy Pszczyn´skiej – o niskich wartos´ciach symbolicznych
i urbanistycznych to z kolei najcze˛ściej migranci z mniej lub bardziej odległych
regionów Polski. Do Woli i gminy sprowadzili ich werbownicy, poszukujac̨y
pracowników do powstającej kopalni, kuszac̨y szansami – najzupełniej realnymi
– szybkiego otrzymania mieszkan´ i dobrych warunko´w płacowych. W z˙ar-
gonowym słowniku przylgnał̨ do nich termin „gorole” albo „werbusy”, albo
też i jeden, i drugi.

Wsie nalez˙ące do gminy maja˛ charakter rolniczy, a osiedla go´rnicze – co
zrozumiałeper se– przemysłowy. Problemem gminy jest zatem nie tylko
restrukturyzacja go´rnictwa, redukcja zatrudnienia w kopalni czy nawet groz´ba
– po okresie fuzji z „Piastem” – jej zamknie˛cia, ale takz˙e integracja społecz-
ności z jednej strony o wiejskim, z drugiej zas´ o industrialnym charakterze
i rodowodzie. Moz˙na zatem metaforycznie powiedziec´, że gminę– w społecz-
nym sensie – tworza˛ górnicy i rolnicy, „hanysy” i „gorole–werbusy”. Na te
podziały nakładaja˛ się także szersze ro´ żnice etniczne (S´lązak – nie-Ślązak),
antropologiczne (tutejszy – nietutejszy, swo´ j – obcy). Dwie wielkie kategorie
mieszkan´ców gminy, Ślązacy i gorole, takz˙e sąwewnętrznie zróżnicowane.
„Co wieś to pieśn” – stare przysłowie, przywoływane w pracach Marii Lipok-
-Bierwiaczonek, etnologa badajac̨ego ziemie˛ pszczyn´ską, dobrze ilustruje
historycznie utrwalone podziały społeczne w gminie. Sa˛ one czytelne takz˙e
przez analize˛ określeń, ugruntowanych stereotypo´w lokalnych, a nawet en-
demicznych epiteto´w.

W przeszłos´ci gospodarstwa rolne wsi Miedz´na były zasobne, spore powierz-
chniowo, utrzymywane przez „pamponio´w”, jak w gwarze s´ląskiej okres´lano
zamożnych gospodarzy. Do dzisiaj o miedz´nianach mo´wi się „łowsioki”,
a nazwa ta pochodzi od duz˙ych obszaro´w zasiewanych owsem. Dawniej
bowiem hodowano tutaj konie, gło´wnie na potrzeby wojska i w trosce o miej-
scowy prestiz˙. Do mieszkan´ców Góry zarezerwowano termin „kłacorze”, od
uprawianej tutaj brukwi (kłaki, kwaki). I wreszcie obywatele Frydka to „grzy-
biorze”, bo wies´ ulokowana jest blisko lasu. Podobnie w przypadku wer-
bowanych go´rników występowały wyraźne zróżnicowania regionalne, etniczne
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i kulturowe. Niektórzy z nich przybyli do Woli z bliskiego Go´rnośląskiego
Okręgu Przemysłowego, inni z odleglejszych okolic dawnego wojewo´dztwa
częstochowskiego, a jeszcze inni z kieleckiego i białostockiego. Podziały te
do dzisiaj sąw gminie widoczne, choc´ nie mającharakteru dramatycznego
i dramaturgicznego. Bywaja˛ jednak powodem konfliktu, nie tyle społecznego,
ile raczej politycznego. Przejawiaja˛ się na przykład w reprezentacji radnych
w Radzie Gminy, przy układaniu prioryteto´w inwestycyjnych, w podejs´ciu do
strategii i przyszłos´ci gminy. Tymczasem z wielu badan´ A.K. Sena, F. Fuku-
yamy czy P. Sztompki wiadomo, z˙e integracja i zaufanie, takz˙e w wymiarze
lokalnym, to waz˙ny element realizacji zadan´ strategicznych i wste˛pny warunek
społecznej partycypacji.

Jednym z waz˙niejszych osiągnięć samorządu terytorialnego i „rewolucji
gminnej” po 1990 r. był rozwo´j infrastruktury komunalnej i społecznej. Spos´ród
najpowaz˙niejszych inwestycji zrealizowanych w latach 1991–19992 wymienić
można: budowe˛ ośrodka laparoskopii w Grzawie, w kto´rym operacje prowadzi
zespo´ ł lekarzy wspierany przez prof. dr. hab. n. med. Szczepana Łukasiewicza,
budowęośrodka zdrowia w Go´rze, centrum kultury w Woli, oczyszczalnie˛
ścieków w Miedźnej, kanalizacje˛ (Wola, Miedźna-Grzawa, Frydek) czy wresz-
cie przedszkole i szkołe˛ podstawowąw Woli. Wzbogaciły one infrastrukture˛
technicznągminy i przyniosły wymierne efekty gospodarcze i społeczne.
Innym źródłem pozytywnych przemian w gminie jest rozwo´ j ośrodków wspie-
rania przedsie˛biorczości, w tym zwłaszcza Os´rodka Wspierania Przedsie˛bior-
czości i Centrum Przedsie˛biorczości S.A., inicjatora relacjonowanych badan´.

