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Wprowadzenie. 
Rozwój w dobie globalizacji

Jeżeli chcemy pojednać naturę ludzką z ekonomią, 
musimy znaleźć sposób na nadanie temu, co lokalne 

i osobiste, większego znaczenia, tak by każdy z nas mógł czuć, 
że ma szansę odcisnąć swe piętno, że liczy się podobnie 

jak wszyscy inni dookoła.
Charles Handy, 1996

Stefan Nowak – jeden z największych autorytetów w dziedzinie pomiaru – zde-
fi niował postęp jako „pozytywnie ocenianą zmianę kierunkową”, zwracając przy 
tym uwagę, że to, czy mamy do czynienia z przypadkiem społecznego postępu, 
czy regresu, zależy od wartości, jakimi kieruje się dokonujący oceny (Nowak 
1990: 230). Pojęcie to zawiera zatem dwa podstawowe elementy: jest naznaczone 
normatywnie i odnosi się do zmiany – podstawowym jego znaczeniem jest więc 
dobra zmiana (Chambers 2005). Ocena postępu wydaje się jednak względna, ina-
czej bowiem będą rozumieć postęp międzynarodowe korporacje, a czym innym 
będzie on dla lokalnej społeczności. Można zatem zaryzykować twierdzenie, że 
o kryteriach postępu decydują grupy lub kategorie społeczne, które zdominowały 
refl eksywność społeczeństwa. Defi niując postęp, grupy te ustalają zasady, według 
których ma on być osiągany. To z kolei oznacza, że pozbawiając daną grupę pra-
wa i możliwości defi niowania postępu, można ją wykluczyć z udziału w postępie 
w ogóle. 

Jak zauważa wybitny socjolog rozwoju Robert Chambers, „Rozwój rozumiany 
był różnie w różnych czasach, w różnych miejscach i przez różnych ludzi o róż-
nych zawodach i przynależności organizacyjnej. Dominujące znaczenie nadali 
mu jednak ekonomiści i ekonomia. Rozwój często utożsamia się z rozwojem go-
spodarczym, a rozwój gospodarczy z kolei z gospodarczym wzrostem” (Chambers 
2005: 186). Współczesny dyskurs wydaje się zatem zdominowany przez postę-
pujące procesy globalizacji, które przeobrażają świat według zasad rynku i eko-
nomicznego wzrostu (por. Peine, McMichael 2005). Zasady te, strzeżone przez 
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WTO, uprzywilejowują międzynarodowe korporacje kosztem lokalnych społecz-
ności, którym odbiera się podmiotowość i skazuje na rolę wyłącznie biernego 
obserwatora globalnej gry. Postęp rozumiany w kategoriach globalizacji jest pro-
cesem polaryzacji, kreującym bogactwo w jednych regionach, a ubóstwo, bezro-
bocie, marginalizację i wykluczenie w innych (por. Gray, Lawrence 2001; Bauman 
2004; Lawrence 2005). Ideologia ekonomicznego wzrostu zapomina o ludzkim 
wymiarze rozwoju, psychologicznym i społecznym dobrostanie jednostek, które 
– w moim głębokim przekonaniu – winny być celem i jednocześnie miernikiem 
rozwoju (por. Sen 2002; Singh 1999; McMichael 2004). Nie twierdzę, że wzrost 
ekonomiczny nie jest miernikiem postępu. Nie budzi wątpliwości, że bez wzrostu 
ekonomicznego postęp nie jest możliwy, a ubóstwo i głód mogą być w wielu częś-
ciach świata zlikwidowane wyłącznie dzięki wzrostowi gospodarczemu. Wzrost 
gospodarczy jednakże powinien być traktowany jako środek dla osiągania celów 
społecznych, a nie być celem samym w sobie.

Znaczenie przypisywane rozwojowi ewoluuje, czego wyrazem może być choć-
by koncepcja rozwoju społecznego (human development) rozwinięta w Rapor-
cie o rozwoju społecznym UNDP (por. Chambers 2005: 186). We współczesnym 
dyskursie na temat rozwoju podkreśla się dziś – jak nigdy dotąd – potrzebę od-
nalezienia równowagi pomiędzy ekonomią, wzrostem gospodarczym a społecz-
nym dobrostanem i psychospołecznymi potrzebami każdego człowieka (por. Sen 
2002; Singh 1999; McMichael 2004). Mówiąc jeszcze dosadniej, coraz szersze gro-
no uczonych wyraża dziś przekonanie, że rozwój społeczny powinien prowadzić 
przede wszystkim do emancypacji człowieka. 

Zagadnienie to nabrało szczególnej wagi ze względu na postępującą globali-
zację stosunków ekonomicznych oraz społecznych i kulturowych, w których za-
traca się ludzki wymiar rozwoju, a człowiekowi odbiera się podmiotowość. Na 
margines globalnych procesów są spychane całe społeczności małych miast i wsi, 
które – ulokowane poza centrami globalizacji – są skazane na społeczną wege-
tację (por. Bauman 1997, 2004; Sanderson 2000; Gray, Lawrence 2001). Procesy 
uprzedmiotowienia i marginalizacji dotyczą także wielkich miast centrum, gdzie 
ogromne rzesze ludzi „żyją w przestrzeniach organizacyjnych i zaprogramowa-
nym czasie, którego sensu nie rozumieją” (Jałowiecki 1987: 21), a miliony wyrzu-
conych z globalnego obiegu stanowią pożywkę dla społecznych patologii (por. 
np. Wnuk-Lipiński 2004; Bauman 2004). Zawodzi polityka społeczna państwa, 
odgórne programy pomocy upośledzonym, bo podmiotowości nie da się przy-
wrócić zasiłkiem. Została zachwiana równowaga między globalnym rozwojem 
a podmiotowością człowieka i tylko odnalezienie nowej równowagi może przy-
wrócić rozwojowi ludzki wymiar.

Współczesne nauki społeczne przepełnione są koncepcjami próbującymi 
zaradzić zrodzonym przez globalizację problemom alienacji człowieka i całych 
grup społecznych. Uczeni, poszukując alternatywnych dróg rozwoju, wskazują na 
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nowy lokalizm jako na szczególnie obiecującą drogę tworzenia zintegrowanych 
planów rozwoju lokalnego, włączania zmarginalizowanych społecznie jednostek, 
a tym samym restytucji podmiotowości społecznej (zob. Starosta 2000: 36; La-
wrence 2005: 150). Przekonuje się, że globalizacja poza standaryzowaniem i uni-
fi kowaniem społecznej przestrzeni ma także inną stronę: może stanowić źródło 
renesansu rozmaitych lokalnych czy regionalnych tożsamości, i w tym sensie staje 
się szansą na rozwój przez lokalność, „od dołu” (zob. na przykład Ray 1999; van 
der Ploeg i in. 2000; Hopper 2003 oraz w literaturze polskiej: Kurczewska 2004; 
Starosta 2000; Krzysztofek, Szczepański 2002; Wieruszewska 2002). Owe idee 
znalazły odzwierciedlenie w kilku dynamicznie rozwijanych dziś na Zachodzie 
koncepcjach alternatywnego wobec globalizacji modelu rozwoju: w koncepcji ak-
tywizacji (community development), koncepcji upodmiotowienia (empowerment), 
koncepcji rozwoju uczestniczącego (participatory development) oraz neoendo-
gennego, koncepcji potencjału lokalnego (community capacity), a także w szcze-
gólnie dziś popularnej koncepcji rozwoju zrównoważonego. 

Koncepcje te – często bardziej o charakterze projektów czy programów roz-
woju aniżeli koncepcji teoretycznych – odznaczają się zazwyczaj silnie wartoś-
ciującym, normatywnym i postulatywnym podejściem do analizowanych kwestii. 
Nie brakuje – szczególnie wśród uczonych o komunitarystycznym rodowodzie – 
ujęć o charakterze utopii. Wyrażają one jednocześnie potrzebę przeorientowania 
współczesnej socjologii i innych nauk społecznych w stronę działalności o walo-
rach aplikacyjnych.

O samym procesie rozwoju mówi się jednak bardzo ogólnie. Zdecydowanie 
brakuje w tej dyskusji studiów przypadków, które pozwoliłyby rozpoznać we-
wnętrzne mechanizmy rozwojowe, umożliwiające społecznościom lokalnym 
funkcjonowanie i rozwój w globalnym świecie. Niniejszy tom, stanowiąc próbę 
zgłębienia zarysowanych wyżej zjawisk w środowisku lokalnym, stawia pewien 
krok w kierunku nadrobienia tych zaległości. W tym sensie dostarczy on być 
może odpowiedzi na pytanie o adekwatność współczesnych koncepcji rozwoju 
i procesów zachodzących w lokalnych społecznościach.

Książka składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawio-
no defi nicje podstawowych pojęć zastosowanych w projekcie. Omówiono tam 
teoretyczne kontrowersje wokół pojęcia społeczności lokalnej, następnie zanali-
zowano krótko zjawisko globalizacji, w tym obowiązujący współcześnie model 
rozwoju „na modłę globalizacji” oraz jego skutki dla jednostkowej tożsamości 
i społecznego dobrostanu. Dalej omówiono problemy związane z funkcjono-
waniem i rozwojem społeczności lokalnej w dobie globalizacji. Przedstawiono 
ponadto nurt „nowego lokalizmu” jako reakcję na procesy globalizacji. Drugi 
rozdział jest poświęcony koncepcjom alternatywnego wobec globalizacji mode-
lu rozwoju, w których społeczność lokalna i zasoby lokalne odgrywają centralną 
rolę. Rozdział ten kończy podsumowanie, w którym przedstawiono pięć zasad 



12 Wprowadzenie

alternatywnie rozumianego rozwoju. W rozdziale trzecim poruszono kwestię 
kapitalizacji kultury lokalnej, omawiając różne typy kapitału, którym przypi-
suje się rolę sprawczą w procesie rozwoju. Rozdział czwarty zawiera konceptu-
alizację problemu badawczego, a także omówienie założeń metodologicznych 
projektu oraz przebiegu badań terenowych. W kolejnych dwóch rozdziałach 
przedstawiono poszerzone studium przypadku gminy Radzionków na Górnym 
Śląsku, która stanowi swego rodzaju laboratorium dla omówionych w pierwszej 
części procesów. Wszystkie elementy składowe modelu alternatywnego rozwo-
ju, przedstawione w drugim rozdziale pracy, zostają tutaj poddane szczegółowej 
analizie. W następny, piątym rozdziale zrekonstruowano proces upodmioto-
wienia lokalnej społeczności i jej rozwoju. Analizę zrekonstruowanych proce-
sów rozwoju z perspektywy diachronicznej i synchronicznej przeprowadzono 
w rozdziale szóstym, zawierającym także bilans lokalnych zasobów rozwojo-
wych, których dynamika zadecydowała o charakterze zaobserwowanych w Ra-
dzionkowie procesów.

Książka nie powstałaby, gdyby nie pomoc kilku ważnych osób i instytucji, 
którym pragnę w tym miejscu złożyć podziękowania. Przede wszystkim dziękuję 
Promotorowi mojej rozprawy doktorskiej, na podstawie której powstała ta książ-
ka, Profesorowi Krzysztofowi Gorlachowi, za niezawodną pomoc i wsparcie, za-
równo merytoryczne, organizacyjne, jak i duchowe. Dziękuję także recenzentom, 
Profesorowi Pawłowi Staroście oraz Profesorowi Zygmuntowi Serędze, których 
cenne uwagi miały istotny wpływ na ostateczny kształt tomu. Wiele niezbędnych 
wskazówek zawdzięczam kolegom i współpracownikom z Zakładu Socjologii 
Struktur Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy w trakcie licznych 
spotkań okazywali mi życzliwe zainteresowanie. Książka powstała dzięki środ-
kom fi nansowym pochodzącym z kilku źródeł. Badania w gminie Radzionków 
zostały sfi nansowane w całości przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego w ramach grantu Komitetu Badań Naukowych nr N116 003 31/0267. Nie-
ocenioną pomoc stanowiło stypendium im. Stanisława Estreichera, przyznane 
w 2007 roku przez Uniwersytet Jagielloński i hojnie fi nansowane przez Fundację 
Rodziny Pruszyńskich. Stypendium to umożliwiło mi dwukrotny wyjazd na kwe-
rendę biblioteczną do University of Sussex oraz University of Brighton w Brighton 
w Wielkiej Brytanii, gdzie niemal w całości zgromadziłam niezbędną literaturę. 
Powtórny wyjazd na kwerendę do Brighton wsparło ponadto Towarzystwo Dok-
torantów UJ. Dwukrotna kwerenda biblioteczna była możliwa dzięki zaproszeniu 
doktora Paula Hoppera ze School of Historical and Cultural Studies w University 
of Brighton oraz doktora Luke’a Martella z University of Sussex, którzy nie tylko 
stworzyli mi doskonałe warunki do pracy, ale także konsultowali ze mną projekt 
i udzielili mi wielu cennych wskazówek. Niezwykle pomocne okazało się ponadto 
spotkanie z doktor Diane Warburton, szefową organizacji pozarządowej Shared 
Practice w Brighton, honorowym wykładowcą University of Brighton i prakty-
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kiem rozwoju lokalnego, z którą miałam niezwykłą przyjemność przedyskutować 
kwestie rozwoju społeczności lokalnych. Wreszcie, last but not least, nigdy nie 
doszłoby do powstania tej pracy, gdyby nie wieloletnia i niezawodna pomoc mo-
jej najdroższej rodziny, dzięki której mogłam oddać się swojej pasji. Wszystkim 
wymienionym osobom i instytucjom bardzo serdecznie dziękuję, dedykując im 
jednocześnie niniejszy tom.





1. Globalizacja, społeczność lokalna i nowy lokalizm? 
Wokół pojęć podstawowych

1.1. Locus. Społeczność lokalna

Pojęcie społeczności lokalnej uważa się za jedno z najbardziej niejasnych i nie-
uchwytnych, a jednocześnie nadużywanych pojęć w historii socjologii. Jak zauwa-
ża w swojej monografi i poświęconej tej problematyce Graham Day, niemal po-
wszechny wśród uczonych staje się dziś pogląd, jakoby „(...) potencjał koncepcji 
community został już wyczerpany: spektrum przypisywanych temu pojęciu zna-
czeń jest tak szerokie i zróżnicowane, jego konotacje tak nieokreślone, a czasem 
wręcz niebezpieczne, że w poważnych analizach społecznych nie powinno być 
dla niego miejsca” (Day 2006: 1). Niemal od narodzin tego pojęcia na gruncie 
nauk społecznych krytycy zarzucali koncepcji community jałowość teoretyczną 
i bezużyteczność dla naszej wiedzy o naturze społeczeństwa. Mimo to „kariera” 
tego pojęcia trwała, budziło ono i nadal budzi wiele emocji, często nadziei, po-
wracając co jakiś czas w nowym wydaniu, nie tylko na gruncie socjologii i nauk 
społecznych, ale także w polityce i publicznym dyskursie. Choć zapowiadano jej 
nieuchronny upadek, społeczność odradza się w nowych formach, o czym świad-
czą choćby liczne studia przypadków i kolejne monografi e problemu (zob. między 
innymi Crow, Allan 1994; Delanty 2003; Day 2006; Block 2008).

