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Spo³eczeñstwo obywatelskie
i demokracja lokalna w Tychach
Celem artykułu jest analiza postaw i opinii mieszkańców jednego ze ślaþskich miast
– Tych na temat społeczeństwa obywatelskiego oraz demokracji lokalnej. Na podstawie
badań socjologicznych przeprowadzonych wiosnaþ 2003 roku oraz reinterpretacji dotychczasowych wyników badań socjologicznych w tym mieście artykuł przedstawia aktywność
obywatelskaþ, przejawy świadomości społecznej na temat funkcjonowania społeczności
lokalnej w warunkach demokracji i gospodarki wolnorynkowej. Przykład jest o tyle specyficzny, zú e Tychy w analizach socjologów w okresie realnego socjalizmu stanowiły przykładowe miasto socjalistyczne. W pierwszych latach transformacji ustrojowej podkreślano
zdezintegrowany charakter miejskiej społeczności oraz konieczność zbudowania wieþzi
społecznych przekładajaþcych sieþ na rozwój gospodarczy. Autora interesuje szczególnie
zmiana, jaka dokonuje sieþ w ostatnich latach w tym mieście.

Budowa demokracji liberalnej i gospodarki wolnorynkowej w krajach Europy
Środkowo-Wschodniej polega nie tylko na ukształtowaniu nowych instytucji
w państwie i gospodarce, lecz przede wszystkim na wykształceniu określonych
modeli zachowań. Wazú ne jest nie tylko uchwalenie prawa, w tym przede
wszystkim konstytucji, ale i, jak to nazwał Alexis de Tocqueville, ukształtowanie „nawyków serca”, czyli wykreowanie wzorów zachowań obywateli,
określonych sposobów myślenia oraz działania poszczególnych mieszkańców.
„Nawyki serca” winny wprowadzić w zú ycie demokracjeþ lokalnaþ do polskich
regionów i miast, a nasteþpnie jaþ stale podtrzymywać.
Jak pisał B. Barber: „silna demokracja potrzebuje obywateli, obywatelom
zaś potrzebne jest społeczeństwo obywatelskie. Społeczeństwo obywatelskie
wymaga spoiwa, które nie byłoby zwiaþzane z politykaþ tozú samości, spoiwem
takim jest demokracja” (Barber 1997, s. 373). Wobec powyzú szego społeczeństwo obywatelskie i demokracja saþ ze sobaþ ściśle powiaþzane, jedno nie mozú e
sieþ obyć bez drugiego. Mozú na mówić w tym przypadku o wzajemnym i komplementarnym zwiaþzku pomieþdzy tymi strukturami. Elementem łaþczaþcym jest
obywatel, istota myślaþca, czujaþca, ktora ma swoje wartości, normy, przyzwyczajenia, ale i namieþtności i interesy.
Dziesieþć lat po rozpoczeþciu transformacji w Polsce rzecznik praw obywatelskich prof. Andrzej Zoll w jednym z wywiadów prasowych udzielonych
polskiemu dziennikowi wyraził opinieþ, zú e jesteśmy bardzo słabi jako obywatele.