Założenia i warunki badań

Badania gło´wne przeprowadzono przy pomocy kwestionariusza wywiadu
wśród mieszkan´ców gminy, w tym byłych i obecnych pracowniko´w KWK
„Czeczott” oraz oso´b, które skorzystały z Go´rniczego Pakietu Socjalnego
(razem 500 oso´b). Badania uzupełniajac̨e, w których z kolei wykorzystano
kwestionariusz ankiety, zrealizowano ws´ród młodzieży z lokalnych szko´ ł
średnich (razem 100 oso´b). W sumie badaniem obje˛to 600 mieszkan´ców, czyli
3,85% ogo´ łu społecznos´ci gminnej (tzn. ponad 5% oso´b dorosłych oraz 7,13%
młodzieży szkół średnich). Wywiady przeprowadzali na przełomie lutego
i marca 2000 r. ankieterzy specjalnie przeszkoleni w Instytucie Socjologii
Uniwersytetu S´ląskiego. Uczestniko´w badan´ losowano tak, aby z jednej strony
zachowac´ strukturęlokalnej społecznos´ci pod względem rozkładu cech demo-
graficznych typowych dla kaz˙dego z sołectw, z drugiej zas´, aby znalazły sie˛
w niej, w odpowiedniej proporcji, obecni i byli pracownicy kopalni „Czeczott”.
Uzyskana w ten sposo´b próba ma charakter reprezentatywny dla dorosłej
populacji gminy Miedz´na.

2 Na podstawie TAUSZ (1999).
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Tab. 1. Respondenci według płci (w %)

Kategorie Mieszkańcy
Młodzież

szkół średnich

kobiety 49,8 49,0

mężczyźni 50,2 51,0

Tab. 2. Respondenci według wieku

Przedziały wieku Liczebność

17–20 126

21–30 129

31–40 178

41–50 106

51–60 38

61–70 22

powyżej 70 lat 1

Ogółem 600

Tab. 3. Badani mieszkan´cy według wykształcenia (w %)

Wykształcenie

brak odpowiedzi 0,4

podstawowe 15,0

zawodowe 48,4

średnie 32,8

wyższe 3,4

Trzy pierwsze tabele zamieszczone poniz˙ej ilustrują podstawowe cechy
demograficzno-społeczne ankietowanych, to znaczy rozkład płci, wieku i wy-
kształcenia. Tabele pozostałe przedstawiaja˛ procentowe – brzegowe – rozkłady
odpowiedzi na wybrane pytania ankiety. W opracowaniu zamieszczono ponadto
wykresy, które ilustrują poszczego´ lne – najbardziej istotne z punktu relac-
jonowanych badan´ – wybory respondento´w.

Zarówno badania gło´wne, jak i uzupełniajac̨e zmierzały przede wszystkim
– choćnie wyłącznie – do opisu:
• postrzegania moz˙liwości rozwojowych gminy przez jej mieszkan´ców,
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Rys. 2. Poziom z˙ycia rodzin według badanych mieszkan´ców

LEGENDA:
1. brak odpowiedzi
2. pieniędzy często nie wystarcza nam nawet na najtan´sze jedzenie, na opłaty za mieszkanie, prad̨,

gaz
3. pieniędzy wystarcza nam tylko na najtan´sze jedzenie i na opłaty za mieszkanie, prad̨, gaz – ale

już na nic więcej
4. bardzo oszcze˛dzamy na codziennych wydatkach, ale zwykle wystarcza nam na wszystko, czego

potrzeba
5. nie oszcze˛dzamy specjalnie i wystarcza nam na wszystko
6. starcza nam na wszystko i nawet moz˙na trochęodłożyć
7. starcza nam na wszystko i moz˙na odłożyć na takie wydatki jak np. lepsza odziez˙, samocho´d,

wczasy, wyjazdy zagraniczne, domek letniskowy itd.
8. w ogóle nie potrzebujemy sie˛ liczyć z wydatkami (0%)

• atrakcyjnos´ci inwestycyjnej gminy, ugruntowanej w społecznej s´wiado-
mości,

• szans z˙yciowych i pracowniczych dorosłych i ucznio´w,
• poziomu optymizmu co do przyszłych indywidualnych i społecznych loso´w

mieszkan´ców,
• polityki informacyjnej władz gminy i jej ewaluacji,
• oceny restrukturyzacji branz˙y górniczej, a zwłaszcza loso´w kopalni „Cze-

czott”,
• odczuwania własnego statusu ekonomicznego i społecznego przez miesz-

kańców gminy,
• stopnia gotowos´ci do ewentualnych wyjazdo´w z gminy i regionu,
• rekonstrukcji poziomu aspiracji edukacyjnych i pracowniczych,
• możliwości rozwojowych lokalnego rynku pracy.

Zaangażowani i wyłączeni

Jedna z kluczowych sekwencji wywiadu i ankiety oraz kluczowe pytanie
badawcze wiaz̨ało sięz poczuciem optymizmu i –a contrario – pesymizmu
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Rys. 3. Ocena przyszłos´ci młodego pokolenia w gminie Miedz´na w opiniach
uczniów szkół średnich

społecznego. Wiadomo bowiem, z˙e poziom tego pierwszego, połac̨zony z in-
nymi wspomnianymi juz˙ wartościami społeczen´stwa obywatelskiego, takimi
jak zaufanie, wiarygodnos´ć, otwarcie na zmiany, gotowos´ć do działan´ pro-
społecznych o charakterze prometejskim, to z´ródła sukcesu gminy. Ich brak
lub niedostatek rodza˛ najczęściej problemy rozwojowe, wypaczaja˛ organizo-
wane zmiany, deformuja˛ ich rezultaty, sprzyjaja˛ także postawom wyste˛pnym,
herostratesowym, i wyłac̨zeniu.

Mieszkańcy gminy Miedźna widzą swoją przyszłos´ć raczej w ciemnych
barwach (43,6% wskazan´), a najbliższy – 2001 rok – jako gorszy niz˙ mijający
(38,0%). Optymistycznie nastawionych jest zaledwie 9,2% badanych, a ponad
17,6% uwaz˙a, że nadchodzac̨e lata be˛dą lepsze od ubiegłej dekady. Ogo´ lnie
badani stwierdzili, iz˙ sytuacja w gminie zmierzaw złym kierunku (41,0%).
Ledwie 13,8% jest przeciwnego zdania, a 45,2% badanych w ogo´ le nie potrafi
lub nie chce ocenic´ sytuacji w gminie.