Koncepcja społeczności lokalnej (terytorialnej) była rozwijana na gruncie so-
cjologii przez różne środowiska naukowe i szkoły teoretyczne, a każda z tych szkół 
koncentrowała swoją uwagę na odmiennym zestawie problemów. Szkoła funk-
cjonalna upatrywała w lokalnej społeczności miniaturę społeczeństwa globalnego 
– postrzegając ją jako funkcjonalny system, koncentrowała uwagę na mechani-
zmach integracji, uniwersalnych – jak zakładano – dla wszystkich społeczeństw. 
Rozwój miast amerykańskich zainspirował przedstawicieli orientacji ekologicz-
nej, których interesował konfl ikt i walka o przestrzeń, a główny przedmiot badań 
stanowiły relacje człowiek–przestrzeń. W ramach interakcjonizmu analizowano 
zasady samoorganizacji, partycypacji i działań lokalnych, a także stosunki i inter-
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akcje społeczne wyznaczające granice społeczności. Wreszcie ujęcie socjopsycho-
logiczne koncentrowało uwagę na procesach wzajemnych interakcji, komunikacji 
kulturowej, tworzenia symboli, kształtowania się identyfi kacji oraz psychicznych 
i mentalno-kulturowych mechanizmów wytwarzania granic społeczności, wyra-
żających się w mapach poznawczych (Starosta 1995b: 42–76; zob. też Jałowiecki, 
Szczepański 2002; Turowski 1976). Każda z tych szkół wypracowała odmienny 
katalog cech defi niujących pojęcie społeczności, które stanowiło narzędzie analiz 
służących niezwykle różnorodnym celom badawczym.

Analiza historii pojęcia nie jest celem tego rozdziału. Ograniczenia miejsca 
nie pozwalają na pełną prezentację bogatej literatury ani nawet na wyczerpujący 
opis wszystkich głównych kierunków badawczych w community studies. Nie uwa-
żam zresztą, aby tego typu prezentacja była potrzebna. Powstało wiele opracowań, 
które problematykę community w interesujący i wyczerpujący sposób usystema-
tyzowały i to do nich w głównej mierze będę się odwoływać (zob. Starosta 1995a; 
Jałowiecki, Szczepański 2002; Crow, Allan 1994; Delanty 2004; Day 2006; Block 
2008; Turowski 1977, 1992). Zgodnie zatem z zasadą brzytwy Okhama, by nie 
mnożyć bytów niepotrzebnych, ograniczę wywód na temat społeczności lokalnej 
do niezbędnego minimum, opierając go na najważniejszych ustaleniach głów-
nych badaczy interesującej nas problematyki. 

Znamienne jest, że pojęcie społeczności lokalnej, mimo wielu dekad bardziej 
lub mniej intensywnej obecności w światowej socjologii, do dziś nie doczekało się 
powszechnie akceptowanej i przyjmowanej defi nicji. Już pierwsi zainteresowani 
tą problematyką badacze proponowali całkowicie odmienne cechy defi niujące 
społeczność. Zwracano uwagę na takie jej elementy składowe, jak: terytorium, 
bliskość przestrzenna, samowystarczalność, całościowość, więzi, kontakty bez-
pośrednie, kontrola społeczna, integracja i tym podobne (Bertrand, Wierzbicki 
1970). W 1955 roku George Hillary, próbując określić, czym jest „społeczność 
lokalna”, przeanalizował dziewięćdziesiąt cztery funkcjonujące w literaturze 
defi nicje tego pojęcia, konkludując, że koncepcje te łączy tylko jeden element: 
„Wszystkie defi nicje podkreślają, że mają do czynienia z ludźmi. Poza tą wspólną 
podstawą nie ma innego porozumienia” (Hillary 1955: 86, za: Starosta 1995a). 
Stworzenie spójnej i trafnej defi nicji opisowej, która uwzględniałaby wszystkie 
proponowane przez rozmaitych badaczy elementy, a jednocześnie trafnie opisy-
wałaby rzeczywistość społeczną, nie było możliwe. Poszukiwania poszły zatem 
w kierunku tworzenia typów idealnych wspólnoty tradycyjnej. Tutaj zarysowa-
ły się tradycje narodowe w community studies: Brytyjczycy, na przykład, badali 
społeczności robotnicze i górnicze, szczególną wagę przywiązując do problemu 
świadomości klasowej, Amerykanów interesowały natomiast kwestie różnorod-
ności etnicznej i procesów asymilacji migrantów w tworzących się społecznoś-
ciach wielkich miast Ameryki (Day 2006: 21). Powstawały idealno-typologiczne 
defi nicje tradycyjnej społeczności: wiejskiej, robotniczej lub miejskiej.
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Wielość ujęć problematyki i ich różnorodność zrodziła potrzebę ich usyste-
matyzowania. Znaczna część prac z zakresu community studies koncentrowała się 
właśnie na „porządkowaniu” dorobku w tej dziedzinie. Powstało wiele propozycji 
typologizacji, które same w sobie stały się przedmiotem prac systematyzujących 
osiągnięcia socjologii wspólnoty (por. Day 2006; Crow, Allan 1994). 

Udaną próbę takiej systematyzacji defi nicji społeczności lokalnej podjął Peter 
Willmott (1986, za: Crow, Allan 1994: 3–4), który wyróżnia trzy typy rozumie-
nia pojęcia „wspólnota” obecne w literaturze socjologicznej. Pierwsze, najbardziej 
podstawowe rozumienie, odnosi się do wspólnego zamieszkiwania i dzielenia 
związanych ze wspólnym terytorium doświadczeń. Takie rozumienie Willmott 
określa terminem wspólnota terytorialna (territorial community). Drugi typ de-
fi niowania wspólnoty odwołuje się do innych aniżeli terytorialne wartości, które 
łączą członków społeczności. Mogą to być: pochodzenie etniczne, religia, wyko-
nywany zawód lub wspólne pasje. Ten typ społeczności nosi nazwę „wspólnoty in-
teresów” (interest community). Wreszcie w trzecim proponowanym przez autora 
ujęciu zwraca się uwagę na „ducha wspólnoty” (spirit of community) i podzielaną 
przez jej członków tożsamość. Są to tak zwane „społeczności oparte na przywią-
zaniu” (community of attachment). Wyróżnione typy mogą z sobą współistnieć 
jednocześnie, czego najlepszym przykładem są społeczności robotnicze i górni-
cze, które łączy wspólnota zamieszkania, wspólnota interesów oraz specyfi czna 
tożsamość grupowa i więź emocjonalna.

Nieco odmienną, aczkolwiek opartą na tych samych ideach typologię zapro-
ponowali Dawid Lee i Howard Newby, którzy również zidentyfi kowali w literatu-
rze trzy typy ujęć interesującej nas problematyki (1983, za: Crow, Allan 1994: 4). 
W pierwszym, geografi cznym sensie, rozumienie community ogranicza się do 
wspólnoty zamieszkiwanego miejsca, dlatego autorzy określają ją terminem „lo-
kalność” (locality), podkreślając jednocześnie, że takie rozumienie wspólnoty nie 
znajduje zastosowania w socjologii. Drugi typ defi niowania społeczności, któ-
rą proponują nazywać za Stacey (1969) lokalnym systemem społecznym (local 
social system), łączy geografi czne podłoże (miejsce) z siecią stosunków społecz-
nych. Wreszcie w ostatnim typie defi nicji zwraca się uwagę na wspólną tożsamość 
członków, a społeczność taką autorzy określają terminem właściwej wspólnoty 
(communion). Lee i Newby również dopuszczają możliwość stosowania defi nicji, 
w której zakłada się współwystępowanie wszystkich trzech wymienionych ele-
mentów (miejsce, stosunki i tożsamość), aczkolwiek podkreślają oni, że tego typu 
defi nicja, jako narzędzie socjologicznej analizy, ma ograniczoną wartość poznaw-
czą, gdyż w rzeczywistości byty takie rzadko występują (za: Crow, Allan 1994: 5). 

Jeszcze dalej idzie Paweł Starosta, który proponuje bardziej ogólną, dwuczło-
nową typologię defi nicji społeczności, odpowiadającą dwóm tradycjom myśli 
społecznej (1995a: 53–55). Pierwszy typ, określany jako nurt środowiskowy, two-
rzą, zdaniem tego autora, defi nicje zbudowane wokół kategorii miejsca. Drugi 
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nurt natomiast – nurt wspólnotowy – tworzą defi nicje oparte na kategorii więzi. 
Podział ten wydaje się szczególnie przydatny w kontekście analiz przekształceń, 
jakim ulegają lokalne układy. Starosta proponuje zresztą oparte na tym podzia-
le scenariusze przemian, jakim podlegają i podlegać będą społeczności lokalne, 
określane jako hipoteza rozpadu, hipoteza transformacji oraz hipoteza prze-
strzennego uwolnienia (1995a, 1995b). Te dwa ogólne typy defi niowania feno-
menu community mogą wyznaczać dwa odmienne kierunki jego analizy. Z jednej 
strony są to zatem studia poświęcone terytorialnym formom życia zbiorowego, to 
znaczy społecznościom i zbiorowościom lokalnym, z drugiej zaś strony – bada-
nia nad wolnymi od terytorialnego podłoża wspólnotami, opartymi na poczuciu 
przynależności (sense of belonging), (zob. Delanty 2003; Block 2008).

Podsumowując dotychczasowe rozważania, trzeba zauważyć, że w nurcie teryto-
rialnym (środowiskowym) o community można mówić w znaczeniu mocnym bądź 
słabym. Społeczność w sensie mocnym stanowiłaby koniunkcja trzech elementów: 
miejsca, stosunków/sieci interesów oraz więzi. W sensie słabym terminem commu-
nity określalibyśmy taką postać życia zbiorowego, w którym obserwujemy obecność 
tylko pierwszego bądź pierwszego i drugiego elementu – mowa wtedy o zbiorowo-
ści lokalnej. Oprócz wspólnoty zamieszkiwania oraz struktury interesów wynikają-
cych z tego faktu, nie tworzy ona społeczności, której elementem konstytutywnym 
jest więź. Zbiorowość lokalna może się przekształcić w społeczność lokalną, gdy 
w wyniku wspólnie podjętych działań na rzecz określonego terytorialnie interesu 
wytwarza się wśród członków jakaś forma społecznej więzi. Używanie terminu 
„społeczność lokalna” uprawnione jest zatem wyłącznie wtedy, gdy współwystępują 
z sobą wszystkie trzy elementy (miejsce + interesy (stosunki) + więź). 

Tym samym możemy mówić o trzech aspektach lokalnej społeczności: 
(1) przestrzennym, (2) społecznym, oraz (3) psychicznym (Hillary 1955; Poplin 
1972, za: Starosta 1995a). Aspekt przestrzenny oznacza terytorium, które stano-
wi podłoże dla zaistnienia kolejnych dwóch elementów. Interakcje i zależności 
między mieszkańcami składają się na aspekt społeczny, więź społeczna i poczucie 
wspólnej tożsamości tworzą natomiast aspekt psychiczny. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na różnice językowe i narodowe trady-
cje w ujmowaniu społeczności. Kategoria „miejsca” wydaje się szczególnie silnie 
zakorzeniona, a zarazem oczywista w tradycji socjologii polskiej, gdzie termino-
wi „społeczność” niezmiennie towarzyszy przymiotnik „lokalna”. Związek spo-
łeczności z miejscem nie jest już jednak tak oczywisty w tradycji anglosaskiej, 
posługującej się terminem community, a więc wspólnoty. Początkowo co prawda 
socjologia amerykańska, głównie za sprawą Rolanda L. Warrena, wiązała ten ter-
min przede wszystkim ze studiami nad terytorialnymi postaciami życia zbioro-
wego, a więc przejawami kształtowania się grup lokalnych, których celem było 
zaspokojenie podstawowych potrzeb tworzących je jednostek (Day 2006: 26; 
Warren 1963: 21). Niedookreślenie pojęcia społeczności przymiotnikiem „lokal-
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na” otworzyło jednak drzwi dla innych aniżeli jedynie terytorialne interpretacji. 
Decydujące znaczenie zaczęto przypisywać ponadto – jak się wydaje – raczej 
psychologicznym, psychospołecznym i społeczno-instytucjonalnym wymiarom 
konstytuującym społeczność. Próby teoretycznej konceptualizacji pojęcia ewolu-
owały zatem – zauważa Vered Amit (2002: 3) – w stronę ujmowania społeczności 
raczej jako wyobrażenia czy formy uspołecznienia: „społeczność stała się czymś 
znacznie więcej niż tylko lokalnością, mogła oznaczać praktycznie każdą formę 
zbiorowej samoświadomości kulturowej” (2002: 6). 

W ten sposób społeczność lokalna stanowiła – potencjalnie – tylko jeden 
z możliwych przejawów istnienia wspólnoty, mianowicie jej postać terytorialną, 
to znaczy określaną przez wspólnotę zamieszkiwanego miejsca. Terytorium i blis-
kość przestrzenna tworzą tu zatem jedynie podłoże zjawisk i procesów integra-
cji, kształtowania się specyfi cznych stosunków i więzi społecznych, które dopie-
ro składają się na to, co zwykliśmy nazywać wspólnotą. Podłoże kształtowania 
się wspomnianych więzi i stosunków może być jednak także innego rodzaju, jak 
choćby wspólnota zainteresowań czy interesów. Stąd też w literaturze zachodniej 
termin community bywa obecnie interpretowany bardzo szeroko, łącząc w sobie 
wiele różnych idei, niekoniecznie powiązanych kategorią miejsca. Pierwszeństwo 
przypisuje się procesom integracji, jakkolwiek różnie interpretowanym i lokowa-
nym na różnych szczeblach organizacji społecznej. 

Jonathan Boswell, na przykład, przeanalizowawszy literaturę poświęconą kon-
cepcjom wspólnoty, proponuje defi niować społeczność, odnosząc się do pod-
stawowych wartości, jakie temu pojęciu się przypisuje. Jego zdaniem z pojęciem 
społeczności nieodzownie wiążą się trzy inne terminy: (1) braterstwo (fraternity), 
(2) stowarzyszeniowość (associativeness), oraz (3) partycypacja obywatelska (civic 
participation) (Boswell 1994: 3). Pojęcie społeczności jest zdaniem Boswella wy-
łącznie pojęciowym „parasolem”, pod którym kryją się te trzy podstawowe idee. 
Mianem braterstwa autor określa towarzyskość, wzajemną pomoc i wspólne za-
angażowanie (Boswrll 1994: 39). Braterstwo może się rozwijać w ramach różnych 
grup, najlepiej małych i realizujących wiele celów (complementary associations), 
(1994: 39–42). Wynikiem braterstwa i stowarzyszeniowości jest partycypacja oby-
watelska, która z jednej strony, przez aktywny udział członków w podejmowa-
niu decyzji, służy kształtowaniu demokratycznej wspólnoty, z drugiej natomiast, 
przez uczestnictwo w wydarzeniach, świętach, dzielenie symboli, wyraża wspól-
notowość tejże społeczności. Tak rozumiana społeczność znajduje zastosowania 
w wielu sferach rzeczywistości i może istnieć na różnych szczeblach organizacji 
społeczeństwa. Może działać w ramach określonego terytorium (gminy, dziel-
nicy, parafi i), stanowiąc wtedy przykład społeczności lokalnej (terytorialnej). 
Może jednak również funkcjonować w oderwaniu od terytorium – przykładem 
tego typu wspólnoty jest publiczna kooperacja (public cooperation), przez którą 
Boswell rozumie współpracę aktorów społecznych na rzecz realizacji dobra pub-
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licznego. Takie ujęcie stanowi punkt wyjścia dla komunitarystycznych koncepcji 
społeczności i przypisywanego jej przez te koncepcje znaczenia w rozwiązywa-
niu problemów współczesnego, zglobalizowanego społeczeństwa masowego (zob. 
Tam 1998; Boswell 1994). 