128

ROBERT GEISLER

Przejawia sieþ to przede wszystkim w braku świadomości swoich praw oraz
niskim stopniu uczestnictwa w zú yciu społeczno-politycznym kraju, regionu
i społeczności lokalnej. Konsekwencje tego stanu rzeczy mozú na zaobserwować
np. w sferze zmniejszajaþcego sieþ bezpieczeństwa w państwie. „Dopóki nie
umocnimy tego elementu zú ycia, jakim jest odpowiedzialność za drugiego
człowieka, ograniczenie własnego posteþpowania ze wzgleþdu na drugiego, nie
beþdziemy czuć sieþ bezpieczni” – powiedział (Zoll 2001). Tym samym zwrócił
uwageþ na owe nawyki serca, wazú ny czynnik u de Tocqueville’a. W tym
miejscu pojawia sieþ pytanie, czym one w ogóle saþ.
W niniejszym artykule opartym na badaniach socjologicznych w jednym
z miast w województwie ślaþskim chciałbym przedstawić perspektyweþ polskich
zmian w wymiarze kształtowania demokracji lokalnej i budowania społeczeństwa obywatelskiego z punktu widzenia mieszkańców, a w szczególności ich
udział w budowaniu nowych form społeczności lokalnych1. Jest to problem
istotny co najmniej z dwóch powodów: otózú po pierwsze procesy, jakie
zachodzaþ na naszych oczach, i które znajdujaþ swój skutek w polskich społecznościach lokalnych i regionalnych – procesy globalizacji i europeizacji, wymagać beþdaþ zbiorowości aktywnie działajaþcych i kształtujaþcych swoje społeczności (Kukliński 1998). Chodzi przede wszystkim o tzw. kryteria lokalizacyjne
i tzw. czynniki mieþkkie w rozwoju lokalnym (Gorzelak, Jałowiecki 2000;
Hryniewicz 2000). Po wtóre, wazú ne jest dokończenie polskiej transformacji
ustrojowej. Po ponad dziesieþciu latach zmian w naszym kraju w płaszczyźnie
makro – budowy instytucji państwowych i rynkowych – zaczeþto coraz bardziej
podkreślać konieczność rozwoju lokalnego i regionalnego, samodzielnego
kształtowania i budowania społeczności, jak równiezú organizowania przez nie
swojego środowiska. Po wprowadzeniu w zú ycie podstawowych załozú eń zmian
ustrojowych celem stało sieþ ich pogłeþbienie, polegajaþce głównie na zaprowadzeniu demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w małych zbiorowościach.
Rozwój endogenny i civil society
Dominujaþcy ostatnio w naukach społecznych model rozwoju endogennego
odnosi sieþ głównie do terytorialnych form zú ycia zbiorowego: regionów i miast.
Zwraca on uwageþ na czynniki tkwiaþce wewnaþtrz społeczności, sprzyjajaþce
rozwojowi obszarów (Hryniewicz 2000; Gorzelak, Jałowiecki 2000; Pietrzyk
2000). Wedle tych koncepcji głównym elementem rozwoju stali sieþ ludzie,
1
Badania socjologiczne Potrzeby i aktywność mieszkańców miasta Tychy w 2003 roku
zostały przeprowadzone od marca do maja 2003 roku przez autora niniejszego artykułu oraz
dr. Adama Bartoszka z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Ślaþskiego w Katowicach dla Urzeþdu
Miasta w Tychach w zwiaþzku z XII Seminarium Majowym Tychy i tyszanie. Miejski kapitał
społeczno-kulturowy i procesy integracji europejskiej) które odbyło sieþ 9 maja 2003 roku
w Wyzú szej Szkole Zarzaþdzania i Nauk Społecznych w Tychach. Badania ankietowe zostały
przeprowadzone na 602-osobowej reprezentatywnej próbie mieszkańców Tych. Niniejszym
chciałbym podzieþkować dr. A. Bartoszkowi za współpraceþ oraz cenne uwagi podczas realizacji
projektu badawczego.
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przede wszystkim zaś zasoby, które posiadajaþ i które odnoszaþ sieþ do podejmowanych działań na rzecz rozwoju obszaru.
W literaturze przedmiotu w ostatnich latach kariereþ (jeśli mozú na mówić
o karierze w nauce) zrobiło pojeþcie kapitału społecznego podkreślajaþce roleþ
działań zbiorowych oraz czynników społecznych ułatwiajaþcych podejmowanie
tych działań, takich jak zaufanie, normy wzajemności, budowanie sieci społecznych czy instytucji, jak równiezú aktywności w tych instytucjach (Putnam
1995; Fukuyama 1997; Woolcock 1998; Narayan, Woolcock 2000). Na poczaþtku lat 90. w naukach społecznych dominowało, szczególnie po zburzeniu
muru berlińskiego, pojeþcie społeczeństwa obywatelskiego rozumianego jako
aktywność obywatelska podejmowana niezalezú nie od działań państwa, aktywność, która przekłada sieþ na samozorganizowanie sieþ zbiorowości (Cohen,
Arato 1992).
Spośród wielu definicji społeczeństwa obywatelskiego na potrzeby niniejszego artykułu chciałbym podkreślić, izú jest to sieć niezalezú nych od państwa
instytucji, które „jednoczaþ obywateli wokół spraw wspólnej troski” (Taylor
1994, s. 54). Jego podstawaþ nie jest ani państwo, ani rynek, ale autonomiczna
sfera społeczna czy sfera publiczna bez państwa (Taylor 1996, s. 70). Nalezú y
zauwazú yć, zú e nie beþdzie tego społeczeństwa, jeśli nie beþdzie obywateli, ludzi
chcaþcych i potrafiaþcych uczestniczyć w takim modelu zú ycia społecznego.
Obywatel to jednak osoba posiadajaþca obywatelskość.
Najogólniej rzecz bioraþc, „obywatelskość to światopoglaþd i dyspozycja
społeczeństwa obywatelskiego, wywodzaþca sieþ z uczestnictwa jednostek w jego
zbiorowej samoświadomości. Z obywatelskości wynika przywiaþzanie do całości
społeczeństwa, objawiajaþce sieþ w decyzjach i działaniach zmierzajaþcych do
ochrony i pomnazú ania dobra całego społeczeństwa. (...) Obywatelskość jest
poznawczaþ i normatywnaþ postawaþ i odpowiadajaþcym jej wzorem działania.
(...) To akceptacja zobowiaþzania do działania na rzecz dobra wspólnego”
(Shils 1994, s. 11). Dlatego tezú „obywatelskość nie mozú e istnieć w społeczeństwach, które nie saþ społeczeństwami obywatelskimi (...). Cnoty obywatelskie
mogaþ oddziaływać tylko w społeczeństwie obywatelskim, podobnie społeczeństwo obywatelskie nie mozú e istnieć bez cnót obywatelskich” (ibidem, s. 49).
W podobnym duchu wypowiadał sieþ Dahrendorf, który pisał, izú „obywatelskość musi zostać wprowadzona. Aby skutecznie czynić z niej uzú ytek, musi
stać sieþ rzeczywistościaþ w umysłach i sercach, a przede wszystkim w nawykach
ludzi. Musi stać sieþ instytucjaþ w pełnym znaczeniu tego słowa, mianowicie
normaþ, przestrzeganaþ bez sankcji zewneþtrznych, poniewazú stała sieþ składnikiem
społecznego zachowania ludzi” (Dahrendorf 1994, s. 230).
Podsumowujaþc, mozúna stwierdzić, izú demokracja i społeczeństwo obywatelskie beþdaþ istniały wówczas, gdy w pierwszej kolejności beþdaþ wysteþpowały
postawy, przekonania i wartości skaniajace do aktywności na rzecz środowiska
zamieszkania, budowy sieci interakcji społecznych i rózú norodnych instytucji.
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Tychy – miasto posocjalistyczne
Tychy saþ przykładem miasta, które powstało w wyniku pojawienia sieþ na
poczaþtku lat pieþćdziesiaþtych poprzedniego stulecia koncepcji zbudowaniu
nowego, stutysieþcznego socjalistycznego i przemysłowego obszaru zamieszkiwanego głównie przez pracowników powstajaþcego przemysłu cieþzú kiego.
Wiaþzało sieþ to przede wszystkim z politykaþ państwa realnego socjalizmu,
politykaþ budowania na Górnym Ślaþsku okreþgu przemysłowego. Wraz z procesami industrializacji pojawiły sieþ procesy urbanizacji, budowania miast dla
pracowników rozbudowujaþcego sieþ przemysłu. Według zamierzeń planistów
istotne było zbudowanie miast satelitarnych wokół Górnoślaþskiego Okreþgu
Przemysłowego.
Warto zwrócić uwageþ na dynamikeþ rozwoju miasta w zwiaþzku ze wzrostem
liczby jego mieszkańców. W 1950 r. Tychy zamieszkiwało niecałe 13 tys.
mieszkańców, w 1960 juzú 49 800, a dziesieþć lat później – 71 177. W roku
1980 zanotowano 166 573 mieszkańców, w 1990 – 191 723 (Runge 1996),
w 2000 r. – 130 800 (Rocznik Statystyczny 2001, s. XLVII.
Wzrost liczby mieszkańców wiaþzał sieþ z ideologiaþ gigantomanii okresu
realnego socjalizmu, gdy budowano coraz wieþcej zakładów pracy, które z kolei
potrzebowały nowych pracowników. Ideologia socjalizmu rozwijała procesy
industrializacji i urbanizacji, a te z kolei kształtowały procesy migracyjne,
które w okreþgach przemysłowych były bardziej wyraźne. W konsekwencji
pojawiła sieþ specyficzna zbiorowość miejska, która składała sieþ z ludności
rdzennej, tzw. starych tyszan, oraz ludności napływowej, przy czym teþ drugaþ
kategorieþ mozú na podzielić na mieszkańców, którzy przyjechali do Tych z innych obszarów Ślaþska w poszukiwaniu lepszych warunków mieszkaniowych,
oraz imigrantów z innych czeþści Polski, przyjezú dzú ajaþcych do województwa
katowickiego w poszukiwaniu pracy w przemyśle cieþzú kim, a tym samym
nowych warunków dla zú ycia i załozú enia rodziny.
W rezultacie pojawiła sieþ specyficzna zbiorowość, w której nie doszło do
integracji społeczności. Czynnikiem najbardziej dzielaþcym tyszan, jak wskazały
badania socjologiczne przeprowadzone przez Marka S. Szczepańskiego w 1992
roku, było pochodzenie, co pokazało izú konflikt kulturowy pomieþdzy poszczególnymi grupami społecznymi zamieszkujaþcymi miasto wciaþzú istnieje
(Szczepański 1996). W konsekwencji w literaturze z dziedziny socjologii
miasta podkreślano zjawisko dezintegracji tyskiej społeczności lokalnej, która
wynikała z faktu zamieszkiwania na jednym obszarze rózú nych grup społecznych
o rózú nym pochodzeniu i uznawanych wartościach, co w rezultacie nie wytworzyło mieþdzy nimi jednej, wspólnej tozú samości.
Wobec powyzú szego pojawia sieþ pytanie: czy po blisko pieþtnastu latach
transformacji miasta, rezygnacji z jego funkcji przemysłowych i zdecydowanego odejścia od modelu miasta socjalistycznego mozú na mówić o zmianach
w tej społeczności miejskiej? Czy mieszkańcy przejawiajaþ cechy społeczeństwa
obywatelskiego rozumianego jako aktywność w płaszczyźnie lokalnej, roz-
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wiaþzujaþcego swoje problemy bez oczekiwania na decyzje władz regionalnych
i centralnych? Czy poczuwajaþ sieþ do uczestnictwa w demokracji na poziomie
lokalnym? Na tak postawione pytania chciałbym odpowiedzieć, opierajaþc sieþ
na badaniach socjologicznych przeprowadzonych w pierwszych miesiaþcach
2003 roku.
Przynalezú ność mieszkańców do społeczności lokalnej
W pierwszej kolejności interesujaþce ciaþgle jest zagadnienie zwiaþzków mieszkańców z miastem, definiowane w tym przypadku jako element tozú samości
społecznej. Przyjeþliśmy w badaniach załozú enie, zú e im wieþkszy zwiaþzek emocjonalny mieszkańców z miastem, tym wieþksza szansa na wprowadzenie zmian
w kierunku demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego. Innymi
słowy, przyjeþto załozú enie o wpływie utozú samiania sieþ mieszkańców z miastem
na podejmowane przez nich działań zbiorowych w społeczności lokalnej,
przede wszystkim na rzecz tej społeczności.
6%
34%