Ten pesymistyczny oglad̨ jest – co wydac´ sięmoże zastanawiajac̨e – wyraz´-
nie skorelowany z ocena˛ własnego statusu materialnego. Wat̨pliwości wynikają
z faktu, że gmina ma charakter go´rniczy, a zatem płace sa˛ tutaj statystycznie
wyższe aniz˙eli w innych branz˙ach regionu i poza nim, zas´ wyposażenie
materialne bogatsze niz˙ w innych typach gospodarstw domowych. Z cała˛
pewnos´cią jednak mamy do czynienia z subiektywnym i poro´wnawczym
poczuciem uboz˙enia. Układem odniesienia nie jest w gminie bardzo przeciez˙
odległa miejscowos´ć związana z dawnym Pan´stwowym Gospodarstwem Rol-
nym, lecz inne gminy regionu go´rnośląskiego, w których proces restrukturyzacji
dokonuje sie˛ szybciej i sprawniej, a istniejac̨e kopalnie nie sa˛ zagrożone
likwidacją czy powaz˙ną redukcjązatrudnienia. W licznych deklaracjach re-
spondenckich znaczac̨y odsetek badanych (44,4%) twierdzi, z˙e w ich rodzinach
zdarzająsię sytuacje, kiedy pienie˛dzy wystarcza tylko na najtan´sze jedzenie
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i na opłaty za mieszkanie, prad̨, gaz – ale juz˙ na nic więcej, a 30,4% bardzo
oszczędza na codziennych wydatkach.

Jak w wielu podobnych badaniach, młodsi pracownicy, zwłaszcza lepiej
i najlepiej wykształceni, własna˛ zasobnos´ć materialnąi perspektywy przyszłos´ci
postrzegaja˛ bardziej optymistycznie; najgorzej zas´ – niekiedy jako dramatyczne
– widzą je osoby najstarsze wiekiem, najgorzej wykształcone i najsłabiej
wykwalifikowane, o najdłuz˙szym staz˙u pracy w przedsie˛biorstwie pan´stwo-
wym. Warto przy okazji podkres´lić fakt, że badani mieszkan´cy pesymistycznie
oceniająprzyszłos´ć młodego pokolenia; 55,8% z nich twierdzi bowiem, z˙e jest
ona zła, a 19,4%, z˙e zdecydowanie zła. Pozytywnie ocenia ja˛ tylko 15,2%
badanych. Młodzi ludzie, podobnie jak ich rodzice, oceniali swoje przyszłe
losy w tonach głe˛boko minorowych.

Zastanawia przy tym poglad̨ wyrażany przez prawie co trzeciego badanego
z grupy dorosłych respondento´w, że trud włożony w edukacje˛ młodych ludzi nie
zaowocuje znalezieniem przez nich pracy w gminie. Trudno tutaj nie przywołac´
reguły samospełniajac̨ej sięprzepowiedni, zwłaszcza z˙e jedynie 16,2% rozmo´w-
ców ma nadzieje˛ na znalezienie pracy przez absolwento´w szkół różnych typów.
Wciąż do społecznej s´wiadomos´ci nie dotarły elementarne fakty, zwiaz̨ane ze
strukturąrodzimego, zaro´wno regionalnego, jak i krajowego bezrobocia. Ws´ród
osób bezrobotnych zarejestrowanych w wojewo´dztwie śląskim jedynie 3–4%
legitymuje sięwykształceniem wyz˙szym, a zdecydowana wie˛kszość trwale
bezrobotnych ukon´czyła jedynie podstawo´wkęczy trzyletniąszkołęzawodową.

Badania ukazały takz˙e, jak respondenci postrzegaja˛ i projektują przyszłe
losy edukacyjne swoich dzieci, w zestawieniu ze zgeneralizowana,̨ całościową
ocenąperspektyw młodego pokolenia w gminie. Tabela 4 pokazuje wyraz´nie,
że w społecznej s´wiadomos´ci, zwłaszcza w małych społecznos´ciach lokalnych,
sołeckich, wciąż trwały jest pogląd o nieodzownos´ci szybkiego kon´czenia
szkół dających dobry i konkretny zawo´d, a zatem i regularne pobory. Mamy
tutaj do czynienia z typowym dla regionu go´rnośląskiego, choc´ ulegającym
erozji, długim trwaniem stereotypo´w, nawyków, sposobo´w myślenia związa-
nych z aspiracjami zawodowymi i edukacyjnymi młodego pokolenia. Przez
dziesiątki lat zjazd do kopalni stanowił re˛kojmię dobrze płatnej pracy i przy-
wilejów pozapłacowych. Nadal tez˙ – w tym miedźnieńskim przypadku – finan-
sowanie dziennych studio´w wyższych nie jest rozumiane jako jedna z najlep-
szych inwestycji we własne dzieci, dobra ochrona przed bezrobociem i jego
indywidualnymi oraz społecznymi naste˛pstwami. Wprawdzie sytuacja ta zmie-
nia się powoli, ale nie w tempie, jakie towarzyszyc´ winno restrukturyzacji.
Pocieszajac̨e jest jednak, z˙e coraz większa grupa rodzico´w, nawet najgorzej
wykształconych, pragnie wyz˙szego wykształcenia dla swoich dzieci, szczego´ l-
nie zas´ córek. Ta ostatnia postawa wiaż̨e się, przynajmniej pos´rednio, z in-
trygującym społecznie faktem, z˙e wykształcenie traktowane bywa jako rodzaj
dobrego wiana dla co´rki i wyposażenia życiowego syna.