Jak zatem widać, pojęcie wspólnoty odnosi się do wielu rozmaitych zjawisk 
i poszukiwanie ich wspólnego mianownika, a także próby tworzenia indeksu cech 
konstytuujących społeczność stają się jałowe. Wydaje się więc, że aby uniknąć 
nieporozumień i niepotrzebnego nawiązywania do odległych od siebie tradycji 
badawczych, należałoby każdorazowo dookreślać, o jaką wspólnotę nam chodzi – 
czy mowa o wspólnocie terytorialnej, czy tej opartej na „nieterytorialnym” poczu-
ciu przynależności. Można jednakże wyjść ponad owe kontrowersje i spróbować 
określić te zjawiska i procesy, które prowadzą do wykształcenia wspólnotowych 
czy społecznościowych postaci życia zbiorowego.

Nie roztrząsając złożoności i wielowątkowości sporów o koncepcję społeczno-
ści lokalnej, proponuję korzystać z interesującej i analitycznie użytecznej koncep-
cji Pawła Starosty, który wychodzi poza przedstawione wcześniej typologie i – na-
wiązując do osiągnięć studiów nad współczesnymi postaciami życia zbiorowego 
(Suttles 1972; Turowski 1976; Bohm 1987) – proponuje traktować społeczność 
lokalną jako układ charakteryzujący się specyfi cznymi, sobie właściwymi proce-
sami strukturacji. „Układ lokalny jest całością w tym sensie, że istniejące w jego 
ramach różne zasady integracji w pewnych sytuacjach prowadzą do wykształce-
nia się przestrzennych form organizacji społecznej” (Starosta 1995a: 74). Starosta 
wyróżnia cztery zasady strukturacji – subpoziomy integracji układów lokalnych 
(1995a, 1995b). Pierwszy z nich, poziom świadomościowy lub poziom postaw 
psychospołecznych, określany mianem wspólnoty symbolicznej, odnosi się do 
procesów symbolicznej recepcji i integracji. Jest to poziom świadomości miesz-
kańców, przeżywania i doświadczania danego terytorium, znajdujących swój wy-
raz w identyfi kacji lokalnej oraz satysfakcji z zamieszkiwania na tym terytorium. 
Drugi poziom integracji – poziom kontaktów bezpośrednich i grup pierwotnych 
– dotyczy relacji społecznych i styczności, jakie mieszkańcy nawiązują w swoim 
miejscu zamieszkania. Określają one wspólnotę personalną. Formalne instytucje 
i organizacje konstytuują kolejny, trzeci poziom integracji układów i określane są 
mianem community organisation. Ostatni poziom, poziom stosunków ogólnych, 
nazywany polem społeczności, stanowią działania zbiorowe podejmowane przez 
mieszkańców, przez które „wyrażają oni swój wspólnotowy i terytorialny interes” 
(Wilkinson, 1991: 2, za: Starosta 1995a: 71). Te cztery sfery organizowania się 
zbiorowości lokalnych wyznaczają jednocześnie poziomy empirycznej analizy 
współczesnych układów. Takie strukturacyjne ujęcie społeczności lokalnej jako 
układu pozwala uniknąć pułapek stanowiska opisowego i idealno-typologiczne-
go, określając procesy, które prowadzą do wykształcenia się terytorialnych postaci 
życia społecznego.
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Bez wątpienia nieustająca popularność pojęcia community sama w sobie sta-
nowi swego rodzaju fenomen socjologiczny: dlaczego bowiem problem commu-
nity nieprzerwanie od wielu dziesiątek lat przyciąga zainteresowanie uczonych? 
Trzeba zwrócić uwagę, że społeczność lokalna czy – w szerszym ujęciu – wspól-
nota w ogóle interesowała badaczy przede wszystkim w kontekście procesów 
modernizacji i indywidualizacji oraz związanych z tym problemów społecznej 
koherencji i rozpadu więzi (por. Amit 2002: 3). Koncepcja społeczności lokalnej 
stanowi implicite krytykę społeczeństwa przemysłowego (Ennew 1980: 1, za: Day 
2006: 8). Rozczarowani skutkami postępu poszukujemy alternatywy w małych 
społecznościach, opartych na bezpośrednich więziach, solidarnych, w których 
dobrze i szczęśliwie się żyje. Takie postrzeganie społeczności jest oczywiście uto-
pijne, wielu badaczy ulega jednak tej romantycznej pokusie. Istotną cechą pojęcia 
community, które wydaje się przesądzać o jego nieustającej popularności, jest jed-
nak właśnie to, że transmituje ono te pozytywne uczucia. Jak pisze Zygmunt Bau-
man: „Słowa mają znaczenia: niektóre słowa, jednakże, mają także nastrój. Słowo 
community jest jednym z nich. Dobrze się kojarzy. Cokolwiek pojęcie community 
znaczy, dobrze jest mieć community, być w community. (...) Towarzystwo albo spo-
łeczeństwo mogą być złe, ale nie społeczność. Społeczność, czujemy, jest zawsze 
czymś dobrym” (Bauman 2000: 1). W pojęciu tym kryje się bowiem romantyczne 
wyobrażenie wyidealizowanej przeszłości – „przeszłości, która powinna zostać 
ocalona lub przywrócona jako antidotum na społeczną dezorganizację, stanowią-
cą wynik urbanizacji i industrializacji” (Mayo 2000: 92; por. Bulmer 1987; Crow, 
Allen 1994; Mayo 1994). Od tego przekonania dzieli nas już tylko krok do tego, 
by społeczność lokalna stała się ideologią i by służyła polityce (Blackshaw 2010). 
Idee komunitarystów, programy regeneracji sąsiedztw, działań lokalnych i budo-
wania partnerstw na rzecz rozwoju lokalnego świadczą o tym, że w istocie tak się 
dzieje: community jest czymś znacznie więcej aniżeli koncepcją teoretyczną, jest 
także ideologią i polityką. Staje się także – zauważa Joanna Kurczewska – „małą 
podręczną ideologią dla samej jednostki, która pragnie określać stopień swej za-
leżności od różnych form zbiorowych” (Kurczewska 2004: 118). 

Wydaje się, że każdy wie, a przynajmniej czuje, czym jest community. Błędem 
byłoby jednak przypuszczać, że problem ogranicza się tylko do tego, jak to wyarty-
kułować. Jak zauważa Diane Warburton, „(...) społeczność lokalna jest w pewnym 
sensie mitem – o różnym znaczeniu w różnych kontekstach dla różnych ludzi. 
Wydaje mi się [pisze autorka] iż dla wielu ludzi community jest raczej aspiracją 
aniżeli rzeczywistością, którą należy odkryć albo do której należy powrócić. Com-
munity nie jest statycznym zjawiskiem, jest dynamicznym procesem, w którym 
społeczność ulega tworzeniu i odtwarzaniu w drodze działań podejmowanych 
przez ludzi świadomych i zaangażowanych we wspólną pracę na rzecz lepszego 
życia i lepszego świata” (Warburton 1998: 18). Społeczność lokalna jest zatem 
aspiracją – projektem lepszej przyszłości. 
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1.2. Globus. Świat staje się jednym

Analiza istoty globalizacji znacznie wykracza poza ramy tego opracowania. Mając 
pełną świadomość złożoności zarówno samego procesu, jak i bogactwa perspek-
tyw i wielowątkowości literatury na ten temat, ograniczę się w tym miejscu jedynie 
do bardzo ogólnej charakterystyki globalizacji, która stanowi tło i kontekst zjawisk 
i procesów będących właściwym przedmiotem niniejszego tomu. Analizowane da-
lej zjawiska są ściśle związane i w znacznym stopniu zdeterminowane przez global-
ne procesy, dlatego też nie można ujmować ich w separacji od teorii globalizacji.

Pojęcie globalizacji wywodzi się z łacińskiego globus (kula, świat) oraz jego 
przymiotnikowej formy globalis i w najogólniejszym sensie oznacza zespół pro-
cesów, które czynią świat jednym miejscem – „the world as a single place” (Ro-
bertson 1992). Świat staje się jednym miejscem w wyniku procesów „uzyskiwania 
jakościowo nowego znaczenia przez jednostkę terytorialną, zwaną globem, co 
sprawia, że ranga innych jednostek terytorialnych się zmienia” (Morawski 2002: 
442), oraz „w których wyniku narody świata zostają włączone w jedno społeczeń-
stwo globalne” (Albrow 1990: 9). Jak ujmuje to Piotr Sztompka: „Ludzkość nie 
jest już jedynie statystycznym agregatem, kategorią fi lozofi czną lub ideologiczną; 
przekształciła się w rzeczywistą jednostkę socjologiczną, najobszerniejszą całość 
społeczną, obejmującą wszystkich ludzi żyjących na ziemi. Można już dziś mówić 
o globalnej strukturze relacji politycznych, ekonomicznych i kulturowych, wy-
kraczających poza tradycyjne granice i łączących odrębne społeczeństwa w jeden 
system” (Sztompka 2005: 93).

Nie ma jednak jednoznacznego stanowiska teoretycznego wobec zjawisk 
określanych mianem globalizacji. Pojęcie to stało się w ostatnich latach swego 
rodzaju wytrychem, który otwiera rozmaite obszary akademickiej i publicznej 
debaty. Wieloznaczność i mnogość interpretacji utrudnia rzecz jasna precyzyjne 
zdefi niowanie zjawiska i stanowi przeszkodę dla ukształtowania teorii globaliza-
cji. O globalizacji mówi się w wielu różnych kontekstach. Bywa ona utożsamiana 
z homogenizacją społeczeństw, uniwersalizacją, uniformizacją bądź westernizacją 
kultury albo ponowoczesnością. Może być rozumiana jako polityczna regiona-
lizacja świata bądź może określać zespół procesów ekonomicznych związanych 
z powstawaniem i rozwojem ponadnarodowego wolnego rynku. Bez wątpienia 
pojęciem globalizacji określamy dzisiaj zbyt wiele zjawisk o różnym charakterze. 
Proces ten jest jednak zbyt złożony i wieloaspektowy, aby można go było wpisać 
w teoretyczny model jednej tylko logiki przyczynowo-skutkowej (Axford 1995: 
33, za: Wnuk-Lipiński 2004: 27). Jak zauważają Kazimierz Krzysztofek i Marek 
Szczepański, „(...) procesy, które się pod tym pojęciem kryją, zawierają ogrom-
ną ilość powiązań i zależności między różnymi poziomami społeczeństwa, eko-
nomii, kultury. Globalizacja oznacza po prostu coraz więcej koniunkcji, a coraz 
mniej dysjunkcji” (2002: 251).
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Katarzyna Gilarek (2004: 41–42), przebadawszy obszerną literaturę poświęco-
ną problematyce globalizacji, identyfi kuje cztery podstawowe nurty w defi niowa-
niu i analizie tego zjawiska. Defi niując „globalizację” – zauważa autorka – uczeni 
wskazują na: (1) wielość procesów tworzących globalizację, (2) proces mający 
miejsce przede wszystkim w sferze gospodarki, (3) procesy, w których wyniku 
dochodzi do integracji świata jako całości, bądź (4) „swoistą jedność w różno-
rodności jako konstytutywną cechę globalizacji” (2004: 40). W pierwszym uję-
ciu zwraca się uwagę na złożoność globalizacji, która stanowi wynik wielu, często 
przeciwstawnych procesów. W drugim ujęciu autorzy zawężają to pojęcie tylko 
do sfery gospodarczej. Trzeci typ defi nicji koncentruje uwagę na „kurczeniu się” 
świata, procesach kompresji czasu i przestrzeni (Harvey 1989), w których wyniku 
świat staje się jednym miejscem (Robertson 1992) lub globalną wioską (McLu-
han 1964). Ostatni zaproponowany przez autorkę typ defi nicji ujmuje globalizację 
jako proces różnicowania bądź hybrydyzacji kulturowej i strukturalnej (Pieterse 
1994). Typologię tę można uzupełnić o ujęcia postmodernistyczne, postrzegające 
globalizację jako zbiór nieokreślonych, bezkierunkowych, chaotycznych zjawisk, 
których wyniku nie można przewidzieć (Bauman 1999). 

Próbę syntezy współczesnych ujęć globalizacji i zawężenia jej defi nicji podjął 
Luke Martell, który wskazuje na kilka podstawowych elementów defi niujących 
jej istotę (2008: 14). Po pierwsze, jego zdaniem globalizacja zakłada „globalny 
zasięg” oddziaływań. Innymi słowy, aby można było mówić o globalizacji, dane 
zjawisko sfery ekonomicznej, politycznej lub kulturowej musi się rozprzestrze-
niać globalnie, a nie tylko regionalnie. Stąd też, na przykład, Unia Europejska 
czy NAFTA nie mieszczą się w kategoriach polityczno-ekonomicznej globaliza-
cji, jak proponują niektórzy, gdyż procesy integracji ograniczają się do krajów 
jednego kontynentu. Po drugie, aby można było mówić o globalizacji, procesy 
wymiany i rozprzestrzeniania określonych zjawisk bądź wartości (stanowią-
cych „wkład” [inputs] do tegoż procesu) muszą mieć charakter wielokierunko-
wy i globalny. Jeśli zatem obserwujemy jednokierunkowy przepływ i rozprze-
strzenianie się dóbr, wartości bądź zjawisk wyłącznie z jednej części świata do 
innych, procesu tego nie możemy nazwać globalizacją. Westernizacja nie jest 
zatem – w tym rozumieniu – przykładem globalizacji. Po trzecie, globalizacja 
oznacza, zdaniem Martella, raczej współzależność aniżeli jedynie wzajemne 
powiązania. Argumentuje on bowiem: „Jeśli spadek handlu dobrami luksuso-
wymi, jak na przykład klejnotami lub jedwabiem, nie wywołuje znaczących 
reperkusji [dla handlujących z sobą społeczeństw – przyp. M.K.], nie jest to 
prawdziwa współzależność. Jeśli natomiast powoduje on istotne konsekwencje 
dla gospodarki i pracowników eksportującego społeczeństwa lub też ogranicza 
dostępność tych dóbr w społeczeństwie importującym, wtedy mówimy o współ-
zależności” (2008: 14). Wreszcie pojęcie globalizacji odnosi się wyłącznie do 
zjawisk i procesów o pewnej stabilności i regularności. 
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Te cztery elementy pozwalają Martellowi wykluczyć zjawiska i procesy, które 
globalizacją nie są. Globalizacja nie jest zatem tożsama ani z regionalizacją, ani 
z westernizacją, ani po prostu z międzynarodową wymianą handlową czy ponad-
narodowymi związkami, nie można o niej ponadto mówić w wypadku zjawisk 
o czasowym i przypadkowym charakterze. Co więcej, Martell zauważa, że pojęcie 
globalizacji można dalej zawężać, proponując na przykład uwzględnienie „glo-
balnej świadomości” jako czynnika konstytuującego interesujące nas tu zjawisko.

Marian Kempny charakteryzuje globalizację, odwołując się do nieco odmien-
nego zestawu procesów i określając ją jako: (1) „mechanizm rozciągnięcia zasięgu 
stosunków społecznych poza granice współobecności aktorów życia społecznego 
w określonym miejscu”, (2) mechanizm czasowo-przestrzennej kompresji, który 
znajduje zastosowanie zarówno do zjawisk społecznych, jak i kulturowych, (3) na-
silającą się współzależność, łączącą „nie tylko poszczególne elementy jakiejś więk-
szej społecznej całości, ale i różne poziomy czy modalności życia społecznego”, 
oraz (4) globalizację kulturową, w wyniku której doświadczenie ludzkie kształ-
towane jest głównie w wymiarze ponadlokalnym (2000: 9–10). W związku z tym 
autor opowiada się za mówieniem o globalizacjach, zamiast o jednej globalizacji.