23%

37%
W ogóle nie czujê siê zwi¹zana(y)
Czujê siê trochê zwi¹zana(y)
Czujê siê mocno zwi¹zana(y)
Czujê siê bardzo mocno zwi¹zana(y)

Ryc. 1. Zwi¹zek mieszkañców z Tychami
ród³o: badanie w³asne 2003.

Wyniki naszych badań pokazujaþ, izú zwiaþzek ten jest bardzo silny wśród
mieszkańców Tych, blisko 94% wskazań respondentów świadczy o jego wysteþ powaniu (przynajmniej w wersji deklaratywnej), przy czym warto podkreślić, izú
70% odczuwa ten zwiaþzek jako silny baþdź bardzo silny. Mozú na powiedzieć, izú
istnieje tozúsamość mieszkańców: ludzi i miejsc (Jałowiecki, Szczepański 2002b).
Analiza poszczególnych grup społecznych wskazuje, izú nie zauwazú ono
wieþkszych rózú nic dotyczaþcych zwiaþzku z miastem pod wzgleþdem płci, natomiast cechaþ rózú nicujaþcaþ w znaczaþcy sposób był wiek. Daje sieþ zaobserwować
wzrastajaþce przywiaþzanie emocjonalne do miasta wraz z wiekiem mieszkańców. Dla porównania brak zwiaþzku był wyraźnie odczuwany w grupie mieszkańców znajdujaþcej sieþ w przedziale wiekowym 16–24 lata i wynosił on 7,4%,
po czym malał do 3,2% w grupie powyzú ej 60 lat, natomiast najwyzú szy wskaźnik braku zwiaþzków z miastem odczuwano w przedziale 50–59 lat. Pokazuje
to, izú pierwsza grupa imigrantów do Tych po powstaniu miasta socjalistycznego
i przemysłowego nie zintegrowała sieþ w pełni ze zbiorowościaþ.
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Tab. 1. Zwi¹zek mieszkañców z miastem w grupach wiekowych (N)
Jak silnie czuje siê Pan(i) zwi¹zany(a)
z miastem?
W ogóle nie czuje siê zwi¹zany
Czujê siê trochê zwi¹zany
Czujê siê mocno zwi¹zany
Czujê siê bardzo mocno zwi¹zany
Ogó³em

16–24 25–29 30–39 40–49 50–59
7,4
33,6
34,2
24,8
100

5,8
18,6
42,8
32,8
100

6,4
26,6
27,8
39,2
100

4,2
16,1
44,1
35,6
100

7,9
22,5
40,4
29,2
100

60
i wiêcej
3,2
17,2
35,5
44,1
100

ród³o: badanie w³asne 2003.

Na uwageþ zasługuje równiezú podkreślenie, izú silny zwiaþzek mieszkańców
z miastem maleje wraz z ich wykształceniem. Nie odczuwa zú adnego zwiaþzku
z miastem 12% osób z wykształceniem wyzú szym, podczas gdy w grupie osób
z wykształceniem zawodowym i średnim odsetek ten wynosi odpowiednio
3,2% i 4,2%. Pokazuje to, zú e osoby wykształcone bardziej saþ zorientowane na
konieczność baþdź mozú liwość wyjazdu, bardziej czujaþ sieþ zwiaþzane z innymi
miejscami, które równiezú pozytywnie waloryzujaþ, baþdź tezú nie widzaþ dla
siebie miejsca w Tychach, mieście przechodzaþcym transformacjeþ, a ich poziom
wykształcenia daje im mozú liwości poszukiwania pracy w innych miastach.
Tab. 2. Zwi¹zek mieszkañców z miastem a wykszta³cenie
Jak silnie czuje siê Pan(i) zwi¹zany(a)
z miastem?

Podstawowe

Zawodowe

Œrednie

Wy¿sze

N

%

N

N

%

N

%

W ogóle nie czuje siê zwi¹zany
Czujê siê trochê zwi¹zany
Czujê siê mocno zwi¹zany
Czujê siê bardzo mocno zwi¹zany
Ogó³em

7
24
24
32
87

8,0
27,6
27,6
36,8
100

5
28
62
60
155

4,2
26,3
39,3
30,2
100

12
18
36
28
94

12,8
19,1
38,3
29,8
100

%

3,2
11
18,1 69
40,0 103
38,7 79
100
262

ród³o: badanie w³asne 2003.