Na razie deklaracje rodzicielskie co do planowanych typo´w kształcenia
dzieci nie przekładaja˛ się na rzeczywiste wybory szkolne. Młodzi mieszkan´cy
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Rys. 4. Możliwości znalezienia pracy na terenie gminy Miedz´na – opinie młodziez˙y

Tab. 4. Ocena przyszłos´ci młodego pokolenia a edukacja

Plany
edukacyjne

Ocena przyszłos´ci młodego pokolenia3 Razem
%

całościdobra raczej
dobra

raczej
zła

zdecydo-
wanie zła

nie mam
zdania

podjąć pracęi nie uczyćsię
dalej N 1 5 10 3 1 20

% w kolumnach 7,7 7,9 3,6 3,1 2,1 4,0

Podjąć pracęi uczyć się dalej
w systemie zaocznym lub
wieczorowym N 3 13 112 31 13 173

% w kolumnach 23,1 20,6 40,1 32,0 27,7 34,6

uczyćsię w szkole
pomaturalnej N 0 0 17 2 1 20

% w kolumnach 0 0 6,1 2,1 2,1 4,0

uczyćsię dalej na studiach
trzyletnich (licencjat) N 2 3 26 7 2 40

% w kolumnach 15,4 4,8 9,3 7,2 4,3 8,0

uczyćsię dalej na studiach
pięcioletnich N 1 18 29 30 8 86

% w kolumnach 7,7 28,6 10,4 30,9 17,0 17,2

Liczebnos´ć 7 39 194 73 25

% całości 2,6 12,6 55,8 19,4 9,4

3 Pominięto braki odpowiedzi (24,4%) oraz kategorie˛ „nie dotyczy” (7,8%), co powoduje, z˙e
dane nie sumuja˛ się do 100%.
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Tab. 5. Ocena działan´ podejmowanych przez władze gminne (w procentach)

Ocena Miedźna Grzawa Góra Gilowice Frydek Wola inne N

szybkie i elastyczne 3,9 0 1,2 6,2 6,9 1,0 0 10

średnie 44,2 27,2 64,6 56,2 69,0 29,2 33,3 203

powolne
i nieefektywne

26,9 36,4 19,5 18,8 10,3 46,1 66,7 179

w ogóle nie reagują 5,8 0 2,5 0 0 11,7 0 39

nie mam zdania 19,2 36,4 12,2 18,8 13,8 12,0 0 69

Razem N 52 11 82 32 29 291 3 500

gminy woląwciąż technikum gwarantujac̨e zawo´d, często nadwyz˙kowy i ska-
zujący na bezrobocie, aniz˙eli liceum ogólnokształcące, dające cywilizacyjną
ogładęi umożliwiające studiowanie we wszystkich typach szko´ ł, zwłaszcza
o charakterze uniwersyteckim. Nawiasem mo´wiąc, liceum ogo´ lnokształcące
ulokowane w Gilowicach, o ustalonej renomie i dobrym poziomie kształcenia,
przyjmować musi ucznio´w spoza gminy, gdyz˙ w innych przypadku wiele
miejsc pozostałoby niewykorzystanych. I przeciwnie – lokalne szkoły tech-
niczne mająpełny nabo´r. Proporcje te ulegaja˛ powoli korzystnemu odwro´ceniu.

Rejestr oczekiwańspołecznych

Uderzającą– choćspodziewana˛ – cechąniemal wszystkich wypowiedzi jest
obawa o miejsca pracy, a zwłaszcza o alternatywny rynek zatrudnienia. Ten
ostatni ma sie˛ pojawić, zanim jeszcze kopalnia „Czeczott” zakon´czy wydobycie.
To zdumiewajace, ale prawie wszyscy badani (94%) oczekuja˛ od władz samo-
rządowych tworzenia nowych miejsc pracy i zahamowania wzrostu bezrobocia.
Jak jużwspomniano, bezrobocie nie jest wysokie, ale groz´ba rosnącej liczby
bezrobotnych, zaro´wno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych, jest naj-
zupełniej realna. Wydaje sie˛, że gmina nie posiada jeszcze jasnej strategii
postindustrialnej, a zwłaszcza pokopalnianej, kiedy wiez˙a wyciągu stanowic´
będzie co najwyz˙ej dowód na niegdysiejsza˛ ekspansje˛ przemysłu wydobyw-
czego. Nic zatem dziwnego, iz˙ duża grupa badanych oczekuje od władz
lokalnych większej inicjatywy i dbałos´ci o rozwój gminy, oceniając dotych-
czasowe działania w tym zakresie jako s´rednio skuteczne. Jest to rodzaj
społecznego napomnienia i przygany dla władz samorzad̨owych, podejmuja-̨
cych wprawdzie wysiłki na rzecz zmiany oblicza gospodarczego Miedz´nej
i jej charakteru, ale – zdaniem mieszkan´ców – w sposo´b niewystarczajac̨y
i fragmentaryczny.

Warto wszakz˙e zaznaczyc´, że badania przeprowadzone zostały w krytycznym
dla gminy momencie, kiedy waz˙yły się losy kopalni, a obawy o jej zamknie˛cie
były najzupełniej uzasadnione. Obecnie, kiedy z˙ywot wolskiej „gruby” został
przedłużony o kolejne pie˛ć lat, poziom społecznych obaw, neurastenicznych
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Tab. 6. Najpowaz˙niejsze niedostatki infrastrukturalne w gminie wskazane przez
badanych

Niedostatki infrastrukturalne Iloś ć wskazań (%)

ośrodki kulturalno-wypoczynkowe: dyskoteka, basen,
siłownia, kawiarnie, kino, place zabaw, skwery itp.

