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Problem wtadzy od zawsze interesował badaczy, gdyż w niej kryła się ambiwalentna 
siła tworząca cywilizacyjne potęgi i równie szybko obracająca je w perzynę. Jednocześnie 
władza stanowiła jedną z kluczowych potrzeb ludzkich, która w nomenklaturze psycholo
gicznej bardziej odpowiadałaby kryteriom pragnienia1, wyznaczających subiektywną oce
nę własnej osoby oraz poczucie jakości życia. Często, jak pokazuje historia kultury, za
miast sprzyjać rozwojowi człowieka -  władza bardziej go degradowała. Mit władzy abso
lutnej, kontrolującej wolę i umysł ludzki, inwigilującej jednostkę w każdym momencie jej 
życia2, zmieniającej sens jej egzystencji i nadającej jej swój własny scenariusz3, wzbudza 
gorzką refleksję. Tym niemniej, człowiek nigdy nie przestał dążyć do władzy, a czy nauczył 
się nią kierować i ją  kontrolować -  również pozostaje kwestią do dyskusji.

Wydaje się jednak, że zmiany cyw ilizacyjne sprowokowały modyfikację w  per
cepcji, rozumieniu i w realizowaniu potrzeby władzy. Nadal jednostka aspiruje, by 
być „u w ładzy”, ale nie wiąże się to z chęcią decydowania za kogoś i o kimś. Czło
wiek rządzący dziś -  to nie kontroler i bożyszcze tłum u, ale menedżer. On nie sta
ra się zdominować innych ani uczynić z nich poddanych sobie. Bardziej skupia się 
na „ [ . . . ]  trosce o cele grupowe, pomocy w form ułowaniu i ich osiągan iu"4. Żyjąc

1 Zgodnie z rozróżnieniem  dokonanym  przez k lin icystę  i psychologa osobowości Kazim ierza Obu- 
chowskiego: „P ragnienia  to  pożądania i apetyty, które nieraz odpow iada ją  tem u, co potrzebne 
jednostce naprawdę, a nieraz są dla niej szkodliw e. Potrzeby natom iast dotyczą tego, co jest 
człow iekow i niezbędne, aby is tn ia ł jako  organizm , ro zw ija ł się jako  osoba i był w o lny  psychiczn ie” . 
K. O buchow ski, Przez ga lak tykę  potrzeb . Psychologia ciążeń lu d zk ich , Poznań 1 9 9 5 , s. 13.
2 Zob.: G. Orwell, Rok 1 9 8 4 , Warszawa 1 993 .
3 Zob.: W. Gom browicz, Dziennik. 1 9 6 1 -1 9 6 6 ,  [w :] D zie ła , t. IX, Kraków 1 98 9 .
4 J. F. Terlak, Psychologia o rgan izac ji i  zarządzania, Warszawa 2 0 0 5 , s. 129 .
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w systemie demokratycznym, należy liczyć się ze społecznym feedbackiem. Po
nieważ tylko ci wygrywają w  wyborach, którzy um ieją się zareklamować, o czym 
świadczą kampanie przed wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi. Troska o do- 
brostan swych wyborców/klientów  jest oczyw istą praktyką wpisaną w status oso
by rządzącej. Użyta kategoria opisu elektora (wyborca/klient) nie jest przypadkowa 
i ma faktycznie wzbudzić -  jeśli nie o twartą polemikę, to przynajmniej rzeczową re
fleksję. Komercja i globalizm zm ieniły mentalność człowieka, zarówno rządzącego, 
jak i rządzonego. Również dialog -  jako nowe zjawisko -  wzbogacił się o szereg za
awansowanych socjo- i psychotechnik wzajemnego oddziaływania na siebie ludzi. 
Ten obszar problemowy stanie się przedmiotem naszej uwagi w kontekście zaspa
kajania potrzeby władzy na płaszczyźnie lokalnej.

Współczesne spojrzenie na lokainość

Refleksja nad lokalnością nabrała szczególnego znaczenia w świetle systema
tycznej i dynamicznej globalizacji kultury, której towarzyszą zakrojone na szeroką 
skalę procesy integracji polityczno-ekonomicznej. To, co zwykło uważać się za w y
znacznik lokalności, i co akcentuje się w wielu jej definicjach, t j . : odrębność (jak do
wodzą przykładowo cytowane słowa M. Malikowskiego: „ [ . . . ]  społeczność lokalna 
to mała zbiorowość ludzi zamieszkujących konkretną niewielką przestrzeń lokalną, 
którą przez codzienne obcowania zna i w odróżnieniu od obszaru nazywa swoim  
miejscem, «małą ojczyzną»"5), podlega istotnej modyfikacji. Odrębność ta nie może 
prowadzić do izolacjonizmu, zwłaszcza we współczesnej epoce promowania dialogu 
i międzykulturowej wymiany.