David Held (1999) z kolei ujmuje globalizację jako zespół procesów, któ-
re w wyniku rozciągania związków i aktywności ludzkich ponad granice regio-
nów i kontynentów przekształcają społeczną rzeczywistość. Procesy te obejmują: 
(1) rozciągnięcie aktywności ponad granice, w taki sposób, że działania w jednej 
części świata nie pozostają bez znaczenia dla odległych regionów, a powiązania 
ponadregionalne i sieci rozrastają się, (2) intensyfi kację siły powiązań, interakcji 
i przepływów między społeczeństwami i państwami, (3) przyspieszenie global-
nych interakcji i procesów w wyniku rozwoju transportu i komunikacji, przez co 
przepływ idei, dóbr, informacji, kapitału i ludzi staje się szybszy, (4) wzmocniony 
wpływ – wydarzenia w lokalnych środowiskach mogą mieć poważne konsekwen-
cje globalne; granice między sprawami wewnętrznymi a globalnymi (tym, co we-
wnętrzne, a tym, co zewnętrzne) zostają zamazane.

Już pobieżna analiza literatury pozwala zauważyć, że autorzy koncepcji glo-
balizacji nie są zgodni co do charakteru samego zjawiska. Zidentyfi kować moż-
na przynajmniej kilka spornych kwestii wokół postrzegania globalizacji: proces 
„stary” versus „nowy”, sterowany versus żywiołowy, prosty versus złożony, jedna 
versus wiele globalizacji, homogenizacja versus heterogenizacja, współzależność 
versus hierarchiczność, proces linearny versus dialektyczny, wreszcie pozytywny 
versus negatywny.

Przede wszystkim różnie interpretuje się genezę globalizacji. Dla jednych glo-
balizacja jest konsekwencją procesu modernizacji i ekspansji kapitalizmu, kolej-
nym (ostatnim) ogniwem liniowego rozwoju. Tak postrzega globalizację mię-
dzy innymi Roland Robertson i Immanuel Wallerstein. Dla innych globalizacja 
nie jest kontynuacją, a drugą rewolucją kapitalistyczną (Touraine 1998: 11, za: 



25Globalizacja, społeczność lokalna i nowy lokalizm

Krzysztofek, Szczepański 2002: 252). Jedni twierdzą, że globalizacja jest zjawi-
skiem „starym”, który ma swe źródła przynajmniej w Braudelowskim „długim 
wieku szesnastym”, kiedy to rozpoczęły się procesy integracji świata i wchłaniania 
kolejnych jego części do hierarchicznego systemu światowego (Wallerstein 1974, 
1979). Inni przekonują, że globalizacja jest tworem ostatnich dekad, wynikiem 
rozwoju technologii i kultury bita. Z problemem tym wiąże się kwestia żywioło-
wości bądź planowości procesu globalizacji. Philip McMichael (1996, 2000) po-
strzega globalizację jako koncepcję rozwoju, za którą stoją korporacje i światowa 
fi nansjera i która ma prowadzić do dominacji porządku kapitalistycznego. Bau-
man natomiast wskazuje na żywiołowość, chaotyczność i nieprzewidywalność 
tego procesu (1999). Również i tutaj autorzy nie są zatem zgodni.

Kolejnym problemem jest postrzeganie złożoności procesu globalizacji. Cho-
dzi mianowicie o to, czy postrzegamy globalizację jednowymiarowo, czy też uj-
mujemy ją jako wiązkę równoległych procesów, zachodzących jednocześnie na 
wielu różnych płaszczyznach? Tutaj z jednej strony obserwujemy prace ujmujące 
globalizację jednowymiarowo, jako pojedynczy proces zachodzący w określonej 
sferze społecznej rzeczywistości. Najczęściej przedmiotem analiz jest sfera eko-
nomii i gospodarki, ten proces wydaje się mieć bowiem decydujące znaczenie dla 
funkcjonowania współczesnego świata. Jak zauważają Krzysztofek i Szczepański, 
„Globalna zmiana ekonomiczna ma potężny wpływ lokalny, kapitalistyczne sto-
sunki produkcji ciągle determinują ład społeczny i hegemonia kapitału jest siłą 
strukturalizującą wszystkie wymiary życia społecznego” (2002: 252). Międzyna-
rodowe korporacje natomiast są „istotnie najdynamiczniejszym aktorem na sce-
nie świata. To one nadają ton procesom globalnym” (2002: 274). Są jednak i prace, 
które analizują procesy globalizacji z perspektywy kulturowej, pisząc o macdonal-
dyzacji, kulturowej uniformizacji czy westernizacji kultury. 

Z drugiej strony znaczna część teoretyków globalizacji zwraca uwagę na złożo-
ność i wielowymiarowość procesu globalizacji. Cytowani już Krzysztofek i Szcze-
pański twierdzą, że „Globalizacja stanowi kompleks procesów społecznych epoki 
późnokapitalistycznej, która nie stała się jeszcze rzeczywistością całego świata, ale 
bezsprzecznie można mówić o dominującej tendencji cywilizacyjno-rozwojowej. 
Globalizacja jest efektem synergicznym trzech motorów przemian: rynku, tech-
niki i wolności transferów wszelkiego rodzaju” (2002: 253). Dlatego też niektórzy 
uczeni proponują mówić o globalizacjach, a nie o globalizacji, zwracając uwagę, 
że czym innym jest globalizacja kapitalistycznego rynku, a czym innym globali-
zacja polityki światowej (Pieterse 1994). Inni, jak na przykład Edward Wnuk-Li-
piński (2004), identyfi kują płaszczyzny, na których proces ten zachodzi, czy – jak 
w wypadku Wnuka-Lipińskiego – „areny” globalizacji. Najczęściej przywoływane 
wymiary tego procesu to wymiar gospodarczy, kulturowy i polityczny. Wnuk-
Lipiński wskazuje ponadto na płaszczyznę przestępczości zorganizowanej, jako 
na osobny, niezależny wymiar procesu globalizacji. Podobny pogląd wyrażał Ry-
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szard Kapuściński, który – obserwując liczne kraje, do których podróżował – mó-
wił o kilku globalizacjach, jedną z nich określając jako „globalizację podziemia”, 
mając na myśli właśnie przestępczość zorganizowaną oraz działalność terrory-
styczną, która również ulega procesom globalizacji („Gazeta Wyborcza”, 29–30 
września 2001).

Kolejna niezgodność wśród teoretyków globalizacji polega na tym, czy zja-
wisko to prowadzi do homogenizacji, heterogenizacji czy też może hybrydyzacji 
społeczeństw? „Homogenizacyjne” ujęcie globalizacji traktuje ten proces w istocie 
jako swego rodzaju „westernizację”. Zakłada się, że globalizacja, stanowiąc konse-
kwencję nowoczesności, polega na ekspansji nowoczesnych (czytaj: zachodnich) 
stosunków społecznych i gospodarczych na cały glob. Taką wizję globalizacji 
przedstawiał między innymi Anthony Giddens (2001). Początkowo teoretycy glo-
balizacji wydawali się przekonani o uniformizującym wpływie globalizacji. Ob-
serwacja rzeczywistości skłoniła jednak znaczną ich część do rewizji tego prze-
konania. Założenie o „heterogenizującym” charakterze globalizacji narodziło 
się w środowisku uczonych zorientowanych na kulturowe studia nad rozwojem 
(Kempny 2004a). Jan Nederveen Pieterse (1994) z kolei twierdzi, że globaliza-
cja jest hybrydyzacją, oznacza bowiem „(...) nakładanie się zjawisk fragmentacji 
i jednoczenia form społecznych oraz praktyk kulturowych, czego konsekwencją 
jest wielość hybrydalnych tworów, przybierająca postać globalnego, interkulturo-
wego melanżu” (Kempny 2004a: 243). Obok procesów uniformizacji obserwuje-
my bowiem jednocześnie zjawiska różnicowania się. Jak wyrażają to Krzysztofek 
i Szczepański: „Globalizacja multiplikuje tożsamości: każdy chce zachować twarz, 
po której jest rozpoznawany” (2002: 265). Procesy globalizacji i fragmentacji wy-
dają się zatem dwoma stronami tego samego medalu. 

Różnie postrzega się również problem symetryczności procesu globalizacji 
i jego wpływ na strukturę społecznego świata. Chodzi o to, czy proces globalizacji 
ma charakter współzależności, czy może zależności? Giddens defi niuje globaliza-
cję jako „(...) intensyfi kację ogólnoświatowych stosunków społecznych, które wią-
żą odległe od siebie lokalności w taki sposób, że lokalne wydarzenia kształtowane 
są przez zdarzenia zachodzące w oddalonych o wiele mil miejscach i vice versa” 
(Giddens 2001). Można zatem wnioskować, że globalizacja to proces wzrastają-
cych współzależności między odległymi od siebie społecznościami. Podobne sta-
nowisko zajmuje wspomniany wcześniej Luke Martell (2008). David Held (1999) 
przekonuje jednak, że globalizacji nie można utożsamiać ze współzależnością 
ani integracją. Globalizacja ma charakter hierarchiczny, stratyfi kuje współczesny 
świat na kraje rdzenia, półperyferii i peryferii (Wallerstein 1979). Zależność kra-
jów rdzenia od krajów peryferyjnych nie jest tak duża, jak zależność tych ostatnich 
od centrum procesu globalizacji. Za przykład posłużyć tu może choćby obecny 
kryzys fi nansowy, który – choć dotknął wszystkie kraje – najbardziej odbija się na 
regionach zacofanych. Proces globalizacji polaryzuje świat na wygranych, którzy 
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z procesu tego korzystają (jak metropolie, będące centrami globalizacji oraz za-
mieszkujący je menedżerowie międzynarodowych korporacji), i przegranych (pe-
ryferyjne wsie i miasteczka oraz ich „skazani” na lokalność mieszkańcy). Hans-
-Peter Martin i Harald Schumann (1999) stawiają tezę o społeczeństwie formu-
ły 20:80, gdzie tylko 20 procent populacji świata będzie benefi cjentami procesu, 
podczas gdy 80 procent wyrzucone zostanie na margines. Również Zygmunt Bau-
man wskazuje na wykluczający charakter globalizacji, identyfi kując wygranych 
procesu, „turystów”, którzy żyją w świecie czasu, oraz przegranych „włóczęgów”, 
żyjących jeszcze w świecie przestrzeni (Bauman 1997). Alvin i Heidi Toffl  erowie 
(1993) przepowiadają rozpad świata na „szybki”, w którym funkcjonują społe-
czeństwa poprzemysłowe, i „powolny” świat społeczeństw przemysłowych (To-
fl er, Tofl er 1993, za: Krzysztofek, Szczepański 2002: 273).

Globalizację postrzegać można zatem jako proces dialektyczny, pełny we-
wnętrznych sprzeczności, nadających jej dynamikę. Na problem ten wskazuje 
Wnuk-Lipiński, który pisze: „(...) proces globalizacji, przebiegający na czterech 
płaszczyznach nie jest wolny od wewnętrznych napięć i sprzeczności. Niektóre 
z nich nadają całemu procesowi dynamikę, inne – hamują go poprzez wzbudza-
nie oporu tkanki społecznej, w której ów proces zachodzi” (Wnuk-Lipiński 2004: 
34). Autor podkreśla, że globalizacja na poszczególnych płaszczyznach cechuje 
się odmienną dynamiką, a także – różną logiką. W opracowaniu Wnuka-Lipiń-
skiego globalizacja jawi się więc jako proces dialektyczny. Wbudowane są w nią 
wewnętrznie sprzeczne mechanizmy, „gen śmierci”, jak metaforycznie nazywa je 
Wnuk-Lipiński, przy czym trzecia fala globalizacji niesie z sobą znaczne zaostrze-
nie tych przeciwstawnych tendencji. Dwie antynomie podstawowe globalizacji, 
stanowiące – jego zdaniem – główne siły napędowe procesu globalizacji, to kon-
fl ikt między ekskluzywnością a inkluzyjnością oraz między tym, co partykularne, 
a tym, co uniwersalne. 

Wreszcie kwestią sporną zostaje ocena globalizacji. Ci, którzy lokują swoje za-
interesowania wokół rynku, nowoczesnych instytucji społecznych i rozwoju tech-
nologii umożliwiających międzynarodowy przepływ ludzi i kapitałów, dostrzega-
ją w globalizacji pozytywne zjawisko, przynoszące więcej szans aniżeli zagrożeń. 
Inni natomiast, koncentrując uwagę na konfl ikcie, dystansach i niesprawiedliwej 
wymianie, degradacji środowiska naturalnego i marginalizującym rezultacie glo-
balizacji, wskazują na dysfunkcje procesu, argumentując jednocześnie na rzecz 
zwiększenia jego kontroli. Problem globalizacji nieuchronnie odnosi się zatem do 
świata wartości.

W niniejszym opracowaniu szczególną wagę przywiązuje się do tych cech 
globalizacji, które bezpośrednio przekładają się na podjętą tutaj problematykę 
rozwoju. Chodzi zatem przede wszystkim o te zjawiska i procesy, które tworząc 
kontekst, przesądzają o charakterze i dynamice rozwoju współczesnych społe-
czeństw. Wydaje się, że zaliczyć tu należy przede wszystkim ideową i rzeczywistą 
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dominację rynku i międzynarodowych korporacji w kształtowaniu rzeczywistości 
społecznej współczesnego świata, defi niowaniu celów rozwoju i jego ewaluacji, 
ponadto hierarchiczność procesu, który – stanowiąc grę o sumie zerowej – decy-
duje o dysproporcjach w rozwoju świata i niesymetrycznych relacjach zależno-
ści, determinujących zacofanie jednych, a rozwój drugich regionów i mniejszych 
jednostek terytorialnych. Ważny jest tutaj także – jeśli nie przede wszystkim – 
dialektyczny charakter tego procesu, który z jednej strony prowadzi do homo-
genizacji społeczeństw, z drugiej jednak powoduje – w postaci swoistego buntu 
wobec uniwersalizacji – odradzanie się licznych tożsamości. Te właśnie zjawiska 
i procesy tworzą specyfi czny kontekst dla funkcjonowania społeczności lokalnych 
i ich rozwoju. 

1.3. Globus i locus, czyli społeczność lokalna w dobie globalizacji

Idea wzajemnych powiązań między globalnością (globus) a lokalnością (locus) 
znalazła swój wyraz w koncepcji, której nazwa najlepiej chyba ideę tę wyraża, 
mianowicie w koncepcji glokalizacji. Sam termin „glokalizacja” wywodzi się z ja-
pońskiego słowa dochakuka, które pierwotnie oznaczało proces dostosowywania 
technik agrarnych do lokalnych warunków społeczno-przyrodniczych (Robert-
son 1995: 28). Później termin został zaadaptowany na potrzeby języka biznesu 
i ekonomii, gdzie opisywano za jego pomocą zjawisko polegające na dostosowy-
waniu wytwarzanych na rynek globalny produktów i usług do warunków, potrzeb 
i kontekstu kulturowego rynków lokalnych (Khondker 2004: 4). W obu wypad-
kach zatem termin „glokalizacja” ma wyrażać związek między tym, co globalne, 
a tym, co lokalne, oznacza bowiem „zlepek, połączenie dwóch lub więcej proce-
sów, z których przynajmniej jeden musi mieć lokalny charakter” (Khondker 2004: 
6). Jak ujmuje to Marek S. Szczepański, jest to swego rodzaju oksymoron, łączący 
dwa przeciwieństwa: globalizację i lokalizm (1993). W takim też ogólnym znacze-
niu pojęcie glokalizacji jest stosowane w socjologii i innych naukach społecznych.