138 24,0

praca: brak miejsc pracy, organizacja nowych miejsc pracy 125 21,7

komunikacja i stan dro´g: autobusy, przystanki autobusowe,
połączenia z innymi miastami; stan dro´g, chodniki,
pobocza, os´wietlenie, parkingi

117 20,3

postaw i troski o miejsce pracy zapewne nieco sie˛ obniżył, choć wciąż uzna-
wany byćmoże za krytyczny. Badani sa˛ przekonani, a przekonanie to potwier-
dza bliższa analiza regionalnego rynku pracy, z˙e miejsce zamieszkania wpływa
na szanse zatrudnienia, kto´re sąznacznie wie˛ksze w aglomeracjach miejskich
niż w małych gminach. Gmina Miedz´na jest pod tym wzgle˛dem upos´ledzona
i to nie tylko w stosunku do sas̨iednich Tych, ale znacznie mniejszej, liczac̨ej
50 tysięcy mieszkan´ców Pszczyny.

Zapewne do umiarkowanie pozytywnej oceny działan´ władz samorzad̨owych
przyczyniły sięwidoczne i łatwo dostrzegalne braki w infrastrukturze społecz-
nej i komunalnej. Ich rejestr, przedstawiony przez autoro´w badan´ w czerwcu
2000 roku na specjalnym posiedzeniu w Centrum Kultury w Woli, nie stanowił
dla uczestniko´w spotkania – w tym radnych – specjalnego zaskoczenia. Przede
wszystkim eksponowano niedostatek os´rodków kulturalnych, wypoczynkowych
i rekreacyjnych, o niewyszukanym przeciez˙ charakterze, zwiaz̨anych najcze˛ściej
z kulturąmasowąi popularną, a nie – wysoka˛ i elitarną.

Budowa alternatywnego rynku pracy, oddalajac̨ego widmo masowego bezrobo-
cia w skali lokalnej, wiąże sięczęściowo z ekspansja˛ małej i średniej przedsie˛bio-
rczości. Wiadomo bowiem, z˙e w krajach pozytywnego odniesienia, czyli w pan´st-
wach europejskiej pie˛tnastki, ten typ firm stanowi 95% wszystkich instytucji
gospodarczych. Takz˙e wyraźna większość mieszkan´ców uczestniczac̨ych w bada-
niach (61,4%) stwierdza, z˙e na terenie Miedz´nej możliwy i celowy jest rozwój
tego typu przedsie˛biorczości. Tymczasem – wbrew deklaracjom – zaledwie co
dziesiąty spośród respondento´w (11,8%) podjął już tego typu działalnos´ć gospo-
darczą, głównie zresztąw sołectwach niego´rniczych: we Frydku, Go´rze i Gilowi-
cach. Co gorsza, jedynie 1,2% odpowiadajac̨ych jest zdecydowanych na rozpo-
częcie takiej działalnos´ci, natomiast az˙ 37,4% zadeklarowało, z˙e na pewno sie˛ na
niąnie zdecyduje. Trudno, z˙eby optymizmem napawała informacja, z˙e dalszych
13,8% badanych zastanawia sie˛ nad załoz˙eniem firmy, a kolejnych 35,4%
badanych jeszcze nie rozwaz˙yło tego problemu. Niemniej jednak te dwie ostatnie
grupy mogąstanowićw przyszłos´ci zaczątek nowej przedsie˛biorczości w gminie,
jeśli zostanąim stworzone odpowiednie warunki.
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Rys. 5. Stopien´ zainteresowana załoz˙eniem małej firmy lub podje˛ciem działalnos´ci
gospodarczej

Gminny obieg informacji

Zastanawiajac̨e, czy wręcz niepokojące, wyniki przyniosły badania nad
obiegiem informacji w gminie, zwłaszcza nad sposobami komunikowania
się samorządu lokalnego z mieszkan´cami. Jak wiadomo, informacja była
i jest cennym towarem; stanowi takz˙e źródło inspiracji do działan´ lub
– przeciwnie – tworzy przesłanki do ich zaniechania. W przypadku przed-
sięwzięć informacyjnych i marketingowych podejmowanych przez samorzad̨
gminny szczego´ lną rolę odgrywają wszelkie pro´by zmierzające do zmiany
utrwalonego wizerunku gminy. Przez pie˛tnaście ostatnich lat postrzegana
ona była jako czas̨tka przykopalnianego pejzaz˙u i nowoczesna odmiana
osiedla awaryjnego. Tak bowiem jeszcze w okresie mie˛dzywojennym okre-
ślano zespoły mieszkaniowe ulokowane w bezpos´redniej bliskos´ci zakładu
pracy, z dyspozycyjna˛ i łatwo dostępną siłą roboczą. W dekadzie trans-
formacyjnej utrwaliło sie˛ w regionie go´rnośląskim przekonanie, z˙e gmina
Miedźna – czy s´ciślej osiedla go´rnicze w niej ulokowane – to czarne dziury
inwestycyjne, miejsce o złych rokowaniach gospodarczych i społecznych,
jeśliby użyć terminologii medycznej. Aby gminna hossa inwestycyjna stała
sięmożliwa, ten typ mys´lenia winien ulec zmianie. Z cała˛ pewnos´cią wstępem
do zmiany utrwalonego wizerunku jest reorientacja lokalnej polityki in-
formacyjnej, prowadzonej zaro´wno w gminie (i tworzących ją sołectwach),
jak i poza jej granicami. Badani pytani o doste˛p i przepływ lokalnych
informacji takich jak promocja gminy, nowe inwestycje w jej granicach,
funkcjonowanie utworzonej w marcu 1998 r. Specjalnej Gminnej Strefy
Ekonomicznej (SGSE) stwierdzali, z˙e ich wiedza jest w tym przypadku
niezwykle skromna, a działania władz samorzad̨owych niewystarczajac̨e.
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Być może najbardziej niepokojac̨y jest brak wiedzy o utworzonej na terenie
gminy strefie ekonomicznej. Az˙ 60% badanych nie potrafi ocenic´, czy spełni
ona oczekiwania władz lokalnych, a ta niepewnos´ć wynika przede wszystkim
– choćnie wyłącznie – z braku informacji dotyczac̨ych zasad istnienia strefy
oraz projektowanych korzys´ci, jakie ma ona przynies´ć. Być może przesadne
będzie stwierdzenie, z˙e tak naprawde˛ w rzeczywistos´ci społecznej waz˙ne jest
to, co utrwalone w indywidualnej i zbiorowej s´wiadomos´ci, to zaś, co w niej
nie ugruntowane, w rzeczywistos´ci nie funkcjonuje. Idea gminnej strefy
ekonomicznej, majac̨ej przyciągać zewnętrznych inwestoro´w, jest na tyle
ważne i nośna, że nie nalez˙y skazywac´ jej na ten typ społecznego niebytu.
Natomiast bardzo korzystnym prognostykiem moz˙e być informacja, że pomi-
mo braku informacji o działaniach władz gminy mieszkan´cy uznajągminęza
miejsce atrakcyjne dla przyszłych inwestoro´w (48,4% badanych).