Dzisiaj już nie dziwi pejoratywna ocena „zaściankowości” i „fundam entalizm u”. 
Pierwsze to „zawężone spostrzeganie świata, polegające na braku um iejętności do
strzegania różnic między różnymi ku ltu ram i oraz przywiązanie do lokalnych syste
mów wartości i h is to rii"6. Drugie -  wiązane jest ze stronniczym przewartościowy- 
waniem i koncentrowaniem się na własnej kulturze. Często wyraża się w rasizmie 
i nacjonalizm ie7. Oba zachowania hamują i dezorganizują tok transformacji cyw iliza
cyjnej, a przy tym są „bezsilne”, gdyż proces trwa nieprzerwanie, wpędzając w po
czucie nieadekwatności tych, którzy nie chcą się z nim oswoić dobrowolnie. „N ara 
stające poczucie skali przekształceń, w jak ich  się uczestniczy lub prawdopodobnie  
będzie uczestniczyć, owocuje przeżywaniem rozmaitych lęków i niepokojów, niezdol
nością do trafnego odczytywania własnej sytuacji i sytuacji kraju, załamaniem się

5 M. M a liko w sk i, Zb io row ośc i te ry to ria ln e , [w :] S ocjo log ia  w Polsce, [re d .] Z. Kraw czyk, 
K. Z. Sowa, Rzeszów 1 9 9 8 , s. 8 0 .
6 J. F. Terlak, dz. cyt., s. 21.
7 Zob.: Tamże.
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życiowych przekonań i sądów, wartości. Często rebelią i agresją"8. Stąd w  ich m iej
sce, pragnąc potączyć dążenia do społecznej odrębności (odmienności) i integral
ności, wprowadza się oraz promuje nowe zagadnienie wielokulturowości. Jest ono 
ważne w świecie rosnącego zespolenia i współzależności, ale i zróżnicowania. Istota 
wielokulturowości polega na kształtowaniu tożsamości osoby w jej naturalnym po
rządku, tj. od tożsamości etnicznej, przez narodową do globalnej. „Rozwój bowiem  
każdego kolejnego typu tożsamości jes t uzależniony od rozwinięcia typu bezpośred
nio go poprzedzającego w hierarchii. Ważne jes t również, że poszczególne typy toż
samości nie mają charakteru statycznego, lecz nieustannie ewoluują” 9. Otwarcie się 
na różnorodność sprawia, że faktycznie „ [ . . . ]  w m ale j samorządnej społeczności je j 
członkowie mają lepsze samopoczucie, lepiej zaspakajają różne wzajemne potrzeby, 
panuje bardziej ludzka, spontaniczna atmosfera współżycia i współdziałania"10. Do
datkowo lokalny patriotyzm przestaje być kategorią niemodną i niebezpieczną, a od
powiednio propagowany podnosi wyraźnie jakość życia ludzi.

W tym dynamicznym współbyciu tego, co lokalne z tym, co globalne zawiera się 
-  przy imperatywie podmiotowości -  kolejna istotna rola lokalizmu. Wraz ze wzro
stem jego znaczenia rozwija się proces decentralizacji państwa i postępuje rozwój 
samorządności oraz demokratyzacja państw a11. Równocześnie lokalność optym ali
zuje indywidualną przedsiębiorczość, „ [ . . . ]  ponieważ w małych społecznościach lu 
dzie szybciej dostrzegają związek interesu osobistego z interesem wspólnym” 12. Poza 
tym trafniej rozpoznawany jest zakres potrzeb danej grupy lokalnej, jej możliwości 
i potencjał sprawczy, a także skuteczny sposób jej nagradzania.

W tym kontekście kształtuje się stopniowo człow iek o nowym typie umysłowo- 
ści, który umie i chce prowadzić ustawiczny dialog między tym, co ograniczone, lo
kalne i unikalne w swej wartości, a tym, co masowe, uniwersalne. Jedno i drugie 
jest równie ważne oraz wartościowe. Przy tym podkreśla się konieczność patrzenia 
na problemy życia codziennego w nowej perspektywie „kosmocentrycznej”, gdyż In
ternet i media sprawiły, że w najmniejszych nawet społecznościach lokalnych zna
ne i omawiane są problemy ogólnoświatowe i międzygeneracyjne. Pokonanie bariery 
czasu i miejsca bezpowrotnie zm ieniło charakter lokalności.