Angielskiego odpowiednika tego terminu, glocalization, po raz pierwszy 
użył Roland Robertson (1992), w Polsce natomiast pojęcie „glokalizacji” rozpo-
wszechnił Zygmunt Bauman (1997). Obaj przywołani autorzy rozumieją jednak 
to pojęcie odmiennie. Trzeba podkreślić, że w naukach społecznych koncepcje 
glokalizacji można odnaleźć w wielu, często sprzecznych, ujęciach. Najogólniej 
rzecz ujmując, odnoszą się one do procesów przekształceń świata lokalnego pod 
wpływem trendów globalnych, przy czym tylko część omawianych koncepcji za-
kłada wpływ wzajemny, to znaczy wzajemne oddziaływanie lokalności na global-
ność i odwrotnie. Przykładem takiego ujęcia jest koncepcja glokalizacji Rolan-
da Robertsona (1992, 2002) czy Anthony’ego Giddensa (2001). Pierwszy z nich 
glokalizacją określa proces „uniwersalizacji partykularyzmów i partykularyzacji 
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uniwersalizmów” (Robertson 1992: 100). Lokalizacja i globalizacja stanowią za-
tem dwa równoległe procesy: globalizacji tego, co lokalne, i lokalizacji tego, co 
globalne. Habibul Khrondker nazywa te procesy makrolokalizacją i mikrogloba-
lizacją (2004: 4). Makrolokalizacja oznacza proces rozciągania granic lokalności, 
stawania się lokalnych idei, praktyk i instytucji globalnymi. Mikroglobalizacja na-
tomiast oznacza proces włączania określonych zjawisk globalnych do lokalnych 
systemów społecznych (2004: 4). Dla Giddensa z kolei glokalizacja tożsama jest 
z renesansem lokalności, który stanowi wynik procesu globalizacji. To globaliza-
cja bowiem sprawia, że na całym świecie odradzają się lokalne tożsamości kultu-
rowe (Giddens 2001: 31). Lokalność stanowi więc odpowiedź na presję globaliza-
cji i powodowana jest globalnymi siłami. Zupełnie inaczej glokalizację rozumie 
Zygmunt Bauman, dla którego oznacza ona raczej marginalizację układów lokal-
nych i podział na globalnych „bogaczy” i lokalnych „biedaków”, gdzie tylko ci 
pierwsi mają wpływ na otaczającą ich rzeczywistość, a pozostali, pozbawieni swej 
podmiotowości, są wyłącznie jej biernymi i bezradnymi obserwatorami (Bauman 
1997). Globalizacja polaryzuje współczesny świat kapitalistyczny na turystów 
i włóczęgów. Dla jednych jest szansą na mobilność, innych skazuje na zamknięcie 
w lokalności; jedni podróżują, bo chcą, inni muszą podróżować w poszukiwaniu 
środków do życia – są to interpretacje określające istotę glokalizacji.

Glokalizacja rozumiana jest jednak także jako swojego rodzaju koncepcja roz-
woju, choć słowo „koncepcja” wydawać się może w tym miejscu mocno prze-
sadzone. Pod pojęciem glokalizacji odnaleźć można bowiem liczne projekty 
i programy rozwoju, których autorami są zazwyczaj praktycy rozwoju zgroma-
dzeni wokół rozmaitych organizacji pozarządowych, a także rządowych instytucji 
(między innymi Glocal Forum, CERFE, Bank Światowy). Glokalizacja w ujęciu 
projektującym oznacza proces tworzenia nowej równowagi pomiędzy global-
nymi a lokalnymi siłami we współczesnym świecie (por. Nigro 2003). Salvatore 
Nigro, jeden z przedstawicieli tego nurtu, tak ujmuje cel tegoż procesu: „Celem 
glokalizacji jest ustanowienie powiązań pomiędzy korzyściami wymiaru global-
nego – w postaci technologii, informacji i ekonomii – a lokalnymi realiami, przy 
jednoczesnym formowaniu oddolnego systemu współzarządzania (governance) 
globalizacją, opartego na większej równości w dystrybucji zasobów i na prawdzi-
wym społecznym i kulturowym odrodzeniu znajdującej się w niekorzystnej sytu-
acji ludności” (Nigro 2004: 5). Glokalizacja w ujęciu tegoż autora jest więc nie tyle 
koncepcją teoretyczną, ile pewnym projektem rozwoju o celach aplikacyjnych. 

Ciekawej konceptualizacji procesów globalizacji i jej skutków dla lokalnej toż-
samości dokonał Edmund Wnuk-Lipiński (2004). W swojej książce o znamien-
nym tytule Świat międzyepoki. Globalizacja – demokracja – państwo narodowe 
autor proponuje spojrzeć na omawiany problem w kategoriach trzech procesów: 
relatywizacji, fragmentacji i detradycjonalizacji. Terminem „relatywizacja” okre-
śla on „stałe porównywanie siebie, swojej grupy czy wreszcie swojego społeczeń-
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stwa do szerszych grup odniesienia”, zwracając przy tym uwagę, że proces ten 
oznacza także „(...) utratę absolutnego punktu odniesienia i uświadomienie so-
bie, że własna tożsamość, a także sposób funkcjonowania otoczenia społecznego 
(wraz z obowiązującymi w nim normami, regułami czy zależnościami) jest kon-
strukcją kulturową, a nie uniwersalnym, absolutnym i niezmiennym sposobem 
funkcjonowania jednostek w zbiorowości i samych zbiorowości ludzkich” (Wnuk-
-Lipiński 2004: 220–221). Relatywizacja jest zatem wynikiem współobecności 
wielu kontekstów kulturowych, których współistnienie stało się możliwe dzięki 
rozwojowi technik komunikacyjnych i kurczeniu się świata, czy też – innymi sło-
wy – kompresji czasu i przestrzeni, gdyby odwołać się do pojęć zaproponowanych 
przez Robertsona (1992). Taka kulturowa współobecność podważa i relatywizuje 
zastane wzory życia społecznego, pozostawia jednocześnie jednostki bez swoiste-
go kompasu, jakim były do tej pory normy zawężonego świata odniesień – pań-
stwa narodowego czy też wspólnoty o bardziej lokalnym charakterze.

Stąd też konsekwencją procesu relatywizacji jest fragmentacja świata spo-
łecznego – drugi proces, do którego odwołuje się Wnuk-Lipiński. Relatywnie 
spójna i zintegrowana dotąd rzeczywistość społeczna ulega pod wpływem pro-
cesów globalizacji zjawisku fragmentacji, a więc rozdrobnieniu na wiele mniej-
szych kontekstów i punktów odniesienia. Rozdrobnieniu i fragmentacji ulega 
także względnie spójna i trwała dotąd tożsamość jednostkowa. W dobie globa-
lizacji liczne realne i potencjalne tożsamości osobnicze „uaktywniają się w za-
leżności od tego, który w danym kontekście społecznym punkt odniesienia jest 
brany przez jednostkę pod uwagę” (Wnuk-Lipiński 2004: 222). Tożsamość jed-
nostkowa traci zatem atrybut trwałości. „Ja” w dobie globalizacji staje się zada-
niem, z którym jednostka nieustannie musi się zmagać, jest procesem ciągłego 
konstruowania własnego obrazu, nieustannych wyborów spośród alternatywnych 
i często sprzecznych tożsamości (por. Giddens 2001). Jednostki poszukują zatem 
tożsamości o trwalszym charakterze, które zapewniają poczucie ontologicznego 
bezpieczeństwa oraz ograniczają chaos i niepewność niesione przez globalizację 
i związane z nią procesy relatywizacji i fragmentacji. Poszukiwania te mogą przy-
jąć postać wielu różnych strategii. Jedną z nich jest renesans lokalizmu i lokalnych 
społeczności, które dostarczają takich względnie trwałych identyfi kacji. Nowych 
identyfi kacji paradoksalnie może dostarczać sama globalizacja. Jednostki mogą 
bowiem budować swoją tożsamość w ramach międzynarodowych ruchów spo-
łecznych, które same w sobie stanowią pewien aspekt globalizacji (na przykład 
feministki, ekolodzy, obrońcy praw człowieka i inni), bądź wybrać szerszy układ 
odniesienia, jak Europa lub świat, i budować tożsamość kosmopolityczną (Euro-
pejczyk, obywatel świata).

Trzeci proces, do którego odwołuje się w swoich analizach Wnuk-Lipiński, to 
detradycjonalizacja. Autor defi niuje ją po pierwsze jako „proces uświadamiania 
sobie, iż to, co wynika z tradycji (...) nie jest trwałą i niezmienną częścią «natu-
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ralnego» środowiska społecznego, lecz jest konstruktem kulturowym podlegają-
cym historycznym fl uktuacjom. Po drugie – jako proces stopniowego wygaszania 
wpływu tradycji na to, jakie dzisiaj ludzie mają wierzenia, jak postępują, do czego 
dążą i jaki sens nadają tym dążeniom” (Wnuk-Lipiński 2004: 225). Również i ten 
proces przyczynia się do erozji społecznych tożsamości. Upadek tradycji, wielość 
i różnorodność możliwych stylów życia sprawia, że budowa tożsamości wyma-
ga od jednostki większej aktywności. Na miejscu względnie trwałej, nakładanej 
przez tradycje tożsamości pojawiać się mogą tożsamości substytucyjne, takie jak 
tożsamości subkulturowe.

Próbując rozwiązać kryzys tożsamości, jednostki mogą przyjąć jedną z trzech 
możliwych strategii przystosowania. Mogą próbować zrekonstruować tożsamość 
grupową przez „powrót do źródeł” (fundamentalizm) albo zdefi niować nową 
tożsamość, bardziej spójną z nowym kontekstem społecznym, albo też aktywnie 
bronić dotychczasowej tożsamości przez zaniechanie zrozumienia dziejących 
się wokół procesów i ich nieakceptowanie. Wszystkie wyróżnione przez autora 
procesy nie pozostają bez wpływu na lokalną rzeczywistość, która również ulega 
przekształceniom.

W odniesieniu do społeczności lokalnych w literaturze przedmiotu można 
odnaleźć trzy scenariusze reakcji na procesy globalizacji: (1) scenariusz zaniku 
lokalności (kosmopolityzm), (2) scenariusz fundamentalistycznego zaścianka, 
(3) scenariusz społeczności lokalnej nowego typu.

Według pierwszego scenariusza kosmopolityzmu, nasilające się zróżnico-
wanie społeczne, rosnący przepływ wartości, norm i idei, ruchliwość społeczna 
powodują zanik lokalnych więzi społecznych i opartych na nich społeczności. 
Zjawisko to zostało opisane przez uczonych już dziesiątki lat temu, a winowaj-
cy obserwowanych procesów rozpadu więzi szukano w takich procesach, jak 
urbanizacja i uprzemysłowienie, prowadzących nieuchronnie – zdaniem tychże 
uczonych – do powstania społeczeństwa masowego, w którym nie ma miejsca 
na lokalne wspólnoty (por. między innymi Stein 1960; Warren 1963; Shils 1969; 
Turowski 1977). W epoce globalizacji przepływ kulturowych wartości jest znacz-
nie intensywniejszy, mobilność jednostek nabiera niespotykanych dotąd rozmia-
rów, a wartości wspólnotowe i przywiązanie do tradycji wypiera indywidualizm. 
Identyfi kacje terytorialne i lokalna tradycja przestają mieć znaczenie. Jednostki 
poszukują nowych, ponadlokalnych tożsamości, odnajdując je już nie tyle na po-
ziomie państwa narodowego, ile ponad nim, przyjmując tożsamość kosmopoli-
tyczną: europejską, czy tożsamość „obywatela świata”. Społecznych identyfi kacji 
dostarczają jednostkom także transnarodowe ruchy społeczne, takie jak ekolodzy, 
feministki, obrońcy praw człowieka czy też funkcjonujące w sieci, a więc oderwa-
ne od terytorialnego podłoża, społeczności wirtualne, o których mówią koncepcje 
społeczności „bezlokalnych” (por. Starosta 1995a). W miejsce wspólnot lokalnych 
powstają „wspólnoty osobiste” (Wellman 1994, za: Starosta 2001a), stanowiące 
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„sieci powiązanych jednostek posiadających wspólne zainteresowania lub inte-
resy” (Starosta 2001a: 54). Terytorium przestaje być punktem odniesienia w spo-
łecznej konstrukcji tożsamości i nie stanowi dłużej podłoża kształtowania się wię-
zi. Bezpośrednie relacje charakterystyczne dla tradycyjnych społeczności wypiera 
indywidualizm i pośrednie kontakty społeczne, wspólnoty zaś są wypierane przez 
społeczne sieci (network socjety), (zob. Castells 2007). Tego typu strategie wyj-
ścia z kryzysu tożsamości Edmund Wnuk-Lipiński nazywa „ucieczką do przodu”, 
przez co rozumie „defi nitywne porzucenie starych tożsamości na rzecz nowych, 
wynikających z pełnego, pragmatycznego przystosowania się do warunków glo-
balizującego się świata” (Wnuk-Lipiński 2004: 234). Podobnego zdania jest Urlich 
Beck, który w swojej książce Władza i przeciwwładza w epoce globalnej opisane 
zachowania nazywa po prostu „kosmopolityzmem” (Beck 2005). 

Scenariusz fundamentalistycznego zaścianka, dzieląc ze scenariuszem kosmo-
polityzmu spostrzeżenia na temat atomizacji i indywidualizacji życia społecznego, 
zwraca uwagę, że ta chaotyczna i nieprzejrzysta globalna rzeczywistość wywołuje 
w jednostkach lęk, tęsknotę za tradycyjnym ładem oraz chęć powrotu do korzeni. 
Następuje więc odrodzenie tradycyjnej społeczności lokalnej, akcentującej tra-
dycyjnie rozumiane wartości wspólnotowe, społeczną spójność i jednorodność, 
samowystarczalność i ekskluzywny charakter organizacji społecznej. Nowa, stara 
tożsamość przywraca poczucie bezpieczeństwa ontologicznego i na nowo nadaje 
rzeczywistości sens, jednocześnie jednak skazuje taką społeczność na marginali-
zację w globalizującym się świecie, prowadzi do nasilenia się ksenofobii, narodzin 
ruchów eskapistycznych i „małych nacjonalizmów”. 

Powstaje zatem lokalna „wspólnota opozycyjna”, gdyby użyć terminu zapro-
ponowanego przez Manuela Castellsa (Castells 1997, za Starosta 2000, 2001a). 
Wspólnota taka – zauważa Starosta – nosi cechy destruktywnego Gemeinschaft  
(Sennett 1992), opartego na kolektywnym wzorze osobowości, autorytarnej wła-
dzy i uprzedzeniach (Starosta 2001a: 57). Tego typu strategie reakcji na globaliza-
cję zawsze wiążą się z zamknięciem na świat zewnętrzny i obce wartości kulturo-
we, odnajdywaniem i wynoszeniem pewnych elementów lokalnej tradycji, wokół 
których jest konstruowana nowa tożsamość wspólnotowa. Gdy brakuje w spo-
łeczności pewnych wspólnych elementów tradycji, bywa, że dochodzi do ich wy-
myślenia, podstawą tak wytworzonej wspólnoty staje się zatem mit. W najlepszym 
wypadku powstaje społeczność „skansenowa”, która wprawdzie nie stawia siebie 
w silnej opozycji względem świata zewnętrznego, ale koncentracja na tradycji, 
archaizm lokalnych struktur i instytucji tworzy z tejże społeczności swoisty skan-
sen. Podobny scenariusz Edmund Wnuk-Lipiński nazywa „powrotem do źródeł” 
(Wnuk-Lipiński 2004), a Urlich Beck – w odniesieniu do poziomu społeczeństw 
– mówi o „ciasnym nacjonalizmie” (Beck 2005).