Górnicze przemyślenia

Odrębnego potraktowania wymaga – mimo małej liczebnos´ci – rozkład
odpowiedzi zarejestrowany w podgrupie badanych go´rników, nazwanych w re-
gionalnym żargonie „hajerami” (53 osoby). Na plan pierwszy wysuwaja˛ się
opinie, że likwidacja kopalni to przede wszystkim katastrofa i nieszcze˛ście dla
gminy czy nawet mikroregionu (26 respondento´w), zubożenie lokalnej społecz-
ności (12), bezrobocie i bieda (8), zuboz˙enie mojej własnej rodziny (7). Ten
typ wypowiedzi, utrzymanych w katastroficznej tonacji, jest bardzo charak-
terystyczny dla wszystkich badan´ nad procesami restrukturyzacji go´rnictwa
węgla kamiennego. Optymalne byłoby zapewne ugruntowanie w s´wiadomos´ci
górników i ich rodzin, a zwłaszcza małz˙onek, że proces ten moz˙e być trak-
towany w kategoriach szans egzystencjalnych, nowych moz˙liwości, przekwa-
lifikowań i nowych nisz na rynku pracy. Dzisiaj, po kilkunastu juz˙ latach
przebudowy przemysłu regionalnego wiadomo, z˙e termin „restrukturyzacja”
wywołuje jednostronne, przede wszystkim negatywne asocjacje typu: likwidacja
kopalń, hut, zakłado´w przemysłowych, miejsc pracy, bieda, zagroz˙enia bytowe.
Prawdopodobnie najwie˛ksze nawet wysiłki marketingowe czy wre˛cz propagan-
dowe nie zniosa˛ tego rodzaju skojarzen´, powstających zaro´wno w skali lokalnej,
jak i regionalnej. Co ciekawe, negatywne opinie wyraz˙ali i byli górnicy,
którzy skorzystali z Go´rniczego Pakietu Socjalnego, okres´lający swojąaktualną
sytuacjęmaterialnąjako „mniej więcej takąsamąjak w czasie pracy w kopa-
lni”, i twierdzący, że „jest ona obecnie znacznie gorsza”.

Z innych badan´ wiadomo, że ponad połowa spos´ród górników, którzy
wzięli jednorazowe odprawy bezwarunkowe (owe wspomniane 44–55 tys.
PLN brutto) znalazła prace˛ poza branz˙ą4. Pozostali albo jej szukaja˛ (36%),
w tym równieżw szarej strefie, albo tez˙ nie chcąpodejmowac´ takiego wysiłku

4 Por. M.S. Szczepan´ski, M. Tyrybon, A. Tomeczek (1999, s. 581–593).
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i zamierzająwieść z wyboru żywot bezrobotnego. W przypadku gminy Miedz´-
na proporcje sa˛ odmienne: 44% badanych go´rników znalazło juz˙ nowąpracę,
pozostali jej poszukuja.̨ Nic zatem dziwnego, iz˙ w tej grupie interesowało nas
szczego´ lnie powodzenie oferowanych przez rozmaite instytucje kurso´w, umoż-
liwiających profesjonalne przekwalifikowanie go´rników i ułatwiających po-
szukiwania na rynku pracy. Zdecydowanie pod wzgle˛dem atrakcyjnos´ci na
plan pierwszy wysuwaja˛ się elementarne kursy obsługi komputera i pod-
stawowych jego programo´w, kursy operatorskie (operator sprze˛tu lekkiego
i ciężkiego), prawa jazdy, prowadzenia działalnos´ci gospodarczej, ochrony
mienia, budowlane. Zdecydowanie mniejsza˛ popularnos´cią ciesząsięnatomiast
szkolenia z zakresu ksie˛gowości i marketingu.

Wola migracji

Niemal wszędzie tam, gdzie dokonuja˛ się radykalne przeobraz˙enia gos-
podarcze i społeczne, połac̨zone z zagroz˙eniami egzystencjalnymi, a zwłaszcza
finansowymi, wzrasta odsetek oso´b deklarujących gotowos´ć wyjazdu poza
transformującą się gminę, region czy nawet kraj. Zjawisko to wywołuje dwo-
jakie, na ogo´ ł ambiwalentne, odczucia. Z jednej strony pocieszajac̨e sąde-
klaracje mobilnos´ci psychicznej i fizycznej zagroz˙onych ludzi, związane z moz˙-
liwościami ich wyjazdu i poszukiwaniem nowych szans z˙yciowych. Takie
lokalne i regionalne migracje dokonały sie˛ już w nieodległej przeszłos´ci
w miastach amerykan´skich zdominowanych przez przemysł tradycyjny, w go´r-
niczych społecznos´ciach Francji czy – w mniejszym stopniu – Wielkiej Bry-
tanii. Z drugiej jednak strony stała gotowos´ć do wyjazdu, z˙ycie na przy-
słowiowych walizkach, niesie niebezpieczne konsekwencje. Oznacza bowiem
albo społeczna˛ wegetacje˛, albo nawet s´mierć wsi czy gminy jako takiej, jak
miało to miejsce w wielu miejscach s´ciany wschodniej, w dawnych wioskach
pegeerowskich, ulokowanych na po´ łnocnych rubiez˙ach kraju. Co wie˛cej,
postawa taka jeszcze bardziej osłabia przywiaz̨anie do „małej ojczyzny”
i przypisanie do lokalnej zbiorowos´ci – jeżeli w ogóle one wyste˛pują – ogra-
niczając tym samym gotowos´ć do działania na rzecz najbliz˙szego otoczenia
i świata. Warto o prawdach tych szczego´ lnie wyraźnie mówić w Miedźnej,
zważywszy, że łącznie ponad połowa badanych zadeklarowała che˛ć wyjazdu
z gminy. W przypadku młodych ludzi odsetek takich wskazan´ jest jeszcze
wyższy.