8 Cyt. za: K. Dziubacka, Reperkusje  edukacyjne  p rzem ia n  ustro jow ych  na L itw ie  po  1 9 9 0  roku, 
[w :] W ym ia ry  w spó łczesne j e d u ka c ji na L itw ie. W ybrane aspekty, [re d .] A. Szeląg, Kraków  2 0 0 5 , 
s. 2 7 .
9 A. Szerląg, Narodowościowe z różn icow an ie  lite w s k ie j ośw iaty  p od  kon iec  XX w ieku, [w :] Wy
m ia ry  w spółczesnej e d u ka c ji na L itw ie . . . . ,  s. 6 7  - 92 .
10 M. M alikowski, dz. cyt., s. 87  - 88.
11 Zob.: J. Borkowski, Socjologia i  psycholog ia  społeczna. Zarys wykładu, Pułtusk 2 0 0 3 .
12 M. M alikowski, dz. cyt., s. 8 7  - 8 8 .
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W ładza -  heterogeniczność natury zjawiska

Mechanizm władzy jest powszechnym i jednym z najskuteczniejszych regulato
rów stosunków międzyludzkich. Opiera się na prostej zasadzie: „Im  większa jes t zależ
ność В od A, tym A ma większą wfadzę nad B " 13. Wspomniana zależność warunko
wana jest posiadaniem zasobów rzadkich i pożądanych przez innych członków danej 
grupy czy społeczności lokalnej. Przy czym, analogicznie do samej natury władzy, w y
znaczniki rzadkości i wartościowości proponowanych zasobów moderowane są cza
sem w płaszczyźnie otwartego, partnerskiego dialogu, dużo częściej za pomocą zwod
niczej dźwigni reklamy (czyt. psychomanipulacji).

W ładza nie ma natury prostej i jednorodnej. Różnicuje się ją  pod względem 
zakresu, mechanizmu oddziaływania, jej źródła, jak  i adresata. Stąd w lite ra tu 
rze przedm iotu opisanych jest szereg typo log ii -  jednak ze względu na tem at ar
tyku łu  ograniczę się do jednej, autorstwa Johna Frencha i Bertrama Ravena 14. 
W yróżnili oni pięć rodzajów w ładzy: wym uszania, nagradzania, z mocy prawa, 
ekspercką i odniesienia. Pierwsza polega na wyw ieran iu  negatywnej presji na 
osobie, która rezygnuje z nieposłuszeństwa w obawie przed sankcjam i fizyczny
mi czy psychicznym i. Tak jak w sferze ekonom icznej forma ta -  n iestety -  upo
wszechniła się na patologiczną wręcz skalę, z czego najszerzej dyskutowanym  
jej przejawem jest m obbing w m iejscu pracy, to w obszarze po lityk i lokalnej -  ze 
zrozum iałych względów -  nie jest preferowaną. W zamian samorządowcy ucieka
ją  się do w ładzy nagradzania. Nagradzając lub obiecując zysk, gw arantu ją  sobie 
życzliwą przychylność społeczną. Niestety, często jest to nadużywane, ale m imo 
wszystko nadal przynosi pożądane efekty. „W yb iorę  tę czy inną frakcję, bo w za
m ian uzyskam ...” . Taka postawa nie jest w żadnym razie przykładem do jrza ło 
ści politycznej i w spółodpow iedzia lnego zarządzania otaczającym i nas zasobami. 
W in tu icjach społecznych tkw i w iara, że władza ekspercka byłaby bardziej war
tościową. Tę formę wyznacza społecznie uznany zakres kom petencji, predyspo
nując daną osobę do określonego stanowiska czy funkcji. Często jednak okazu
je się, że eksperci, nie mając branżowej um iejętności i specjalistycznej wiedzy, 
nie pozyskują popularności społecznej. Poza tym  w  naszej kulturze obow iązują 
nadal bardzo wyraźnie praktyki nepotyzm u, które ograniczają rotację funkc jona l
ną w danych płaszczyznach zawodowych. Powszechną wydaje się również w ła 
dza odniesienia. Jej mechanizm bazuje na identy fikacji z kimś znaczącym, boga

13 S. R Robbins, Zachowania w o rgan izac ji, W arszawa 2 0 0 4 , s. 2 8 9 ; M. Z ió łkowski, Władza-, 
wymiary, fun kc je  oraz społeczne przekonania  na je j  tem at, [w :] Podstawy psycho log ii po lityczne j, 
[red.] K. Skarżyńska, Poznań 2 0 0 2 , s. 1 40  - 163 .
14 Tamże.