Zwiaþzek z miastem analizować mozú na równiezú z punktu widzenia przynalezú ności do określonych grup społeczno-zawodowych. Najmniejszy zwiaþzek
mozú na zaobserwować w grupie pracowników usług. Co dziesiaþty badany z tej
grupy wskazał, izú nie czuje sieþ w ogóle zwiaþzany z miastem. Społeczeństwo
informacyjne, w którym dominujaþ pracownicy usług, jest społeczeństwem
ludzi mobilnych. W Tychach z jednej strony zauwazú ono silnaþ wieþź emocjonalnaþ
mieszkańców z miastem, z drugiej strony mieszkańcy najbardziej wykształceni
i pracujaþcy w usługach dojezú dzúajaþ do pracy w innych miastach, nie uczestniczaþ
w zú yciu miasta kazú dego dnia, co wieþcej, nie partycypujaþ w pełni w zú yciu tej
społeczności. Wobec powyzú szego saþ oni kapitałem tego miasta, ale kapitałem
najbardziej mobilnym, który w kazú dej chwili mozú e opuścić miasto, jeśli tylko
zostanaþ mu zaoferowane lepsze warunki do pracy i mieszkania. Wyzwaniem
dla władz miejskich jest stworzenie tym mieszkańcom jak najlepszych warunków do zamieszkania i odpoczynku. Mozú na równiezú zastanowić sieþ, czy
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mozú liwe jest stworzenie przedsieþbiorstw w mieście, w których mogliby oni
pracować i przyczyniać sieþ do rozwoju miasta informacyjne.
Poczucie wpływu na lokalne władze
W nasteþpnej czeþści chciałbym opisać świadomość społecznaþ tyszan dotyczaþcaþ demokracji lokalnej, ich uczestnictwa i udziału w rózú nych formach tego
modelu sprawowania władzy, jak równiezú świadomość dotyczaþcaþ kształtowania
sieþ społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze lokalnym.
Na aktywność obywatelskaþ wpływajaþ przekonania i opinie mieszkańców na
temat demokracji lokalnej, jej funkcjonowania oraz poczucie wpływu na
działania podejmowane przez władze. Przyjeþliśmy załozú enie, izú przekonanie
mieszkańców o ich mozúliwości oddziaływania i wpływie na wydarzenia w mieście stanowi wskaźnik postawy obywatelskiej.
Jak pokazujaþ badania, tylko co dziesiaþty mieszkaniec Tych zú ywi przekonanie, izú przecieþtni mieszkańcy majaþ bardzo duzú y baþdź raczej duzú y wpływ
na to, co sieþ dzieje w mieście. Wskazuje to zdecydowanie na przekonanie
o niemozú ności oddziaływania na wydarzenia w mieście. Dla porównania
48% mieszkańców wskazało, izú wpływ ich jest bardzo mały baþdź raczej
mały, a blisko 35% badanych mieszkańców charakteryzuje opinia o braku
jakiegokolwiek wpływu na to, co sieþ dzieje w mieście (w sumie grupa ta
wynosi blisko 83%).
Nieco lepiej z punktu widzenia demokracji lokalnej wyglaþdajaþ przekonania
badanych mieszkańców na temat ich wpływu na wydarzenia w społeczności
saþsiedzkiej. Jedynie 15% respondentów wskazało na duzúy wpływ mieszkańców
na wydarzenia w dzielnicy ich zamieszkania, dla 51% wpływ jest ten mały,
a dla co czwartego (27% wskazań) wpływ taki nie wysteþpuje w ogóle. Jest to
wskaźnik niskiego poziomu aktywności obywatelskiej.
Dla porównania opinii o wpływie mieszkańców na wydarzenia w mieście
i dzielnicy wybraliśmy opinie mieszkańców na temat wpływu na wydarzenia
w miejscu pracy. Poczucie wpływu na otaczajaþcy badanych świat społeczny
i świadomość tego rodzaju mozú liwości wysteþpuje w wieþkszym stopniu w zakładzie pracy nizú w mieście. Co trzeciego badanego charakteryzuje przekonanie
o duzú ym wpływie na wydarzenia w jego miejscu pracy, porównywalnie dla
co trzeciego (33%) wpływ ten jest mały, a dla co czwartego respondenta
(24%) zú aden.
Podsumowujaþc opinie mieszkańców Tych na temat ich subiektywnego
poczucia sprawstwa oraz przekonania dotyczaþce wpływu na otaczajaþcaþ ich
rzeczywistość, mozú na stwierdzić, izú w najwieþkszym stopniu mozú na mówić
o poczuciu wpływu wśród mieszkańców na to, co sieþ dzieje w miejscu
pracy, nasteþpnie na wydarzenia w saþsiedztwie, a na ostatnim miejscu plasuje
sieþ wpływ na wydarzenia w mieście. Potwierdza to tezeþ o nikłym poczuciu
mozú liwości oddziaływania przez mieszkańców na politykeþ lokalnaþ i władze
miejskie, a tym samym niewielkim poczuciu wysteþpowania demokracji
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lokalnej. Mozú na powiedzieć, izú ciaþgle dominuje przekonanie rodem z tradycji
zaborów, a później okresu realnego socjalizmu, na temat ścisłego podziału na
„obcaþ” władzeþ i „swoje” społeczeństwo. Pomieþdzy tymi dwoma grupami
istnieje przepaść, a mieszkańcy, którzy saþ wyborcami, charakteryzujaþ sieþ
przekonaniem o braku wpływu na wydarzenia w ich społeczności lokalnej.
Czy taka świadomość społeczna przekłada sieþ na aktywność obywatelskaþ
mieszkańców – to kolejna interesujaþca nas kwestia.
Nikłemu poczuciu wpływu na wydarzenia towarzyszy poczucie indywidualizmu w stosunku do władz lokalnych. W przeprowadzonych badaniach
wskaźnikiem indywidualizmu w stosunku do władz lokalnych, a tym samym
nieuznawania władz lokalnych jako partnera, była opinia o braku gotowości
podzielenia sieþ przez mieszkańców Tych swoim pomysłem z władzaþ lokalnaþ
w celu rozwoju miasta baþdź rozwiaþzania jego istotnych problemów.
Jak wskazujaþ odpowiadzi respondentów, ponad połowa mieszkańców miasta
(53,8%) nie podzieliłaby sieþ z władzami miasta swoim pomysłem zwiaþzanym
z rozwojem miasta czy udoskonaleniem jakiejś jego instytucji ze wzgleþdu na
fakt, izú nikt tego ze strony władz nie weźmie pod uwageþ. Otózú w tej opinii
bardzo wyraźnie pokazany został stosunek mieszkańców do władz lokalnych.
Dominuje bowiem przekonanie, izú władze lokalne nie bioraþ pod uwageþ głosów
jego mieszkańców, a same oddzielone „murem” podejmujaþ decyzje w imieniu