Jest wreszcie i optymistyczny scenariusz, który zakłada, że społeczności lo-
kalne będą istnieć nadal, ale w zmienionej nieco postaci, globalizacja bowiem 
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– w przekonaniu twórców tego scenariusza – prowadzi do powstania społeczno-
ści lokalnych nowego typu, określanych w literaturze przedmiotu także terminem 
„społeczności inkluzywnych” (między innymi Tam 1998; Giddens 1999; Etzioni 
1993, 2001). „Wytwarzanie nowych społeczności – zauważa Komendera – wiąże 
się z kreacją odmiennych schematów zachowania, nowych norm postępowania 
jednostek i nowych instytucji, które zmodyfi kują dawne i lepiej będą odpowia-
dały zmienionym potrzebom i wartościom” (Komendera 1995: 228). Pozwoli to 
wykorzystać możliwości, jakie niesie z sobą globalizacja. Społeczności nowego 
typu – zauważają uczeni – funkcjonują raczej w sferze potencjalnej i czasowej in-
tegracji (Starosta 1995a, 1995b), a czynnikiem integrującym jest problem lub cel, 
przed którym stoi zbiorowość. Podstawą istnienia tychże społeczności jest zatem 
aktywna partycypacja i poczucie obywatelskości mieszkańców. Od tradycyjnych 
społeczności odróżnia je również to, że akcentują społeczną różnorodność i wol-
ność jednostki oraz nową wspólnotowość, rozumianą jako współpraca w sferze 
zaspokajania doraźnych i długofalowych potrzeb zbiorowych (por. Komendera 
1995, Starosta 1995a, 1995b). Są ponadto inkluzywne, otwarte na zmiany i ze-
wnętrzne wartości kulturowe, zdolne do przyjmowania innowacji, nie przeciwsta-
wiają się globalizacji, a wykorzystują nowe realia gospodarcze i kulturowe dla do-
bra jednostki i społeczności (por. Synak 2003; Iwanicka, Karwińska 1999). W tym 
nurcie mieszczą się między innymi: Pawła Starosty koncepcja społeczności poten-
cjalnych (Starosta 1995a, 1995b), Antoniego Komendery koncepcja społeczności 
zmodernizowanych (Komendera 1995), koncepcje społeczności inkluzywnych 
(między innymi Karwińska, Iwanicka 1999; Kurczewska 2004; Synak 2003), a tak-
że koncepcje komunitarystyczne (Tam 1998; Etzioni 2001; Rubin, Rubin 2001). 

Społeczności lokalne nowego typu powstają i funkcjonują w przestrzeni pub-
licznej. To, co je tworzy bowiem, to nie wspólnota tradycji i sąsiedztwa, a wspól-
nie podejmowane działania na rzecz całej społeczności i wspólnie realizowane cele. 
O ile społeczność tradycyjna funkcjonowała w sferach publicznej i prywatnej, o tyle 
domeną społeczności lokalnej nowego typu staje się wyłącznie sfera publiczna. 

Terytorium nadal stanowi podłoże konstytuowania się społeczności lokal-
nych, bardziej jednakże w sensie administracyjnym niż topografi cznym: spo-
łeczność lokalna nowego typu istnieje jako klasycznie rozumiana wspólnota 
obywatelska, societas civilis, określana przez terytorium, na którym obowiązują 
wspólne i wspólnie ustalane prawa. Bliskość przestrzenna przestaje odgrywać rolę 
czynnika konstytuującego społeczność, staje się nim za to bliskość funkcjonalna. 
Społeczność lokalną nowego typu tworzy bowiem nie tyle sąsiedzka zażyłość, ile 
współzależność i współdziałanie z innymi w danym czasie. 

Przekształceniu ulega także charakter więzi, na których opierała się społecz-
ność tradycyjna. Więzi pierwotne o charakterze sąsiedzko-rodzinnym ustępują 
miejsca więziom zinstrumentalizowanym, kształtowanym przez współdziałanie 
z innymi na rzecz wspólnie założonych celów. Na gruncie doświadczeń współ-
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działania może dojść – i, warto dodać, dochodzi – do wykształcenia się trwałej 
więzi koleżeńskiej, nie jest ona jednak sama w sobie wyznacznikiem społeczności 
i również jej nie tworzy. 

Społeczność lokalna nowego typu nie rości sobie prawa do całego obsza-
ru funkcjonowania jednostek ani tym bardziej do ingerencji w sferę prywatną 
mieszkańców. Tym różni się od społeczności tradycyjnej, która była w pewnym 
sensie wspólnotą totalną, obejmującą swoją kontrolą wszystkie sfery życia tworzą-
cych ją jednostek. W społeczności nowego typu jednostki są członkami wyłącznie 
w obszarze obywatelstwa i obywatelskości. Pozostałe sfery aktywności pozostają 
poza zainteresowaniem i kontrolą społeczności. Członkostwo jednostki nabywają 
na podstawie wolnej, podmiotowej decyzji – to kolejna różnica w stosunku do 
społeczności tradycyjnej. Podczas gdy tradycyjna społeczność lokalna stanowiła 
wspólnotę, do której wchodziło się przez samo urodzenie na jej terenie, społecz-
ność nowego typu istnieje jako dobrowolne zrzeszenie. Przestrzeń publiczna z de-
fi nicji jest inkluzywna, podobnie inkluzywna jest społeczność przez nią tworzona. 
Otwarty charakter członkostwa łączy się z otwartością na zewnętrzne wartości 
kulturowe, a „różnorodność wzorów i modeli kulturowych pozostawia znaczny 
margines wolności, jeśli chodzi o kontrolę społeczną” (Komendera 1995: 230).

U podłoża modelowej społeczności lokalnej nowego typu leży idea lokalnego 
społeczeństwa obywatelskiego. Przestrzeń publiczna jest przede wszystkim do-
meną społeczeństwa obywatelskiego, a więc wszystkich aktywnych i zaangażowa-
nych obywateli oraz społecznych instytucji, gotowych przyjąć odpowiedzialność 

Rysunek 1. Społeczność tradycyjna a społeczność nowoczesna

Źródło: opracowanie własne.

Społeczność tradycyjna Społeczność nowego typu

•  Funkcjonuje w sferze publicznej i prywatnej •  Funkcjonuje wyłącznie w sferze publicznej

•  Samowystarczalność i względna odrębność •  Integracja i współzależność z szerszym układem 
społecznym

•  Wspólnota •  Zrzeszenie

•  Więzi całościowe •  Więzi cząstkowe

•  Silna, całościowa kontrola społeczna we 
wszystkich obszarach życia jednostki

•  Kontrola „wyrywkowa” wyłącznie w obszarze 
obywatelstwa

•  Ekskluzywny charakter •  Inkluzywny charakter

•  Stabilna w czasie i przestrzeni •  Czasowy i potencjalny charakter
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za społeczność, w której żyją i w której będą żyć przyszłe pokolenia. Społeczność 
lokalna nowego typu tworzy się zatem wokół obywatelskiej partycypacji miesz-
kańców w działaniach na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Chodzi przy tym 
nie tylko o aktywność w lokalnych organizacjach pozarządowych, ale i o wszelką 
nieformalną aktywność nakierowaną na realizację wspólnych celów. Należy pod-
kreślić, że współpraca sąsiedzka, wzajemne świadczenie sobie usług nie miesz-
czą się w tak rozumianym pojęciu społeczeństwa obywatelskiego. Samopomoc 
sąsiedzka jest bowiem domeną sfery prywatnej danych jednostek, a nie sfery 
publicznej społeczności. Wspólne pogawędki mieszkańców pod kościołem czy 
wspólne zbieranie siana nie tworzą jeszcze publicznej przestrzeni i opartej na niej 
społeczności nowego typu. Funkcjonowanie w przestrzeni publicznej dotyczy ta-
kich zachowań, które wychodzą poza treść życia codziennego i poza jednostkowo-
-rodzinne i sąsiedzkie interakcje i stosunki. Dopiero publiczny charakter podej-
mowanych działań tworzy społeczność nowego typu. 

Odradzanie się społeczności, renesans lokalizmu ma zatem miejsce w prze-
strzeni publicznej. Procesy modernizacji i globalizacji wpływają na tradycyjne 
układy lokalne dezintegrująco: tradycyjne więzi społeczne ulegają rozpadowi, in-
dywidualizujący charakter wspomnianych procesów wypiera wspólnotowe orien-
tacje. Społeczność lokalna przekształca się w lokalną zbiorowość. Dopiero budo-
wa i rozwój przestrzeni publicznej stwarza szanse na reintegrację społeczności. 
Takie zreintegrowane społeczności lokalne nie są już jednak wspólnotami – mają 
charakter zrzeszenia, a płaszczyzną integracji stają się nowe wartości – współpra-
cy i zaangażowania obywatelskiego. Stosunki typowe dla tradycyjnej społeczności 
lokalnej ulegają więc przekształceniu, a kierunkiem tych przemian są różnego ro-
dzaju zrzeszenia, związki i organizacje celowe. Nowe formy integracji społecznej 
czy też reintegracji społeczności lokalnej opierają się na stosunkach umownych, 

Rysunek 2. Przemiany społeczności lokalnej

Źródło: opracowanie własne.
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rzeczowych, wynikających z funkcji, jakie dane zrzeszenie pełni wobec swoich 
członków. Proces ten Jan Turowski nazywa instytucjonalizacją (1977, 1992): 
„Kształtowanie się nowych form współdziałania [integracji społecznej – przyp. 
M.K.] określamy pojęciem instytucjonalizacji, albowiem z punktu widzenia or-
ganizacji wsi jako grupy lokalnej stanowią one jej instytucje” (1992: 172). Insty-
tucje te sprawiają, że zbiorowość funkcjonuje jako całość społeczna. Tradycyjna 
społeczność lokalna, oparta na nieformalnych więziach osobistych, ulega zatem 
dezintegracji, a jej reintegracja dokonuje się w drodze instytucjonalizacji życia 
lokalnego. 

Do tych właśnie społeczności nowego typu, kształtowanych w przestrzeni pub-
licznej, odwołuje się ideologia „nowego lokalizmu”, która w odróżnieniu od loka-
lizmu tradycyjnego zakłada otwarcie się na świat i inkluzywny charakter relacji 
społecznych (Strassoldo 1992, za: Kempny 2004: 184). Idea „nowego lokalizmu” 
wyraża nadzieje na złagodzenie dysfunkcji procesów globalizacji, jakie pokłada 
się w układach lokalnych. Szerzej na ten temat piszę w kolejnym rozdziale.

1.4. Podsumowanie. Nowy lokalizm a rozwój

W poprzednich rozdziałach wyjaśniono znaczenie pojęć społeczność lokalna 
i globalizacja oraz przeanalizowano wzajemne relacje między opisanymi feno-
menami, wskazując również na ideę nowego lokalizmu. W tym miejscu warto 
się zastanowić nad znaczeniem tych zagadnień dla problemu rozwoju społeczne-
go, który stanowi właściwy przedmiot niniejszej rozprawy. Oba pojęcia zajmują 
w koncepcjach rozwoju szczególnie istotne miejsce, każdy z nich zaś wyznacza 
odmienne kierunki i perspektywy analizy społecznej zmiany i rozwoju. W du-
żym uproszczeniu możemy je określić perspektywą globalną oraz perspektywą 
lokalną. Różnica między nimi nie polega jednak na wyborze odmiennego pozio-
mu analizy (społeczeństwo globalne versus społeczność lokalna, globalny rozwój 
społeczny versus rozwój lokalny). U podłoża każdej z tych perspektyw kryją się 
fundamentalnie różne założenia. Te dwie odmienne koncepcje świata społeczne-
go przedstawiono w tabeli 1.

„Rozwój na modłę globalizacji”, jak możemy inaczej określić rozwój w per-
spektywie globalnej, stanowi współcześnie wyraźnie dominujące zjawisko. Jego 
istotę defi niują korporacje międzynarodowe: rozwój jest utożsamiany z rozwojem 
gospodarczym, a ten z ekonomicznym wzrostem. Jest to jednowymiarowe, eko-
nomistyczne rozumienie rozwoju. Logika rynku pozostaje jednak w sprzeczno-
ści z logiką demokracji. Logikę demokracji wyraża formuła „jedna osoba jeden 
głos”, logikę rynku natomiast – „jeden dolar jeden głos” (Martin, Schumann 1999; 
por. Wnuk-Lipiński 2004). Stąd też globalizacja ma wykluczające konsekwen-
cje. Okazuje się bowiem, że rozwój na wzór globalizacji polaryzuje współczes-
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ny świat, wzrost gospodarczy nie obejmuje swym dobrodziejstwem wszystkich 
społeczeństw i grup społecznych, z których wiele zostaje wypchniętych na mar-
gines. Nie udało się zlikwidować głodu na świecie, ubóstwo nadal jest powszech-
nym problemem społecznym, a postęp jest kumulowany w metropolitarnych 
centrach globalizacji, podczas gdy dwie trzecie świata nadal pozostaje w cywiliza-
cyjnym niedorozwoju, głównie ponosząc koszty globalizacji (por. Lawrence 2005; 
Bauman 2004; Martell 2008; Krzysztofek, Szczepański 2002; Wnuk-Lipiński 2004; 
Martin, Schuman 1999). Wzrastające ryzyko, również poddane procesom globa-
lizacji, zagraża całej ludzkości, która zostaje pozbawiona możliwości jego kon-
troli, co nie pozostaje bez wpływu na tożsamość jednostek oraz ich świadomość 
niepewności i nieprzewidywalności (por. Beck 2005). Globalizacja prowadzi do 
erozji społeczeństwa obywatelskiego, zagraża pluralizmowi kulturowemu, kreuje 
ubóstwo, ludzi zmienia w towar, niszczy potencjał energii ludzkiej (Krzysztofek, 
Szczepański 2002: 289). Jak obrazowo wyraża to Paweł Starosta: „Gdy zwiększa się 
poczucie społecznej i przestrzennej alienacji, gdy tysiące wyborców tracą kontrolę 
nad wybranymi przez siebie władzami, gdy państwo nie jest w stanie skutecznie 
chronić pauperyzujących się grup społecznych i zapewnić bezpieczeństwa przed-
stawicielom klas wyższych, rosną napięcia społeczne wywołane procesami towa-
rzyszącymi globalizacji” (Starosta 2001a: 47). 

W odpowiedzi na te procesy powstaje ideologia nowego lokalizmu. Z perspek-
tywy lokalnych społeczności przedstawiony dotąd rozwój na wzór globalizacji 
wydaje się jedynie pozorem postępu. Kreuje bowiem nierówności i nowe podzia-
ły, zaostrza stare oraz wyklucza rzesze ludzi z udziału w globalnym postępie. Po-
trzebne jest zatem stworzenie alternatywy dla „rozwoju na modłę globalizacji”, 
trzeciej drogi (por. Giddens 1999). Taką alternatywą może być właśnie perspekty-
wa lokalizmu, która w centrum umiejscawia lokalną społeczność.