26



Aleksandra Błachnio

tym , co w  konsekwencji prowadzi do postawy akceptacji podległości wobec tej 
wysoko postaw ionej osoby.

Często pozyskiwanie władzy odbywa się w koalicjach. Jest to typowe dla jed
nostek nie mających odpowiednio mocnych argumentów przekonujących opinię pu
bliczną do swojej osoby. W takich sytuacjach pożądane są zdolności ćwiczone na 
PR-owskich (z ang. public relationship) warsztatach typu: skuteczna komunikacja -  
zwłaszcza w zakresie negocjacji, asertywność, moderowanie emocji, syntonia i empa
tia wobec partnera dialogu, autopromocja i samokontrola zachowania15. Tym samym 
człowiek władzy, sytuacyjnie, jawi się jako świadomy określonych mechanizmów funk
cjonowania społecznego i strategii jego moderowania. Jest to niezbędne, gdyż aktyw
ność, jako rządzącego, nie kończy się na samej inicjatywie prawodawczej, ale często 
łączy się z dalszą aktywnością związaną z wdrażaniem określonych pomysłów w ży
c ie 16. Szczegółowo obszar zadaniowy osoby będącej we władzach lokalnych rozpa
trzony zostanie w kolejnym paragrafie.

W ładza lokalna -  wyznaczniki zadaniowe

Obecnie, podjęcie decyzji o udziale we władzach lokalnych wymaga od jed
nostki szeregu kompetencji poznawczych, ale i społeczno-emocjonalnych. Przede 
wszystkim konieczną wydaje się wiedza i umiejętność realizacji szeregu funkcji nie
zbędnych do rozwoju społeczności lokalnej. Zdaniem Jana Borkowskiego, po byciu 
wybranym przez szerszy bądź węższy elektorat, reprezentanci w ładzy lokalnej sta
ją  przed koniecznością kształtowania jakości codziennego życia poprzez gospodaro
wanie wspólnym mieniem, co przekłada się zasadniczo na dwie funkcje: mieszka
niową i zaspakajania podstawowych potrzeb konsumpcyjnych. Pierwsza polega na 
optymalizacji warunków rozwoju osadnictwa -  tak dla społeczności „rdzennej", jak 
i napływowej. Napływowość wiąże się ze wspomnianym już problemem przenikania 
się lokalizmu z globalizmem, który -  co należy zauważyć -  dokonuje się za pośred
nictwem migrujących na szeroką skalę mas ludzkich. Prowadzi to do dynamicznego 
przepływu aktywów na rynku lokalowym. Przy tym, we współczesnych polskich re
aliach obserwuje się dodatkowo:

ubożenie zdecydowanej większości społeczeństwa17 (to implikuje niemożność lo
kalowego usamodzielnienia się młodszego pokolenia od własnych rodziców, za

15 Zob.: D. T. Kenrick, S. L. Neuberg, R. B. C ia ld in i, Psychologia społeczna. Rozwiązane ta jem nice , 
Gdańsk 2 0 0 2 .
16 S. P. Robbins, dz. cyt., s. 48 .
17 W skaźnik ubożenia Polaków, jak  pokazują sta tystyki i raporty eksperckie, stopniowo zmniejsza 
się. Zob.: J. Żakowski, P. Socha, Skoro je s t  tak źle, d laczego je s t  tak dobrze? Rozmowa z prof. Ja
nuszem  Czapińskim , przew odniczącym  Rady M on ito ringu  Społecznego, „P o lityka", nr 4 0 /2 0 0 5 .
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burzenie porządku życiowego młodych, rezygnację z części aspiracji i niezado
wolenie społeczne). Problem ten jest kluczowy dla osób pozostających u władzy, 
gdyż wpływa na nastroje i aktywność wyborczą młodych; 
migrację za pracą, czyli płynność ludzkiego czynnika (to zmniejsza poczucie 
tożsamości etnicznej człowieka, ale również „okrada” określony region z propa
gatorów i nośników określonych wartości z obszaru kultury materialnej i niema
terialnej; przy tym następują: „erozja poczucia tożsamości lokalnej, częściowa 
dezintegracja środowiskowa” 18;
„ucieczkę" z centrów miejskich -  wynikającą z kosztów, ale i jakości warunków 
mieszkaniowych (pojawiają się wyraźnie mody i preferencje do określonego miej
sca -  tj. : przykładowo mowa o wspomnianej przez Borkowskiego migracji week- 
endowo-urlopowej czy definitywnej na polską wieś.
Piastowanie władzy lokalnej wiąże się ponadto z koniecznością ochrony zdrowia, re