i dla mieszkańców bez jakichkolwiek konsultacji z nimi. Warto jednak podkreślić, zú e co trzeci mieszkaniec podzieliłby sieþ swoim pomysłem z władzami,
a co szósty (15%) nie miał zdania na ten temat. Tak wieþc grupa mieszkańców
charakteryzujaþcych sieþ postawaþ akceptacji władz, traktowania ich jako przedstawiciela ogółu i dbajaþcego o rozwój i zaspokajanie potrzeb mieszkańców
jest całkiem znaczaþca.
Stosunek do demokracji
Pomimo izú tyszanie saþ sceptyczni wobec władzy lokalnej i współudziału
w jej sprawowaniu, akceptujaþ demokracjeþ jako formeþ rzaþdów oraz jej instytucje;
mozú na powiedzieć, zú e w warstwie deklaratywnej czy nawet na zasadzie poprawności politycznej, niemniej jednak nie charakteryzujaþ sieþ świadomościaþ
poczucia sprawstwa w swojej społeczności lokalnej. Dominuje wśród nich
przekonanie, zú e uczestnictwo w wyborach jest czymś wazú nym. Na zadane
pytanie: „Czy warto chodzić na wybory?” blisko ośmiu na dziesieþciu respondentów (78,5%) odpowiedziało, zú e tak, wobec 14% mieszkańców, którzy
odrzucajaþ teþ formeþ uczestnictwa w zú yciu publicznym, a, co równie wazú ne,
7,6% badanych respondentów nie miało na ten temat zdania.
Pomimo pozytywnej oceny jednego z podstawowych załozú eń demokracji:
uczestnictwa w wyborach, zaufanie do władz w mieście nie ma wysokiego
poziomu. Badania pokazujaþ, zú e 1/3 mieszkańców obdarza zaufaniem władze
samorzaþdowe (33,5%) miasta, wobec 44,5% mieszkańców, którzy odmawiajaþ
zaufania lokalnej władzy wykonawczej.
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Warto w tym miejscu przypomnieć wyniki badań socjologicznych sprzed
dwóch lat, w których zaufanie do władz miasta wskazało tylko 9% respondentów, a co drugi mieszkaniec (54%) wskazał wówczas na małe i bardzo
małe zaufanie do władz miasta. Niski poziom zaufania do władz stanowi
wskaźnik oceny demokracji lokalnej (Bierwiaczonek 2001, s. 175).
Mozúe sieþ to wiaþzać z ogólnie panujaþcaþ w naszym kraju tendencjaþ odwracania
sieþ od polityki, władzy i niecheþci czy braku zaufania do instytucji publicznych,
a takzúe z problemami władz samorzaþdowych województwa ślaþskiego czy tyskiej
społeczności lokalnej. Pod koniec lat dziewieþćdziesiaþtych w urzeþdzie wojewódzkim w Katowicach wybuchła afera korupcyjna, która spowodowała dymisjeþ
ówczesnego wojewody Marka Kempskiego. Ponadto dynamiczny wzrost zaufania dla władz publicznych w tyskiej społeczności lokalnej w ostatnich dwóch
latach mozú e być zwiaþzany z faktem, izú sześć miesieþcy przed badaniami
socjologicznymi w 2001 roku w Tychach wydarzył sieþ skandal korupcyjny,
który doprowadził do dymisji ówczesnego prezydenta, co w szczególności
znalazło odzwierciedlenie w świadomości społecznej tyszan. Od tego czasu,
pomimo wyborów samorzaþdowych jesieniaþ 2002 roku, nie zmienił sieþ prezydent
i rzaþdzaþca partia, co jest w miareþ pozytywnie oceniane przez mieszkańców.
Potrzeba i skuteczność wspólnego działania
Innym wazú nym zagadnieniem obok funkcjonowania demokracji lokalnej
jest kształtowanie silnego społeczeństwa obywatelskiego, silnej społeczności
aktywnie działajaþcej na rzecz swojego środowiska.
Ogólnie wśród tyszan istnieje przekonanie o przełozú eniu działań wspólnie
podejmowanych przez mieszkańców miasta na rozwiaþzanie problemów w miejscu zamieszkania. Tym samym istnieje świadomość aktywnego kreowania
swojego środowiska. Co czwarty respondent zdecydowanie sieþ zgadza z takaþ
opiniaþ, a dalsze 37% raczej jest tego samego zdania. Wobec powyzú szego
blisko 63% respondentów scharakteryzować mozú na jako mieszkańców posiadajaþcych świadomość społecznaþ obywateli, którzy kształtujaþ społeczność lokalnaþ. W wymiarze świadomościowym wysteþpuje wysoki poziom uczestnictwa
w demokracji lokalnej i społeczeństwie obywatelskim, mozú na powiedzieć
– wysoki poziom obywatelskości.
Bardziej interesujaþce jest zagadnienie, w jakim stopniu przekonanie o konieczności wspólnie podejmowanych działań dotyczy tego rodzaju działań
przedsieþbranych wspólnie z władzaþ lokalnaþ, w jakim stopniu społeczeństwo
obywatelskie łaþczy sieþ z demokracjaþ lokalnaþ. W przypadku Tych wazú ne jest
pytanie, jak dalece silna wieþź łaþczaþca mieszkańców z miastem oraz dystans
pomieþdzy mieszkańcami a władzaþ lokalnaþ przekłada sieþ na podejmowane
w mieście działania zbiorowe na rzecz społeczności lokalnej. Naszym zamierzeniem badawczym było w pierwszej kolejności określenie stopnia aktywności
obywatelskiej mieszkańców, któraþ zdefiniowaliśmy jako uczestnictwo w spotkaniach z przedstawicielami miasta.
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Nasze badania pokazujaþ, izú 83% respondentów miasta nie uczestniczyło
w ciaþgu ostatnich dwóch lat w zú adnym zebraniu czy spotkaniu z radnymi ze
swojej dzielnicy. Ujawnia sieþ wobec powyzú szego paradoksalna sytuacja, gdyzú
z jednej strony istnieje przywiaþzanie do miasta, pozytywny stosunek emocjonalny, co pozwolić by mogło na wyciaþgnieþcie wniosku o wysteþpowaniu
troski o miasto oraz aktywności na jego rzecz, z drugiej jednak strony pojawia
sieþ wskaźnik definiujaþcy jego mieszkańców jako biernych, nieuczestniczaþcych
w spotkaniach z wybranaþ przez siebie władzaþ. Wyniki badań pokazujaþ, izú
zaledwie co dziesiaþty mieszkaniec miasta kilka razy brał udział w spotkaniach
tego typu, czyli innymi słowy grupa aktywnych mieszkańców uczestniczaþcych
w modelu społeczeństwa obywatelskiego to 10% ogółu mieszkańców. Poziom
zaangazúowania obywatelskiego jest nikły, mozúna by go usytuować na przeciwległym biegunie społeczeństw obywatelskich opisywanych chociazú by przez
Alexisa de Tocqueville’a.
10%

