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SYMPOZJUM NA TEMAT UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ROZWOJU ZIEMI
CIECHANOWSKIEJ

Streszczenie
W lutym 2009 r. odbyło się w Ciechanowie sympozjum poświęcone uwarunkowaniom i
kierunkom rozwoju ziemi ciechanowskiej. Wystąpienia dotyczyły takich problemów tego regionu jak:
rozwój szkolnictwa akademickiego, zrównoważony rozwój, charakterystyka Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w latach 2007-2013, układu bipolarnego płockociechanowskiego, wykorzystania funduszy unijnych, analizy strategicznej SWOT i innych. Dyskusję
jaka rozgorzała po tych wystąpieniach przedstawiono właśnie w niniejszym opracowaniu.
***
Dzięki wspólnej inicjatywie Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
oraz Wydziału Zarządzania w Ciechanowie Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, odbyła się
w dn. 6.02.2009 r. konferencja naukowa nt. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju ziemi
ciechanowskiej”. Jej celem było przedstawienie wyników prac naukowców różnych szkół wyższych,
zajmujących się problemami organizacyjno-ekonomicznymi tego regionu oraz skonfrontowanie ich z
planami i oczekiwaniami artykułowanymi przez miejscowe władze.
Całość odbywała się w sali Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, a honorowy patronat nad tym
przedsięwzięciem objął prezydent miasta Ciechanów Waldemar Wardzyński. Na konferencji, w której
uczestniczyło 70 osób zaprezentowano siedem wystąpień plenarnych, po których w większości
rozgorzała spora dyskusja, z wieloma wystąpieniami polemicznymi, uzupełniona szeregiem
dociekliwych pytań.
Pytania skierowane z sali do autorów referatów wygłoszonych w pierwszej części konferencji
dotyczyły takich spraw jak:
- w jaki sposób i w jakiej wysokości pozyskiwane są środki unijne przez wyższe uczelnie
mające swoje siedziby, znajdujące się na terenie miasta Ciechanów,
- jak pracodawcy oceniają absolwentów tych uczelni, u nich zatrudnionych,
- jak sami absolwenci oceniają swoje wykształcenie uzyskane podczas studiów,
- czy uczelnie w jakikolwiek sposób pomagają swoim absolwentom znaleźć zatrudnienie,
- czy uchwycona została w badaniach nad trendami rozwoju rolnictwa w województwie
mazowieckim, tendencje do rozproszenia demograficznego, związana ze wzrostem obszaru
tutejszych gospodarstw rolnych oraz jak ma się to do unijnych priorytetów odnośnie
poziomu gęstości zaludnienia?
W dyskusji po pierwszej części konferencji referenci odpowiadali na zadane pytania, wskazując
też na kłopoty organizacyjno-prawne związane z barierami administracyjnymi, komplikującymi
większość podejmowanych inicjatyw. Z żalem podkreślono też, że nie prowadzi się badań nad losami
absolwentów ciechanowskich uczelni.
Prezydent miasta Ciechanów Waldemar Wardziński odnosząc się do prezentowanej w jednym z
referatów „Strategii rozwoju miasta Ciechanów” stwierdził, że nie da się z różnych względów
zbudować tu huty czy innego dużego zakładu pracy, który zatrudniłby wielu bezrobotnych. Ludzie tu
mieszkający, są zresztą zafascynowani i kuszeni możliwościami tworzonymi przez duże ośrodki
miejskie. Z drugiej strony wyraźnie mówią oni o tym, że męczy ich atmosfera dużych miast. Dlatego
staramy się, aby Ciechanów był miejscem przyjaznym dla swoich mieszkańców, nastawiając się na
rozwój kultury oświaty i ochronę zdrowia tak, aby ludzie dojeżdżający do pracy np. w Warszawie,
chcieli jednak mieszkać tutaj. Dlatego ważnym jest dla władz miasta poprawienie struktury
komunikacyjnej tak, aby można było do stolicy dojechać w ciągu jednej godziny, stwierdził dyskutant
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i omówił następnie co w tym zakresie aktualnie się czyni. Wspomniał też o wykorzystaniu środków