alizacją potrzeb oświatowych, komunikacyjnych i socjalnych, jak również z funkcją organi
zacji życia codziennego. Ze wspomnianej już istoty lokalizmu wynikają pewne facylitatory 
dla rządzących. Mianowicie, z jednej strony decyzyjność i możliwość dysponowania ma
jątkiem wspólnym, a z drugiej względna otwartość i bezpośredniość dialogu z elektora
tem sprawia, że zarówno rozpoznanie, jak i realizacja wspomnianych potrzeb odpowiadać 
może faktycznemu zapotrzebowaniu społecznemu. Poza tym w  skali lokalnej realizowane 
być winne funkcje tożsamościowe, czyli integracja ludzi wokół miejscowej tradycji, kultu
ry, religii, przestrzeni, własności. W dalekiej konsekwencji ma to zmierzać do formowania 
się świadomej kategorii „m y”. Jest to czasami dość trudne przy społecznościach lokalnych 
bardziej licznych, heterogenicznych czy obciążonych trudnymi do zwalczenia negatywny
mi stereotypami i uprzedzeniami. Stąd rządzenie staje się często tożsame z wychowywa
niem i edukowaniem. Znoszenie barier międzyludzkich wiąże się bowiem z realnym ryzy
kiem utraty części elektoratu, ale z drugiej strony istnieje szansa na jego poszerzenie.

Płynnie, z funkcji tożsamościowej, można nawiązać do dwóch kolejnych: socja- 
lizacyjnej i kulturotwórczej. Obie w pewnym sensie nawiązują do kształtowania w ie
dzy i postaw społecznych. Pierwsza polega na wdrażaniu lokalnie uznanych wartości, 
uczeniu ról społecznych, kształtowaniu osobowości społecznej oraz postaw wspólno
towych. W każdym ze wspomnianych działań niezbędnym jest -  poza podkreślaniem 
i utrwalaniem specyfiki społeczności i obszaru lokalnego -  duże nastawienie na mię- 
dzykulturowość. Drugie to pielęgnowanie pamięci o wspólnej przeszłości, animowanie 
działalności stowarzyszeń twórczych, lokalnych twórców, organizowanie imprez. To 
również wymaga nie lada zdolności animatorskich, uwzględniając dynamizm zmian 
jakościowych i ilościowych w obrębie społeczności lokalnej.

18 J. Borkowski, dz. cyt., s. 191 .
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W ładza lokalna -  karierotwórcze determinanty osobowe

Współcześnie rządzenie często bywa tożsamym z zarządzaniem, a osoba sprawu
jąca władzę bardziej funkcjonuje jako lider niż jako zwierzchnik. Skuteczne radzenie 
sobie w takiej sytuacji zależy w dużym stopniu od typu umysłowości, jaki prezentuje 
jednostka. Wydaje się zrozumiałym, iż dziś model menedżerski jest najbardziej pożą
danym. Czesław Nosal zaproponował następującą typologię:

strateg -  wyróżnia się myśleniem strategicznym, ma zdolności analityczne iub 
umie trafnie posługiwać się intuicją;
strukturalista -  organizuje dostępne zasoby i aktywa w skuteczny zespół współ
pracujący nad rozwiązaniem zadania;
liniowiec -  całościowo percypuje rzeczywistość organizacyjną, z którą kontaktuje 
się realizując zadania o różnym charakterze19.
Parafrazując, uznanie zyskuje się wykazując zdolności albo dobrego planisty, albo 

integratora lub koordynatora. Odpowiedni typ umysłowości nie wystarcza jednak do 
osiągania pożądanych rezultatów. Koniecznym jest również nauczenie się i spraw
ne stosowanie strategii sprawowania władzy. Możliwe ich rodzaje scharakteryzował 
S. P. Robbins, wyróżniając:

rację -  bazującą na faktach i logicznych regułach ich interpretowania; 
życzliwość -  wykorzystywanie mechanizmów ingracjacji i manipulacji celem zy
skania aprobaty własnych celów;
koalicję -  czyli zakładanie frakcji na rzecz finalizacji określonego zadania;