Kazimierz Sowa defi niuje lokalizm jako „(...) względną autonomię oraz upod-
miotowienie konkretnych społeczności w zakresie gospodarczym, społecznym 
i kulturalnym w ramach szerszego układu społeczno-przestrzennego i politycz-
nego. Oznacza on koncentrację życia społecznego i gospodarczego w społecz-
nościach lokalnych, a także ich prymat i dominację w stosunku do owego szer-
szego układu społeczno-przestrzennego, który jest jak gdyby wytwarzany przez 
te społeczności, a zatem wobec nich wtórny. Tak rozumiany lokalizm może być 
uznany za określony typ ładu społecznego” (Sowa 1989: 25). Źródłem pierwszego 
renesansu lokalizmu w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku był kryzys 
centralistycznego państwa, które – jak trafnie ujął to kilkanaście lat później Da-
niel Bell – stawało się zbyt małe do rozwiązywania wielkich problemów i zbyt 
wielkie do rozwiązywania problemów małych (Bell 1988). Ideologia lokalizmu 
wyrażała się zatem w postulatach decentralizacji i rozwoju samorządności, jak 
bowiem pisał Robert Nisbet: „Jedyną właściwą alternatywą dla rozległego w ska-
li i mechanicznego politycznie społeczeństwa są społeczności (wspólnoty) małe 
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w skali, ale solidne w strukturze. One i tylko one mogą być podstawą społecznej 
rekonstrukcji, ponieważ odpowiadają poprzez zakorzenienie fundamentalnym 
ludzkim pragnieniom: wspólnego zamieszkiwania, wspólnej pracy, wspólnych 
doświadczeń i wspólnego istnienia” (Nisbet 1973: 90–91, za: Starosta 2001a: 47). 

Nowy lokalizm natomiast, jak proponuję go nazywać, bądź druga jego fala sta-
nowi odpowiedź na nasilające się procesy globalizacji i niepowodzenie projektów 
modernizacyjnych. Nie jest to zjawisko zupełnie nowe wobec renesansu lokali-
zmu z początku lat siedemdziesiątych, ma ono jednak w pewnym sensie charakter 
„globalnej”, a nie ograniczającej się do poziomu państwa narodowego, reakcji. Stąd 
proponuję używać określenia „nowy lokalizm” lub „drugi renesans lokalizmu”. 
Jak bowiem trafnie ujmuje to Joanna Kurczewska, nowy lokalizm jest „(...) reak-
cją na nową jakość cywilizacyjno-kulturową w stosunku do całości społecznych 
i doświadczeń jednostkowych, czyli na globalizm będący skutkiem zachodzenia 
na siebie wielu złożonych procesów we wszystkich dziedzinach życia społecznego. 
(...) jest czymś znacznie więcej niż próbą specyfi cznej kontynuacji wcześniejszego 
przeciwstawienia lokalizmu i centralizmu” (Kurczewska 2004: 108).

Do „nowego lokalizmu”, idei społeczności lokalnych nowego typu odwołują 
się liczne koncepcje rozwoju, upatrując w nich szanse na rozwój i formułując roz-
maite jego programy (zob. rozdział 2). Uważa się bowiem, że zmodernizowana, 
otwarta społeczność nowego typu stanowi najlepsze miejsce do formułowania 
i wdrażania strategii rozwojowych, dysponuje bowiem nieocenionym potencja-
łem społecznym i kulturowym, które w epoce globalizacji nabierają szczególne-
go znaczenia. „Na całym świecie – zauważają Taylor, Barr i West – odkrywa się 

Tabela 1. Dwie koncepcje społecznego świata

Kategoria Organizacja społeczna

Lokalizm Globalizacja

Defi nicja przestrzeni Przestrzeń jako „oswojone” miejsce 
(„mała ojczyzna”), przestrzeń jako 
wartość użytkowa

Przestrzeń jako pole realizacji celów 
gospodarczych i czynnik maksymaliza-
cji zysku

Podstawowe cele Zabezpieczenie społeczne, jakość życia, 
ochrona przyrody i przestrzeni histo-
rycznej

Infrastruktura zabezpieczająca warunki 
produkcji i konsumpcji

Struktura władzy Samorządność na bazie terytorialnej 
partycypacji obywateli

Racjonalizacja biurokratyczna, hierar-
chiczność, dominacja wielkich korpora-
cji o międzynarodowym kapitale

System kulturowy Tożsamość, autonomia, tradycje hi-
storyczne, komunikacja dwustronna, 
informacja, empatia

Monopol przekazów i jednostronny 
strumień informacji, kultura masowa, 
standaryzacja znaczeń, atomizacja 
i izolacja społeczna

Źródło: (Jałowiecki, Szczepański, Gorzelak 2007: 22).
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znaczenie, jakie społeczności lokalne odgrywają dla społecznego, politycznego 
i ekonomicznego dobrostanu jednostek. Oczekuje się, iż społeczności łagodzić 
będą podziały zrodzone przez globalizację gospodarki i pomogą znaleźć rozwią-
zania dla problemów związanych z bezrobociem, które rodzi społeczne niepokoje. 
W społeczności upatruje się ponadto szansę na odrodzenie obywatelskości, które 
pozwoli przeciwdziałać wzrastającemu cynizmowi wobec polityki, jak i stawi czo-
ło tym ludzkim potrzebom, na które państwo i rynek nie odpowiadają” (Taylor, 
Barr, West 2000: 1). 

Źródła renesansu idei lokalizmu należy upatrywać przede wszystkim w tym, 
że społeczności lokalne wydają się pełnić kilka znaczących dla życia społecznego 
funkcji. Przede wszystkim organizują one życie swoich mieszkańców, nadając im 
poczucie wspólnoty, struktury i sensu (Toffl  er 1997). W tym znaczeniu pełnią one 
dla jednostek ważne funkcje psychologiczne. Układ lokalny stanowi strukturę po-
średnią, wypełniającą pustkę społeczną, jaka wytwarza się między makrostruktu-
rą a strukturami niższego rzędu (Rybicki 1979). Znaczenie społeczności lokalnej 
w obliczu globalizacji wydaje się więc wzrastać, tak jak wzrasta przepaść między 
poziomem makro osiągającym wymiar globalny a rodziną. Państwo przestaje 
być uniwersalną organizacją społeczeństwa (Sowa 1989) i choć nadal pełni wiele 
ważnych funkcji (por. Gilarek 2002), jego organizacyjna względem społeczeństwa 
rola maleje na rzecz układów innych szczebli: ponadnarodowych, regionalnych 
albo właśnie lokalnych. Społeczności lokalne „zakorzeniają” jednostki w określo-
nej przestrzeni, która zostaje tutaj uczłowieczona, stając się tym samym miejscem 
(Tuan 1987). Jej członkowie posiadają świadomość przynależności, wspólnoty 
wartości bądź tradycji lub przynajmniej identyfi kacji z miejscem. Tożsamość z da-
nym miejscem umacnia się przez kulturę oraz różne zinstytucjonalizowane formy 
uczestnictwa w życiu społeczności. Miejsce, które jest „spokojnym centrum usta-
lonych wartości” (Tuan 1987: 75), buduje poczucie bezpieczeństwa, świadomość 
ładu, „przejrzystość” rzeczywistości, co sprzyja aktywności jednostek, które po-
strzegają siebie jako aktorów zdolnych tworzyć swoje społeczne środowisko.

Społeczności lokalne stanowią ponadto miejsca „społecznego rozgrywania” 
(Błasiak 1989). Układy lokalne odznaczają się ex defi nitione pewną aktywnością 
społeczną. Jak zauważa Wojciech Błasiak, „Społeczność lokalna konstytuowana 
jest przez procesy umiejscowionej społecznie aktywności, których treść wychodzi 
poza życie codzienne, a struktura oparta jest o pozajednostkowe i pozajednost-
kowo-rodzinne interakcje i stosunki” (1989: 83–84). O aktywności społecznej 
jednostek decydują takie własności lokalnych układów, jak: duża intensywność 
kontaktów społecznych, „wyrazistość” lokalnych potrzeb i ich konkretny cha-
rakter, świadomość wspólnego dobra oraz uchwytny i widoczny związek między 
wspólnie podjętymi działaniami i wysiłkiem zbiorowym a ich rezultatami. Cechy 
te sprawiają, że w społecznościach lokalnych chętniej podejmuje się wspólne dzia-
łania i częściej stają się one miejscami społecznej aktywności.
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Społeczności lokalne pełnią także funkcje socjalizacyjne, oddziałując na moty-
wacje i postawy swoich mieszkańców. W układach lokalnych kształtują się syste-
my wartości i wzory zachowań, które następnie są internalizowane przez jednost-
ki w procesie socjalizacji. Zachowania jednostek są poddane kontroli społecznej, 
a brak anonimowości gwarantuje zachowanie podstawowych konformizmów. 
Społeczności dysponują systemem sankcji społecznych: nagród i kar. Kształtują 
więc osobowość jednostki, określają jej potrzeby, aspiracje i postawy.

W układy lokalne są ponadto wpisane endogenne zdolności rozwoju (Krzysz-
tofek, Szczepański 2002). Uczeni podkreślają siłę aktywizacji, samoorganizacji 
i samopomocy układów lokalnych oraz ich możliwości w zakresie równoważenia 
negatywnych skutków modernizacji i globalizacji. Dlatego też idea małych ojczyzn 
– zauważa Joanna Kurczewska – staje się „projektem motywującym i mobilizują-
cym małe społeczności (...) do aktywności na rzecz swojego terenu” (2004: 117). 
Tutaj też, na szczeblu lokalnym, jest akumulowany szczególnego rodzaju kapitał: 
społeczny i kulturowy, który we współczesnym świecie wydaje się mieć decydujące 
znaczenie. Twierdzi się bowiem, że zdolność współpracy, społeczne zaufanie i za-
angażowanie obywatelskie to jedne z decydujących czynników kreujących rozwój 
i wpływających na jakość życia mieszkańców. Również tożsamość i zasoby kultu-
rowe postrzega się jako zasoby, na podstawie których można dany układ rozwijać 
(por. Harrison, Huntington 2003; Fukuyama 2003; Ingleheart 2003; Szczepański, 
Nawrocki, Bierwiaczonek 2008; Kłodziński 2003). Zarówno zasoby społeczne, jak 
i kulturowe wytwarzane są i akumulowane na szczeblu lokalnym. 

Dlatego właśnie społeczności lokalne stają się istotnym narzędziem rozwo-
ju. Postuluje się ich regenerację lub wręcz tworzenie od nowa (Hopper 2003; 
Block 2008), opierając się na idei nowego lokalizmu, buduje się projekty rozwoju 
i programy polityki społecznej (Dominelli 2007). W kolejnym rozdziale zostaną 
przedstawione główne koncepcje rozwoju, które w społeczności lokalnej dostrze-
gają podstawę alternatywnego wobec globalizacji rozwoju społecznego.



2. Nauki społeczne w poszukiwaniu równowagi 
– koncepcje rozwoju alternatywnego

2.1. Uwagi wstępne. W poszukiwaniu alternatywy

Jak wykazano w poprzednim rozdziale, rozczarowanie procesami modernizacji, 
które nie prowadziły, tak jak zakładano, do powszechnej poprawy jakości życia 
i dobrobytu wszystkich mieszkańców globu, a także zagrożenia niesione przez 
globalizację i opartą na niej wizję rozwoju skłoniły uczonych do poszukiwania 
alternatywnej w stosunku do ekonomistycznych, jednowymiarowych koncepcji 
rozwoju. Punktem wyjścia była zaobserwowana na całym świecie względnie niska 
jakość życia licznych społeczności i grup, wzrost problemów społecznych i zwią-
zanych z tym napięć, które mogły grozić nieprzewidywalnym w skutkach wybu-
chem niezadowolenia grup społecznie upośledzonych. Przedstawione wcześniej 
cechy społeczności lokalnych i przywiązywane do idei lokalności niemal od jej 
zarania nadzieje skłoniły badaczy do poszukiwań alternatywy na szczeblu lokal-
nym. Wierzono, że rozwój przez społeczności „nowego typu”, rozwój „od dołu” 
jest jedyną szansą na rzeczywisty postęp całego globu. Koncepcje rozwoju al-
ternatywnego – jak proponuję je określać, zważywszy na ich genezę – wyrastały 
bowiem z przekonania, że „Skuteczny rozwój lokalny i regionalny, za przyczyną 
funkcjonalistycznej zasady (integracji), prowadzić powinien do efektywnego roz-
woju globalnego” (Barcik, Barcik 2007: 8). Nowość i „alternatywność” przedsta-
wionych dalej koncepcji rozwoju polega zatem na dostrzeżeniu poziomu lokalne-
go jako podstawowego dla rozwoju społecznego. W ten sposób rozwój społeczny 
staje się przede wszystkim lokalny. W miejsce ogólnych i uniwersalnych teorii 
rozwoju całych społeczeństw powstają koncepcje rozwoju społeczności i zbioro-
wości lokalnych. 

Koncepcje te są tworzone zarówno w różnych środowiskach naukowych, jak 
i w ciałach doradczych międzynarodowych instytucji i rządów narodowych. Idea 
community development zrodziła się w środowisku administratorów kolonii bry-
tyjskich, a jej względna skuteczność w tych krajach sprawiła, że zaadaptowano ją 
na potrzeby międzynarodowych programów rozwoju Trzeciego Świata, a także 
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na potrzeby polityki społecznej krajów rozwiniętych. Koncepcja empowerment 
stanowiła wynik poszukiwań uczonych zatroskanych skutkami dotychczasowego 
rozwoju świata, przede wszystkim zaś zagrożeniami ekologicznymi i wzrostem 
nierówności społecznych, a szczególną popularność zyskała wśród fi lozofów, ety-
ków i fi lozofi cznie zorientowanych przedstawicieli nauk społecznych. Koncepcja 
rozwoju partycypacyjnego, rozwijana przez środowiska uczonych zajmujących 
się problemami rozwoju obszarów rolnych w krajach zacofanych, nawiązywała 
do koncepcji community development, stanowiąc odpowiedź na niepowodzenia 
w realizacji projektów rozwoju w tym paradygmacie. Z kolei koncepcja budowy 
potencjału lokalnego powstała w odpowiedzi na niepowodzenia idei community 
development jako narzędzia polityki społecznej w krajach rozwiniętych. Koncep-
cja rozwoju neoendogennego stanowi natomiast swego rodzaju adaptację kon-
cepcji oddolnego, uczestniczącego rozwoju do warunków rozwoju europejskich 
obszarów wiejskich. Wreszcie koncepcja rozwoju zrównoważonego, stanowiąca 
przede wszystkim polityczną ideę, jest rozwijana w środowisku europejskich tech-
nokratów i urzędników międzynarodowych organizacji zajmujących się rozwo-
jem świata.

Wszystkie te koncepcje powstają w reakcji na rozczarowanie procesami mo-
dernizacji i jej negatywnymi skutkami dla współczesnych sobie społeczeństw, 
poszukując alternatywnej wobec globalizacji drogi rozwoju. Ponieważ rodzą się 
w różnych naukowych i politycznych kręgach, odpowiadając na zapotrzebowania 
odmiennych środowisk, różnią się sposobem ujęcia problemu oraz rozłożeniem 
akcentów.