unijnych na zmniejszenie różnic występujących pomiędzy tym regionem a znacznie bogatszą
Warszawę.
Ciekawą dyskusję wywołało w tej części konferencji wystąpienie doc. dr Romana
Goryszewskiego, który zwrócił uwagę na pewną uniwersalną tendencję polegającą na tym, że wraz z
rozwojem gospodarczym, niemal wszędzie na świecie znacząco rośnie odsetek ludności miejskiej
kosztem ludności wiejskiej. Powstaje pytanie, czy proces ten nie wynika przynajmniej częściowo ze
zdrowej i oczekiwanej tendencji do wzrostu poszczególnych gospodarstw rolnych. Oby proces takiej
restrukturyzacji obszarowej w polskim rozdrobnionym rolnictwie następował w sposób
zrównoważony, z zachowaniem adekwatnych osłon socjalnych. W świetle powyższego należałoby
przemyśleć tezę o „niepokojącym zjawisku wyludnienia się ziemi ciechanowskiej (jak zresztą
większości Mazowsza), przy jednoczesnym dogęszczaniu aglomeracji warszawskiej”. Wspomniana
tendencja najbardziej uwidacznia się w interiorze amerykańskim, gdzie dominują duże farmy, a miasta
skupiają tam olbrzymi potencjał demograficzny. Oczywiście dyskutować można, czy Europa, a
również i Polska też pójdą tym śladem?
W drugiej części konferencji zadano referentom pytania odnośnie tego:
- czy słuszne jest łączenie w układ bipolarny ośrodków Płock-Ciechanów, a nie np. MławaCiechanów,
- czy istnieje i gdzie można dotrzeć do informacji o atrakcyjności inwestycyjnej tego regionu,
- czy władze regionalne korzystają z wyników prowadzonych badań?
W dyskusji po drugiej części konferencji, referenci odpowiadali, że układ Mława-Ciechanów jest
bardziej naturalny, ale obowiązuje administracyjny podział. Zresztą aby to rozstrzygnąć tzn. dylemat
badania trzeba by prowadzić na poziomie mikroprzedsiębiorstw, a to w tej chwili nie jest jeszcze
możliwe ze względu na zbyt szeroki obszar i rozdrobnienie tych przedsiębiorstw. Podkreślono jednak
też, że władze w ograniczonym stopniu korzystają z naukowych opracowań i tak na dzień dzisiejszy
tylko jeden z urzędów zamówił raport na temat atrakcyjności inwestycyjnej tego regionu.
Ze sporym zainteresowaniem spotkała się wypowiedź prof. dr hab. Jana Śliwy, który przedstawił
bardzo zbiurokratyzowane procedury pozyskiwania unijnych środków oraz zwrócił uwagę na fakt, że
istnieją wprawdzie przy Uniwersytecie Warszawskim studia podyplomowe, kształcące specjalistów w
tym zakresie, ale zazwyczaj absolwenci ich nie trafiają potem do Ciechanowa, bo lepsze warunki
znajdują w dużych miastach.
Dyskutanci zwracali też uwagę na problem właściwego wykorzystania finansów publicznych, bo
wątpliwości może budzić to, czy środki przeznacza się na np. warsztaty muzyczne, czy na remont
miejscowego szpitala.
Konferencję podsumował prezes Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego dr Jerzy Małkowski, który zwrócił uwagę na to, że podczas obrad padły ciekawe
sugestie i pomysły, z których wiele warto by było wykorzystać. Spuentował też, że Mazowsze (bez
Warszawy) to obszar porównywalny z Belgią, a więc dlaczego i my nie moglibyśmy działać
efektywnie. Kończąc obrady podziękował wszystkim uczestnikom, autorom wystąpień, organizatorom
i współgospodarzowi tej konferencji.
Zamknięcia konferencji dokonali prowadzący obrady profesorowie Wiesław Szczęsny i Lech
Jaczynowski, którzy zapowiedzieli też, że materiały z niej ukażą się drukiem.∗

Ryc. Uczestnicy konferencji naukowej nt. Uwarunkowania i kierunki rozwoju ziemi ciechanowskiej
(zdjęcie ze zbiorów Wydziału Zarządzania w Ciechanowie – WSM)

Niniejsze omówienie konferencji sporządzono na podstawie stenograficznych notatek, przygotowanych przez
panią Wiesławę Petrykowską.
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