1%

6%

83%
Nie by³(a)

Tak, by³(a) jeden raz

Tak, by³(a) kilka razy

Nie wie, nie pamiêta

Ryc. 2. Odpowiedzi na pytanie: „Czy w ci¹gu ostatnich dwóch lat uczestniczy³(a) Pan(i)
w spotkaniach z radnymi?”
ród³o: badanie w³asne 2003.

Interesujaþce jest przyjrzenie sieþ blizú ej poszczególnym grupom społecznym
odpowiadajaþcym na to pytanie. Tyska społeczność jest wyraźnie zrózú nicowana pod wzgleþdem wieku: aktywność obywatelska najlepiej kształtuje sieþ
w nasteþpujaþcych przedziałach: mieszkańcy powyzú ej 60 lat – uczestniczyło
w tego typu spotkaniach 22,6%, mieszkańcy w grupie wiekowej 50–59 lat
– 21%, oraz 20,7% respondentów w przedziale 40–49 lat. Dla porównania,
na przeciwległym biegunie lokuje sieþ jedynie 3,3% mieszkańców w wielu
16–24 lata wykazujaþcych aktywnaþ postaweþ obywatelskaþ. Staþd wniosek, izú
zainteresowanie sprawami miasta i aktywne uczestnictwo w ich omawianiu
wzrasta wraz z wiekiem jego mieszkańców, a tyska młodziezú nalezú y do
grupy najbardziej biernych w wymiarze spraw lokalnych i niezainteresowanych sprawami rozwoju miasta.
Ponownie wykształcenie mieszkańców silnie ich rózú nicuje pod wzgleþdem
uczestnictwa w spotkaniach z radnymi. Im jest ono wyzú sze, tym aktywność
tego typu jest wieþksza. W grupie osób z wykształceniem wyzú szym co piaþty
badany uczestniczył w takich spotkaniach, w grupie osób z wykształceniem
podstawowym – co dwudziesty, natomiast w grupie mieszkańców z wykształceniem zawodowym – jedynie 16%.
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Tab. 3. Uczestnictwo w spotkaniach z radnymi a wykszta³cenie
Czy w ci¹gu ostatnich dwóch lat
by³(a) Pan(i) na spotkaniu z radnymi?
Nie by³/a
Tak, by³/a jeden raz
Tak, by³/a kilka razy
Nie wie, nie pamiêta
Ogó³em

Podstawowe
N
%
83
94,3
2
2,3
3
3,4
0
0,0
88 100

Zawodowe
N
%
124 80,0
11
7,1
15
9,6
5
3,3
155 100

Œrednie
N
%
216 83,4
18
6,9
23
8,9
2
0,8
259 100

Wy¿sze
N
%
71
76,3
4
4,3
17
18,3
1
1,1
93 100

ród³o: badanie w³asne 2003.