Największy, jak moz˙na było przewidziec´, odsetek oso´b składających takie
właśnie migracyjne deklaracje zarejestrowano w go´rniczych osiedlach Woli.
Wielu ich mieszkan´ców przybyło do gminy zaledwie kilkanas´cie lub nawet
kilka lat temu i stopien´ ich zakorzenienia jest wciaż̨ znikomy, podobnie jak
zakres indywidualnej czy rodzinnej identyfikacji z miejscem, jego problemami
i społecznos´cią. Dla części tych ludzi pozytywnym układem odniesienia nie
jest Wola i jej blokowe zespoły mieszkaniowe, ale wsie, miasta i miasteczka,
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Rys. 6. Deklarowana zmiana miejsca zamieszkania

Tab. 7. Deklaracja zmiany miejsca zamieszkania według mieszkan´ców poszczego´l-
nych sołectw (w %)

Miedźna Grzawa Góra Gilowice Frydek Wola inne N

brak odp. 0 0 1,2 0 0 0 0 1

nie 88,5 90,9 80,5 81,3 96,5 24,0 66,7 248

wyjazd do innego
miasta w regionie

9,6 9,1 12,2 9,4 0 51,6 33,3 170

wyjazd z regionu 1,9 0 2,4 6,2 3,5 21,0 0 67

wyjazd z Polski 0 0 3,7 3,1 0 3,4 0 14

Razem N 52 11 82 32 29 291 3 500

w których zostawili bliskich, rodziny, kre˛gi koleżeńskie i towarzyskie. Ci,
którzy mająjeszcze moz˙liwości powrotu, powaz˙nie je rozwaz˙ają. Wydaje się
jednak, że w obecnej sytuacji mieszkaniowej, w obliczu kłopoto´w na lokalnym,
regionalnym i wreszcie krajowym rynku pracy wielu z nich pozostanie na
Górnym Śląsku. Mówiąc wprost, problem odchodzac̨ych i odprawianych go´r-
ników winien zostac´ rozstrzygnięty i rozwiązany na miejscu w samym regionie.
Zupełnie nieuzasadnione, wre˛cz fantasmagoryczne sa˛ oczekiwania, z˙e byli
górnicy zasiedląopuszczone przez armie˛ radzieckąmiasta, takie jak Borne-
-Sulinowo, w komplecie wyjada˛ na ścianęwschodniączy stanąsię alaskimi
górnikami. To mało odpowiedzialne tworzenie iluzji i złudzen´, że problem
górniczy można eksportowac´ poza granice regionu i wojewo´dztwa.
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Projekcje przyszłości

Badania gminne – jak je moz˙na okres´lić – skłaniajądo kilku przynajmniej
refleksji końcowych i do formułowania sugestii co do przyszłych działan´ ,
podejmowanych przez władze lokalne i regionalne. W pierwszej kolejnos´ci
nieodzowna w Miedz´nej i w całym mikroregionie wydaje sie˛ radykalna poprawa
polityki informacyjnej, przystosowanej do umieje˛tności i kompetencji kulturo-
wych odbiorco´w. Podkres´lmy raz jeszcze, z˙e przedsie˛wzięcia, zabiegi i instytuc-
je, jeśli nie istniejąw społecznej s´wiadomos´ci, często skazane sa˛ na marginali-
zacjęi peryferyjność. Dotyczy to przede wszystkim przedsie˛wzięć wymagają-
cych społecznego wsparcia, zbiorowych, a nie tylko indywidualnych zabiego´w,
takich choc´by jak gra zmierzajac̨a do pozyskania inwestoro´w, zwłaszcza tych,
którzy dysponująpoważnym kapitałem. Działalnos´ć informacyjna w gminie
zmierzac´ zatem winna w pierwszej kolejnos´ci do tworzenia oraz umacniania
zrębów społeczen´stwa obywatelskiego, opartego na pierwiastku tolerancji
i poszanowania innos´ci. Światy miedźnienskich hanyso´w oraz wolskich goroli
mająwiele sobie do zaoferowania, a budowe˛ proceso´w integracyjnych zaczać̨
można chociaz˙by od organizacji Festiwalu Gminy Miedz´na i prezentacji
poszczego´ lnych sołectw czy to łowsiarskich, kłacorskich, grzybiorskich, czy
wreszcie hajerskich. Podczas pobytu w gminie zwro´ciliśmy uwagęna integra-
cyjne funkcje takiego festiwalu, w ramach kto´rego można rozegrac´ symboliczny
mecz go´rnicy kontra rolnicy. Działania teper saldozmierzac´ majądo ograni-
czenia postaw pesymistycznych, limitujac̨ych związki z miejscem i jego ludz´mi
– gdyby użyć tutaj trafnego okres´lenia Yi-Fu Tuana. Trudno jednak oczekiwac´,
że postawy optymistyczne ugruntuja˛ sięw przypadku braku sukceso´w w organi-
zacji alternatywnego – poprzemysłowego – rynku pracy. Warto wie˛c rozważyć
atuty gminne, kto´re jeden z naszych rozmo´wców być może zbyt nonszalancko
nazwał: „pola ziemniaczane, z˙ubry i lasy”. W mikroregionie bowiem od lat
znana jest i wysoko ceniona kultura ziemniaczana. Co´ż zatem stoi na przeszko-
dzie, aby Miedz´na znana była nie tylko z likwidowanej kopalni „Czeczott”, ale
z także z zagłębia frytkowego, chipsowego czy po prostu przetwo´rstwa ziemnia-
czanego? Mamy s´wiadomos´ć, że ten typ produkcji generuje „nieinteligentne”
miejsca pracy, rotacyjne oraz nisko płatne, i daleko mu do standardo´w przemys-
łów kosmicznych. Ale z braku innych moz˙liwości warto powaz˙nie potraktowac´
i tę związanąz rzeczywistym potencjałem gminy. Pie˛kne lasy, bliskos´ć rezerwa-
tu żubrów to z kolei znakomita szansa tworzenia enklawy turystycznej i rekrea-
cyjnej w gminie, wygospodarowania działek budowlanych dla oso´b, których
nazwiska, z racji zasobnos´ci materialnej czy prestiz˙u, wytworząefekt demonst-
racji i zmienią ugruntowane juz˙ opinie o gminie bez perspektyw. Sporo
możliwości stwarza takz˙e zagospodarowanie majat̨ku okołokopalnianego, kto´ry
sprzyjaćmoże ożywieniu gospodarczemu gminy, zwłaszcza jes´li jej władze
wykorzystajądeklaracje oso´b gotowych do podje˛cia pracy na własny rachunek.