-  transakcję -  na drodze negocjacji pozyskanie korzyści lub pozytywnej i życzliwej 
postawy wobec swojego stanowiska/osoby;
asertywność -  zaznaczenie własnej siły jako argumentu za przyjęciem w ła 
snych racji;
wysoki autorytet -  bazowanie na pozycji nadrzędności w stosunku do podwład
nych, celem wymuszenia na nich określonych zachowań; 
sankcję -  stosowanie kar i nagan jako środka m odyfikującego stanow isko 
o ponen ta20.
Dodatkowo, w sferze władzy, niezbędne jest dysponowanie wachlarzem działań 

ugruntowujących pozycję osoby. Wśród zasadniczych wyróżnia się:
troskę o źródło swej w ładzy i podporządkowywanie swoich działań interesowi
elektoratu;
skuteczność;

19 Zob.: Cz. S. Nosal, U m ysł m enedżera, W rocław  1 9 9 3 , s. 98.
20 Zob.: J. F. Terlak, dz. cyt., s. 78.
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profesjonalizm w reagowaniu na zróżnicowane wym ogi sytuacji i obcowaniu 
z różnymi osobami;
św iadom ość ryzyka, bilansu zysków versus strat wynikających z pełnienia 
w ładzy;
zdolności interpersonalne zwane również inteligencją społeczną i emocjonalną; 
posiadanie osobistych celów zawodowych sprzyjających własnemu rozwojowi; 
św iadom ość, że władza jest niezbędnym narzędziem realizacji określonych 
celów;
dyrektywność zachowań21.
W konsekwencji tych właśnie działań wypracowuje się w opinii publicznej własny 

autorytet, który może być zarówno autorytetem administracyjnym, czyli przypisanym 
danemu urzędowi, funkcji czy pozycji, jak i profesjonalnym.

Wnioski

Zaprezentowane ujęcie problematyki piastowania w ładzy w  kontekście lokalnym 
jest aktualnym opisem naszej demokratycznej rzeczywistości, o której S. Pinker p i
sał, powołując się na odczucia znanych: „H ip  hip hura na część dem okracji!” -  w o
ła ł E. M. Forster. „Demokracja jest najgorszą formą rządzenia z wyjątkiem wszyst
kich innych, które dotąd  wypróbowano” -  orzekł W inston Churchill. Oto panegiryki 
godne wizji tragicznej. Pomimo wszystkich swoich wad, liberalna demokracja wyda
je się najlepszą formą zakrojonej na w ielką skalę organizacji społecznej, jaką nasz 
żałosny gatunek zdołał dotąd wymyślić. Zapewnia ludziom więcej wygody i wolno
ści, większą aktywność artystyczną i naukową, dłuższe i bezpieczniejsze życie oraz 
mniej chorób i zanieczyszczeń środowiska naturalnego niż którykolw iek z pozosta
łych ustro jów "22. Zapewnia ona również większą swobodę realizacji własnych po
trzeb i pragnień -  również tych, wynikających z aspiracji sprawowania władzy, która 
jest tym efektywniejsza i satysfakcjonująca, im bardziej odpowiada intencjom elek
toratu. Niestety, choć elity rządzące uświadamiają sobie siłę lokalnych zbiorowości, 
to w samych zainteresowanych często brak zapału do egzekwowania własnych praw. 
W okresie wyborczym wszyscy ulegają czarowi obietnic przedwyborczych, a w nie
długim czasie poddają się apatii i bierności, rezygnując z aktywnego współodpowia- 
dania za kształt polityki lokalnej.

To rodzi konieczność edukowania i kształcenia młodych pokoleń w poczuciu 
sprawstwa i decyzyjności. Warto podkreślać specyfikę wynikającą z lokalizmu, w któ
rej kryje się wartość w  jej unikalności -  pod warunkiem, że obok mądrego chronienia

21 Tamże.
22 S. Linker, Tabula rasa. Spór o naturę  ludzką , Gdańsk 2 0 0 5 , s. 4 1 8  - 4 1 9 .
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tradycji jest śmiałe otwarcie na dynamiczną ekspansję migrujących ludzi i kultur. Po
trzeba władzy w każdym aspekcie, również lokalnym, może przysłużyć się rozwojowi 
jednostkowemu i grupowemu. Koniecznym jest jednak egzekwowanie odpowiedzial
ności -  zarówno wśród wybranych, jak i samych wybierających -  za podejmowane 
decyzje i działania. A wszystko w oczekiwaniu lepszego ju tra...
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