Mozú na równiezú zaobserwować zrózú nicowanie uczestnictwa obywatelskiego
w poszczególnych grupach społeczno-zawodowych. Do najbardziej aktywnych
nalezú aþ członkowie kadry kierowniczej i pracownicy umysłowi, do najmniej
– uczniowie i studenci oraz robotnicy. Analizujaþc teþ cecheþ, ponownie mozú na
stwierdzić niski poziom aktywności obywatelskiej tyskiej młodziezú y. Pojawia
sieþ konieczność zbudowania programów edukacji obywatelskiej czy socjalizacji
politycznej w Tychach, gdyzú za kilka lat mozú e sieþ okazać, izú demokracja nie
beþdzie stanowiła dla ludzi wartości nadrzeþdnej czy tezú w ogóle nie beþdzie
uznawana jako sposób sprawowania władzy.
Z powyzú szymi wskaźnikami niskiego poziomu aktywności obywatelskiej
i uczestnictwa w demokracji lokalnej koresponduje inny czynnik, jakim jest
frekwencja wyborcza. Warto wspomnieć w tym miejscu, izú w wyborach
samorzaþdowych w październiku 2002 roku wyniosła ona w Tychach 33,47%
wobec średniej w kraju 44,12% i średniej dla województwa ślaþskiego – 37,95%.
Była wieþc nizú sza nie tylko od frekwencji sprzed czterech lat, kiedy wynosiła
w Tychach 36,6% (w 1998 roku), ale i zdecydowanie nizú sza od średniej
krajowej i wojewódzkiej.
Stowarzyszenia i akcje obywatelskie
Ciekawe jest równiezú zagadnienie aktywności społecznej w Tychach. Na
poczaþtku 2001 roku 88% mieszkańców nie było w momencie przeprowadzania
badań socjologicznych członkiem lub uczestnikiem zú adnej organizacji (Zagała
2001, s. 191), a tylko 12% respondentów posiadało wiedzeþ na temat organizacji
działajaþcych w ich mieście. Równiezú niezbyt dobrym wskaźnikiem wskazujaþcym na niski poziom rozwoju społeczeństwa obywatelskiego jest fakt, zú e tylko
5% było wówczas zdania, izú zwykli obywatele majaþ wpływ na decyzje podejmowane w mieście.
Trzeci sektor w Tychach charakteryzuje sieþ, jak wskazujaþ dotychczasowe
badania socjologiczne, niewielkaþ aktywnościaþ. Świadczy o tym liczba zaledwie
około 100 organizacji działajaþcych w mieście, przy czym trzeba pamieþtać, izú
to nie liczby decydujaþ o sile tego sektora, ale jakość podejmowanych przez te
stowarzyszenia akcji i rózú nego typu działań, a w tym przypadku badania nad
organizacjami pozarzaþdowymi pokazujaþ przede wszystkim brak infrastruktury
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takich organizacji, co przekłada sieþ na niskaþ jakość działań, a przede wszystkim
brak poczucia wspólnoty pomieþdzy działaczami poszczególnych organizacji
(Skrzypiec 2002). Mozú na powiedzieć, izú w Tychach nie ma poszukiwanego
przez de Tocqueville’a „ducha obywatelskości”, poczucia wspólnoty działań
i samoorganizacji członków społeczności lokalnej, co przekładałoby sieþ na
rozwój miasta.
Analizujaþc „ducha obywatelskości”, przyjeþto wskaźnik zaangazú owania na
rzecz miasta, jakim jest opinia o gotowości poniesienia ofiary na jego rzecz.
Deklaratywnie wysoki poziom przywiaþzania emocjonalnego do miasta mozú na
bardzo prosto przełozú yć na konkretne zadania. Przyjeþliśmy wskaźnik, który
miał pokazać nie tylko zwiaþzek emocjonalny z miastem, lecz równiezú podejmowanie działań na rzecz jego rozwoju. Stanowiła go opinia na temat zwiaþzków innych mieszkańców z miastem, wyrazú ajaþca sieþ w konkretnym działaniu,
jakim jest gotowość do ponoszenia ofiar zwiaþzanych z jego rozwojem i przebudowaþ. Drugi wskaźnik aktywnego obywatelskiego uczestnictwa w społeczności miejskiej dotyczył dodatkowego opodatkowania sieþ mieszkańców albo
przekazania niewielkiej kwoty pienieþdzy na miejskaþ akcjeþ, w wyniku której
zrealizowana zostałaby inwestycja słuzú aþca dobru wspólnemu.
Wyniki pokazujaþ, zú e co trzeci mieszkaniec jest zdania, izú niewielu mieszkańców byłoby skłonnych zgodzić sieþ na ponoszenie ofiar na rzecz rozwoju
miasta, a co czwarty saþdzi, izú wieþkszość jest skłonna ponosić ofiary na rzecz
rozwoju miasta. Natomiast jeśli dodamy do tego odsetek tych, którzy saþ
świadomi konieczności ponoszenia cieþzú arów dla rozwoju miasta, to odsetek
ten wzrośnie do 35%. Równiezú taki sam odsetek jest wśród tych, którzy nie
zgadzajaþ sieþ na ponoszenie ofiar, z tym zú e grupa świadomie niechcaþcych sieþ
angazú ować wynosi 15%. Mieszkańcy Tych charakteryzujaþ sieþ silnie zrózú nicowanymi opiniami na tamat obowiaþzku ponoszenia przez nich ofiar.
Uszczegółowieniem tej opinii jest postawa mieszkańców wobec wpłacenia
niewielkiej kwoty pienieþdzy na miejskaþ akcjeþ. Blisko co drugi mieszkaniec
miasta podjaþłby sieþ tego typu wpłaty (48,7%), ale jednocześnie azú 36%
udzieliło negatywnej odpowiedzi. Pokazuje to, izú z jednej strony zwiaþzek
mieszkańców z miastem, który mieszkańcy tak silnie deklarowali, odpowiadajaþc na bezpośrednie pytanie zadane przez ankietera, w nieco mniejszym
stopniu przekłada sieþ na podejmowanie wspólnej akcji czy szerzej na podejmowanie działań na rzecz tegozú miasta. Z drugiej strony jest spora grupa
– blisko 1/3 mieszkańców, która pomimo zwiaþzków emocjonalnych z miastem
nie zamierza angazú ować sieþ na rzecz jego rozwoju, mimo zú e poniosłaby przy
tym niewielkie koszty. W grupie tej przekonania werbalne o zwiaþzku z miastem
nie przekładajaþ sieþ na podejmowanie jakichkolwiek działań, np. spotkania
z radnymi, i współwysteþpujaþ z niecheþciaþ wobec ponoszenia ofiar na rzecz
miasta. Nazwałbym to fasadowym zwiaþzkiem z miastem, deklaratywnym, ale
nie rzeczywistym, realnym i funkcjonalnym, przynoszaþcym korzyści mieszkańcom i miastu.
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Przedsieþbiorczość i podnoszenie kwalifikacji
Rozwój endogenny gwarantujaþ przede wszystkim aktywne działania mieszkańców na rzecz miasta. W naszych badaniach przyjeþliśmy dwa wskaźniki
aktywności obywateli Tych, pierwszy w wymiarze przedsieþbiorczości, aktywności na rynku (mierzony prowadzeniem działalności gospodarczej, niezalezúnie
od wykonywanej pracy zawodowej), i drugi – samokształcenie, zdobywanie
nowych kwalifikacji i umiejeþtności, co jest szczególnie wazú ne w dobie zmian
cywilizacyjnych, budowania gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa
uczaþcego sieþ.
Wskaźnikiem przedsieþbiorczości mieszkańców jest zarejestrowanie przez
nich działalności gospodarczej. Niezalezú nie od tego, czy prowadzenie działalności gospodarczej jest jedynym źródłem utrzymania, czy tezú stanowi dodatkowaþ działalność – uznaliśmy je za wskaźnik aktywnego uczestnictwa w społeczności miejskiej. Badania pokazujaþ, izú 85% ankietowanych mieszkańców
nie ma i nie miało w przeszłości zarejestrowanej działalności gospodarczej.
Tym samym mozú na zaryzykować stwierdzenie, izú nie majaþ oni świadomości
społecznej zwiaþzanej z postawami prorynkowymi i szeroko pojmowanaþ działalnościaþ (aktywnościaþ) w sferze gospodarczej. Tylko co dziesiaþty tyszanin
charakteryzuje sieþ postawaþ aktywności w gospodarce. Mozúna postawić pytanie,
czy w przyszłości wpłynie to na rozwój gospodarczy miasta.