Jeszcze inne przedsie˛wzięcia można i nalez˙y wręcz podjąć w odniesieniu
do młodego i najmłodszego pokolenia gminy. Poza dyskusja˛ wydają się
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niezbędne przedsie˛wzięcia infrastrukturalne, pozwalajac̨e młodziez˙y w sposo´b
preferowany lub kształtowany spe˛dzaćczas wolny, pozaszkolny i pozarodzinny.
Znacznie trudniejsze, choc´ możliwe wydająsiędziałania mające na celu zmiany
mentalnos´ci oraz postaw dorosłych i młodych mieszkan´ców gminy, głównie
w odniesieniu do edukacji w szkołach wyz˙szych. Jednoczes´nie niemal nieodzo-
wne sąwysiłki przywracające odpowiednia˛ – czyli marginalną– rolę zasadni-
czym szkołom zawodowym, zaro´wno szczebla zasadniczego, jak i techniczne-
go. Wiele z nich kształci młodych ludzi do bezrobocia, ograniczajac̨ ich
profesjonalne szanse w nowoczesnym sektorze gospodarki. W rozbudzaniu
stanów empatycznych i postaw prometejskich winny uczestniczyc´ instytucje
szkolne, gminne, a przede wszystkim rodzina. Jest tez˙ tutaj miejsce dla lokalne-
go kościoła i jego duszpasterzy, zwłaszcza jes´li wciąż pełniąfunkcjęniekwes-
tionowanych autoryteto´w. Dowartościowaniu edukacji ogo´ lnej i symbolicznej
instytucji społeczen´stwa poprzemysłowego, jaka˛ jest uniwersytet, powinno
towarzyszyc´ rozbudowane, zwłaszcza w przypadku go´rniczych osiedli Woli,
kształcenie w zakresie „małej ojczyzny”. Młodzi ludzie winni znac´ nie tylko
historiękraju i kontynentu, ekologie˛, układy społeczne i kulture˛ materialną, ale
także dysponowac´ wiedządotyczącąkręgu ziemi sobie najbliz˙szej. Szczego´ lną
rolę odrywajązazwyczaj w takich przypadkach nauczyciele-pasjonaci, przygo-
towujący programy kształcenia mie˛dzy innymi dla młodych ludzi, kto´rzy trafili
na Śląsk w nieodległej przeszłos´ci. W wielkim wysiłku edukacyjno-os´wiato-
wym, od którego bynajmniej nie uchylaja˛ się władze lokalne, waz˙ną rolę
odegrac´ winien gminny fundusz stypendialny, wspierajac̨y materialnie niezamo-
żnych – choc´ zdolnych – ucznio´w i studento´w, pragnących kontynuowac´
edukacje˛ na wyższych szczeblach. Jak dotad̨ fundusz taki nie istnieje, ale nic tez˙
nie stoi na przeszkodzie, aby wreszcie go powołac´. Wreszcielast but not least,
konieczny jest wysiłek marketingowy, profesjonalne wydawanie materiało´w
informacyjnych, przygotowanie dokumentacji na wysokim poziomie merytory-
cznym, technicznym i edytorskim – w je˛zykach kongresowych – ułatwiajac̨ych
decyzje inwestycyjne zainteresowanym. Tylko takie zintegrowane, wielowy-
miarowe działania, angaz˙ujące zaro´wno najwaz˙niejszych w gminie aktoro´w
instytucjonalnych, jak i liczne grupy mieszkan´ców przyniosą oczekiwane
rezultaty. W przeciwnym razie o gminie Miedz´na – a zwłaszcza jej go´rniczych
osiedlach Wola I i Wola II – powiedziec´ już będzie można wkrótce, że jej
mieszkan´com brakło woli. Pedro Calderon de la Barca nie bez racji mo´wił, że
„poprawa błędu zaczyna sie˛ od wyznania, z˙e sięgo za błąd uważa”.
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gminy Miedz´na w związku z planowanym przys´pieszeniem likwidacji KWK
„Czeczott”, Katowice : GIG, Zakład Badan´ Ekonomicznych i Społecznych.
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