Drugi wskaźnik: samokształcenie, równiezú nie nalezúy do najwyzúszych w mieście. Dwie trzecie mieszkańców Tych (58%) nie podnosiło w ciaþgu ostatnich
dwóch lat kwalifikacji zawodowych ani nie uzyskało zú adnego dodatkowego
wykształcenia. Dominuje niestety postawa pasywności, i zadowolenia ze swojej
sytuacji zú yciowej. Dla porównania mozúna przytoczyć dane pokazujaþce nieustanne kształcenie sieþ ludzi w miastach i państwach europejskich, gdzie niezalezúnie
od wykonywanego zawodu czy wieku istnieje model ciaþgłego daþzú enia do
zmiany swojej sytuacji zú yciowej. Równiezú sporaþ popularnościaþ w rozwinieþtych
społeczeństwach cieszaþ sieþ kursy i szkolenia dla osób beþ daþcych na emeryturze,
które nie beþdaþ juzú pracować zawodowo.
Jak pokazujaþ nasze badania, czterech na dziesieþciu tyszan dokształcało sieþ
w ciaþgu ostatnich dwóch lat baþdź ciaþgle to czyni. Nalezú y podkreślić, izú jest
to znaczaþcy potencjał budowania społeczeństwa informacyjnego, potencjał
o tyle wazú ny dla rozwoju miasta, zú e ponad połowa mieszkańców wyrazú a
gotowość uczestnictwa w kursach i szkoleniach (55%). Druga czeþść, równiezú
liczna – 38% mieszkańców – nie zúywi tego typu zainteresowań i nie przewiduje
takich pomysłów na swojaþ przyszłość. Mozú e sieþ okazać, zú e na naszych oczach
pojawia sieþ nowy model rozwarstwienia społecznego, nowy podział na ludzi,
którzy aktywnie uczestniczyć beþdaþ w modelu społeczeństwa informacyjnego,
oraz na tych, którzy przegrali na zmianach, którzy nie potrafiaþ uczestniczyć
w cywilizacji informacyjnej.
Wieþkszość mieszkańców miasta jest zadowolona ze zdobytego przez siebie
wykształcenia – blisko 2/3 wskazań. Trzeba jednak pamieþtać, izú blisko 40%
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ankietowanych posiada wykształcenie podstawowe baþdź zasadnicze zawodowe,
i w zwiaþzku z powyzúszym zadowolenie z wykształcenia nie rokuje dobrze budowie
społeczeństwa informacyjnego w Tychach w ciaþgu najblizú szych lat. Jedynie 2/5
respondentów charakteryzuje sieþ krytycznaþ postawaþ wobec zdobytego przez siebie
wykształcenia, niezalezú nie od tego, jakie ono jest. Mozú na zatem stwierdzić, izú
jedynie około 20% mieszkańców jest przygotowanych do wprowadzenia nowego
modelu społeczeństwa aktywnie wykorzystujaþcego wiedzeþ w zú yciu zawodowym.
Powstałe przed pieþćdziesieþciu laty miasto socjalistyczne, którego mieszkańcy
wywodzaþ sieþ głównie z imigrantów z rózú nych stron Polski, stanowi przykład
umiejeþtności zbudowania przez mieszkańców społeczności w sensie socjologicznym. Jeszcze przed kilku laty publikacje i wyniki badań społecznych
pokazywały niski poziom integracji tyskiej społeczności. Dzisiaj mozú na powiedzieć, zú e istnieje wieþź społeczna i lokalna tozú samość mieszkańców, ale nie
przekłada sieþ ona na zachowania i postawy opisane przez de Tocqueville’a,
który zwracał uwageþ nie tylko na tozú samość, ale i na oddolne działania na
rzecz społeczności lokalnej i jej zorganizowania.
Wieþź społeczna przejawia sieþ nie tylko w opiniach przedstawianych ankieterom podczas badań. Mozú na jaþ zaobserwować równiezú podczas wielu
wydarzeń odbywajaþcych sieþ w mieście: to solidarność mieszkańców po tragicznym wypadku młodziezú y licealnej w Tatrach w styczniu 2003 roku, to
aktywność podczas organizowanych od blisko juzú trzynastu lat seminariów
majowych, to wreszcie codzienne zainteresowanie sprawami miasta. Wieþź ta
jest jednak zrózú nicowana społecznie. Mozú na powiedzieć, izú młodzi mieszkańcy,
najlepiej wykształceni, funkcjonujaþcy w dobie społeczeństwa informacyjnego,
saþ w najmniejszym stopniu złaþczeni owaþ wieþziaþ. Stanowiaþ oni siłeþ tego
miasta, gdyzú mogaþ je rozwijać gospodarczo i społecznie, lecz równocześnie
słabość, gdyzú jako najbardziej mobilni mieszkańcy mogaþ je w kazú dej chwili
opuścić, nie widzaþc w nim szansy do zú ycia i rozwoju.
Innym wazú nym wnioskiem jest fakt, izú subiektywne przywiaþzanie do miasta
wskazujaþce na wieþź z nim jako społecznościaþ lokalnaþ oraz relatywnie wysoki
poziom tozúsamości lokalnej nie przekłada sieþ na podejmowanie działań społecznych przez mieszkańców. Wysteþpuje niski poziom aktywności w organizacjach
non-profit oraz w samorzaþdności lokalnej, przy czym niewaþtpliwie przeszkodaþ
jest kontestacja władz lokalnych i ich działań. Źródłem tego jest wysteþpujaþce
w świadomości społecznej przekonanie o istnieniu dwóch grup społecznych:
my – społeczeństwo i oni – władze lokalne. Jest to dziedzictwo długiego
trwania oraz lat realnego socjalizmu, kiedy władza zawsze była obca i zewneþtrzna w stosunku do mieszkańców, którzy sami organizowali zú ycie społeczne.
W tym miejscu wyraźnie mozú na zaobserwować rózú niceþ pomieþdzy światem
dziewieþtnastowiecznej Ameryki opisywanym przez francuskiego arystokrateþ
a współczesnymi miastami Polski i Ślaþska. Przekazywane z pokolenia na
pokolenie czynniki kulturowe wspierajaþce społeczeństwo obywatelskie i demokracjeþ nakazujaþ odrzucić władzeþ jako partnera, jako aktora działajaþcego na
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rzecz mieszkańców. Jest to o tyle zastanawiajaþce, zú e choć mozú na mówić
o cywilizacyjnej niekompetencji mieszkańców polskich społeczności lokalnych,
beþdaþcej wynikiem realnego socjalizmu, opiekuńczości państwa etc., mieszkańcy
takich miast jak Tychy potrafili sieþ zintegrować i zorganizować swoje zú ycie
przez pieþćdziesiaþt lat. To nie tylko władza centralna czy partyjno-rzaþdowa
organizowała zú ycie w mieście. Ponadto po 1989 roku odnotowano wysokaþ
aktywność mieszkańców, którzy zostali radnymi i brali czynny udział w pracy
na rzecz swojego miejsca zamieszkania.
Czy aby nie saþ to zagubione w analizach badawczych czynniki, które
jednak pokazujaþ nieco inny obraz społeczności tyskiej pomimo braku aktywności na szerokaþ skaleþ ? Warto jednak podkreślić, izú silny zwiaþzek emocjonalny
z miastem nie przekłada sieþ na poczucie wpływu na wydarzenia, a niewielka
aktywność obywatelska z kolei utwierdza badaczy w przekonaniu o niskim
poziomie civil society w Tychach. Przeciwległy biegun niskiego poziomu
aktywności to akceptacja przez mieszkańców demokracji proceduralnej oraz
wzrastajaþce zaufanie do władz miejskich.
Wobec powyzú szego pojawia sieþ pytanie: w jakim kierunku beþdaþ sieþ rozwijały
Tychy? Czy w najblizú szym czasie dojdzie do zmian w postawach obywatelskich? Czy wzmocni sieþ silne lokalne civil society? Czy miasto posocjalistyczne
stanie sieþ miastem przedinformacyjnym i obywatelskim? Czy tezú pójdzie
ściezú kaþ przeciwnaþ do tej wytyczonej przed ponad dwustu laty przez francuskiego arystokrateþ i stanie sieþ marginalnym miastem ludzi ubogich, nieaktywnych, miastem wymarłym baþdź wymierajaþcym – bez młodziezú y i ludzi wykształconych?
Literatura
Barber B., 1997, Dzúihad kontra McŚwiat, Warszawa: MUZA SA.
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