2.2. Koncepcje aktywizacji (community development)

Koncepcje community development powstawały w środowisku administratorów 
kolonii brytyjskich w odpowiedzi na problemy niedorozwoju i cywilizacyjnego 
zapóźnienia krajów kolonialnych. Stanowiły one ponadto wyraz ówczesnych idei 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, które znajdowały swoje odzwierciedlenie 
w polityce zachodnich państw narodowych. Koncepcja community development 
znalazła zastosowanie w różnych kontekstach społeczno-politycznych. Przede 
wszystkim służyła polityce Organizacji Narodów Zjednoczonych, która począw-
szy od 1948 roku, realizowała program pomocy krajom Trzeciego Świata. Ten 
nurt omawianej koncepcji ewoluował w stronę koncepcji rozwoju uczestniczą-
cego (participatory development), która zostanie omówiona w dalszej części ni-
niejszego rozdziału. Jednocześnie koncepcję community development rozwijano 
na potrzeby polityki społecznej państw zachodnich, w której stanowiła narzędzie 
zwalczania problemów społecznych. Ten z kolei nurt zrodził popularną obecnie 
koncepcję budowy potencjału lokalnego (community capacity building), która 
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również zostanie przedstawiona w tym rozdziale. Oba nurty koncepcji community 
development rozwijały się do połowy lat osiemdziesiątych minionego wieku, kie-
dy w wyniku wyzwań procesów globalizacyjnych stanęły w obliczu konieczności 
niezbędnych przeformułowań. Ostatecznie Organizacja Narodów Zjednoczonych 
zrezygnowała z koncepcji community development na rzecz koncepcji rozwoju 
zrównoważonego (omówionej w końcowej części niniejszego rozdziału), która 
jednak podzielała wiele idei ze swą poprzedniczką. 

Irwin Sanders (1970) charakteryzuje community development jako połączenie 
dwóch wcześniejszych koncepcji: organizacji społeczności (community organiza-
tion), powstałej w okresie pierwszej wojny światowej, oraz późniejszej koncepcji 
rozwoju ekonomicznego (community economic development). Idea community or-
ganization – którą za Ron Shaff erem i Gene F. Summers można określić jako per-
spektywę rozwoju społeczności (development-of-the-community) – postrzega spo-
łeczność w kategoriach jakości relacji międzyludzkich, które określają dobrostan 
mieszkańców (Shaff er, Summers 1989: 173). Stąd też podstawowe dla rozwoju 
społeczności staje się wzmacnianie lokalnych organizacji i instytucji, animowanie 
aktywności obywatelskiej i budowanie więzi międzyludzkich. Idea rozwoju eko-
nomicznego natomiast traktuje społeczność jako terytorium, w którego granicach 
przebiegają różnorakie procesy, określające pozycję danej społeczności względem 
innych. Proces rozwoju społeczności w tym ujęciu przypomina zatem zarządza-
nie fi rmą. Szczególnego znaczenia nabiera planowanie, zwraca się uwagę na sam 
proces rozwoju i jego poszczególne stadia, przez które społeczność musi przejść, 
by osiągnąć zamierzony cel, to znaczy przede wszystkim tworzyć odpowiednie 
miejsca pracy i dbać o wzrost dochodów lokalnej ludności. (zob. Sanders 1970: 9; 
Shaff er, Summers 1989: 173). Takie ujęcie można za cytowanymi autorami okre-
ślić mianem rozwoju w społeczności (development-in-the-community). Sanders 
zauważa, że „(...) do połączenia [idei – przyp. M.K.] community organization, ak-
centującej lokalne działanie i wykorzystanie lokalnych zasobów, z [ideą – przyp. 
M.K.] economic development, która kładzie nacisk na planowanie na poziomie 
narodowym, ostrożną alokację zasobów i systematyczne osiąganie zamierzonych 
celów, mogło dojść jedynie w tym szczególnym momencie, jakim był okres po-
wojenny” (Sanders 1970: 9). Zdaniem tego autora, właśnie powojenny kontekst 
stanowi klucz do zrozumienia istoty omawianej koncepcji. 

Koncepcja community development opierała się przede wszystkim na idei 
partycypacji lokalnej i przekonaniu, że społeczność lokalna stanowi najlepsze 
i najwłaściwsze miejsce do rozwiązywania problemów społecznych i kreowania 
rozwoju. Jak ujmuje to Wierzbicki: „W ich [społeczności – przyp. M.K.] ramach 
jednostka spędza większość swego życia, poprzez nie dokonuje się przekazywa-
nie dorobku kulturowego pokoleń i proces socjalizacji. Również tego rodzaju 
zjawiska, jak upowszechnienie kultury, racjonalizacja postaw, modernizacja ży-
cia poprzez akceptacją innowacji, dokonują się w ramach społeczności lokalnej. 
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Wracamy więc w końcu do społeczności lokalnej i stwierdzenia jej doniosłego 
znaczenia, które dostrzegamy tym wyraźniej, im silniejszy kryzys przeżywa całe 
społeczeństwo” (Wierzbicki 1973: 19). Community development miało polegać na 
planowanej, odgórnie zarządzanej animacji lokalnej, której rezultatem miała być 
względna samowystarczalność, samopomoc i samodzielność społeczności lokal-
nej w rozwiązywaniu problemów społecznych i polepszaniu własnego środowiska. 
Idee te opierały się na funkcjonalistycznym wierzeniu, że samopomoc w ramach 
społeczności jest integralnym elementem szerszego rozwoju społecznego (Bender 
1986, za: Littrell i Hobbs 1989: 48). Innymi słowy, rozwój społeczny państwa to 
suma sukcesów rozwijających się i samodzielnie radzących sobie z problemami 
społeczności. Wierzono, że poprzez społeczną mobilizację społeczny i gospodar-
czy postęp ulegnie przyspieszeniu, a jego dystrybucja będzie bardziej sprawied-
liwa (Midgley 1986: 13–14). Koncepcja community development wyrażała zatem 
ideę sprawiedliwego społecznie rozwoju „od dołu”.

Community development ma wiele defi nicji. Według powszechnie stosowanej 
defi nicji ONZ, community development oznacza „(...) proces, w wyniku którego 
dochodzi do połączenia wysiłków lokalnej ludności i przedstawicieli władz w kie-
runku poprawy ekonomicznych, społecznych i kulturowych warunków funkcjo-
nowania społeczności, integrowania tych społeczności z życiem całego narodu 
i umożliwienia im udziału w rozwoju kraju. Proces ten składa się z dwóch pod-
stawowych elementów: partycypacji mieszkańców w działaniach na rzecz popra-
wy poziomu życia, przy czym powinni oni polegać na własnej inicjatywie w ta-
kim stopniu, w jakim to tylko możliwe; oraz dostarczania [tym społecznościom 
– przyp. M.K.] technicznej i wszelkiej innej pomocy w sposób, który pobudza 
lokalną inicjatywę, samopomoc i pomoc wzajemną oraz sprawia, że stają się one 
bardziej efektywne” (United Nations 1963: 4, za: Christenson, Fendley, Robinson 
1989: 14). Obok tej defi nicji – stworzonej przede wszystkim na potrzeby progra-
mów pomocy rozwojowej – funkcjonuje wiele innych, różniących się między sobą 
rozłożeniem akcentów. Lee J. Cary, dokonawszy przeglądu literatury na ten temat, 
wskazuje na kilka podstawowych elementów konstytutywnych defi nicji tego po-
jęcia (1970: 2–5). Po pierwsze, koncepcja community development odwołuje się 
do idei społeczności, o czym informuje już pierwszy człon pojęcia (community). 
Po drugie, jej nieodzowny element stanowi lokalna inicjatywa i przywództwo. Po 
trzecie, w procesie rozwoju wskazuje się na konieczność wykorzystania zasobów 
zarówno endo-, jak i egzogennych. Po czwarte, koncepcja ta opiera się na idei 
inkluzywnej partycypacji. Po piąte, postuluje się uporządkowanie i jednocześnie 
wszechstronność w ujmowaniu rozwoju społeczności. Po szóste wreszcie, w tym 
ujęciu podkreśla się, że proces rozwoju musi być demokratyczny, racjonalny i zo-
rientowany na osiągnięcie określonych celów.

Mimo tych wspólnych elementów community development można defi niować 
z różnych perspektyw, wyznaczających odmienne pola analizy. Irwin T. Sanders 



45Nauki społeczne w poszukiwaniu równowagi – koncepcje rozwoju alternatywnego

wskazuje na cztery obowiązujące w literaturze rozumienia tego pojęcia: jako pro-
cesu, jako metody, jako programu i jako ruchu społecznego (Sanders 1958: 1–12). 
Analiza community development w ujęciu procesowym kładzie nacisk na stadial-
ność i sekwencje zmian, przechodzenie społeczności lokalnej od jednego stadium 
do drugiego. Postępowość tych zmian ocenia się za pomocą ustalonych kryteriów. 
Może to być na przykład przejście od znikomej partycypacji mieszkańców do sy-
tuacji, w której wszyscy mieszkańcy uczestniczą w procesie rozwoju, albo od sta-
dium minimalnej do maksymalnej współpracy podmiotów lokalnych. Koncepcje 
community development rozumiane jako metoda stanowią środek do osiągania 
określonego, zdefi niowanego wcześniej celu. Nacisk jest zatem kładziony na ów 
cel rozumiany jako punkt końcowy całego procesu. W tym ujęciu interesuje nas 
efektywność przyjętych procedur i podjętych działań z punktu widzenia osiąga-
nych celów. Community development rozumiane jako program ma bardziej złożo-
ny i obszerny charakter, stanowi bowiem zestaw zadań, jakie zamierza się w danej 
społeczności wdrażać, wraz z planem ich realizacji. Tutaj nacisk jest kładziony na 
działania, które planuje się w danej społeczności podjąć, by osiągnąć zdefi niowa-
ne cele. Wreszcie community development można analizować także jako ruch spo-
łeczny, rozumiany jako zbiorowe przedsięwzięcie, „krucjata”, jak określa ten ruch 
Sanders, na rzecz postępu. Ruch ten z czasem instytucjonalizuje się, wykształca 
własną strukturę organizacyjną, procedury i profesjonalnych działaczy. W tym 
ujęciu idea community development ma silnie wartościujący charakter, akcento-
wana jest określona idea rozwoju, propagowana przez jej zwolenników.

W praktycznym wymiarze koncepcja community development przybiera dwo-
jaką postać. Z jednej strony rozwija się programy pomocy eksperckiej i edukacji 
rozwojowej (technical assistance), z drugiej propaguje się ideę samopomocy (self-
-help). Te dwie idee, szczególnie zaś idea samopomocy, stanowią – obok idei par-
tycypacji – zdecydowanie najczęstsze wątki w literaturze z zakresu community de-
velopment (zob. Christenson 1989: 27–29). Koncepcja samopomocy opiera się na 
przekonaniu, że współpracując z sobą, ludzie mogą i powinni poprawiać własną 
sytuację, radzić sobie z problemami oraz wzmacniać swój społeczny i ekonomicz-
ny dobrostan. Obok praktycznych korzyści z samodzielnego rozwiązywania prob-
lemów współpraca mieszkańców sprzyja ponadto umacnianiu poczucia wspól-
noty, stwarzając podstawę do współpracy w przyszłości (Litterell, Hobbs 1989: 
48). W koncepcji samopomocy szczególnie ważny jest sam proces, przez który 
mieszkańcy społeczności przechodzą, próbując osiągnąć zamierzony cel (Chri-
stenson 1989: 33). W trakcie tego procesu jednostki nabywają ważnych umiejęt-
ności i uczą się, jak radzić sobie z problemami własnego środowiska. Wykształcają 
rozwiązania i instytucje, które służą poprawie sytuacji danej społeczności także 
i w przyszłości. Jeśli w danej społeczności wzory samopomocy są nieobecne, moż-
na je wprowadzić przy pomocy zewnętrznych ekspertów i organizacji (community 
workers lub development agents). Interwencja ta (technical assistance) polega na 
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pracy ze społecznością w kierunku wytworzenia zdolności współpracy oraz sa-
mopomocy i pomocy wzajemnej. Zewnętrzni eksperci nie podają gotowych roz-
wiązań – pomagają społeczności zdefi niować jej problemy i potrzeby, zachęcają 
do poszukiwania własnych rozwiązań i samodzielnego zmierzenia się z proble-
mem (por. Litterell, Hobbes 1989: 48–49; Christenson 1989: 33–34; Morris 1970: 
173–194; Fear, Gamm, Fisher 1989: 69). 

Trzeba zaznaczyć, że klasyczne koncepcje technical assistance, podobnie jak 
idea samopomocy, stanowiły przykład odgórnej strategii rozwoju i narzędzia 
wdrażania planowej zmiany. Cele rozwoju były defi niowane przez zewnętrzne, 
często globalne agendy, takie jak ONZ czy WHO, partycypacja lokalnej ludności 
stanowiła jedynie narzędzie realizacji tych celów. Technical assistance początkowo 
opierała się wyłącznie na instruktażu, jak należy realizować zaplanowane działa-
nia. Samopomoc była sposobem na minimalizację kosztów. Jak zauważa Marjorie 
Mayo, community development w swej początkowej fazie stanowiła w rzeczywi-
stości narzędnie umacniania dominacji krajów rozwiniętych (Mayo 1975, 2000). 
Mobilizacja ludności, budowa i umacnianie instytucji służyły zarówno cywilizacji 
krajów zacofanych, jak i ich eksploatacji (Midgley 1986: 17). W latach pięćdzie-
siątych dwudziestego wieku nie zastanawiano się jeszcze nad problemem władzy 
w rozwoju, idee emancypacji również pozostawały obce. Celem programów com-
munity development była wówczas realizacja – oparta na samopomocy – takich 
podstawowych zadań, jak alfabetyzacja ludności czy promocja zdrowia. Takie 
ujęcie nie wytrzymało jednak próby czasu i stało się szybko przedmiotem krytyki. 
Zwracano uwagę przede wszystkim na potrzebę rozszerzenia partycypacji miesz-
kańców poza fazę implementacji, dlatego w późniejszych koncepcjach community 
development, jak choćby w zaprezentowanej wyżej technical assistance, przybiera 
bardziej demokratyczną i inkluzywną formę dialogu. Ostatecznie z krytyki com-
munity development wyrosły koncepcje pratycypacji lokalnej (community parti-
cipation), które postulowały większe skoncentrowanie na ludziach jako podmio-
tach rozwoju oraz upolitycznienie partycypacji, postrzeganej jako dynamiczny 
i złożony proces (Midgley 1986: 17). 

Idea comunity development cieszyła się znaczną popularnością także w Polsce, 
gdzie trafi ła na początku lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku, stanowiąc 
odpowiedź na rosnącą popularność zachodnich studiów nad tym problemem. 
Koncepcje te określano w rodzimej socjologii dość niezręcznym terminem „ak-
tywizacja i rozwój społeczności lokalnej”, podkreślając tym samym konieczność 
uaktywnienia członków społeczności dla jej pełnego i trwałego rozwoju. Jak za-
uważa jeden z czołowych badaczy tej problematyki w warunkach polskich, Zbi-
gniew T. Wierzbicki, „Pierwszy człon tego określenia «aktywizacja» wydaje się 
nam potrzebny, gdyż może istnieć rozwój miejscowości jako takiej (na skutek cen-
tralnie fi nansowanych inwestycji) bez aktywizacji jej ludności” (Wierzbicki 1973: 
18). Właśnie element „aktywizacji” nabierał w warunkach centralnie sterowanego 
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państwa polskiego szczególnego znaczenia, zwracając uwagę na potrzebę urucho-
mienia oddolnych mechanizmów rozwoju i ich decentralizację. Wśród polskich 
prac na temat rozwoju aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych trzeba ko-
niecznie wymienić pracę pod redakcją Wierzbickiego z 1973 roku Aktywizacja 
i rozwój małych społeczności lokalnych, pracę Anny Turskiej z 1990 roku Anato-
mia działań zbiorowych w społecznościach lokalnych oraz pracę Jana Turowskiego 
(1992). Z idei tej skorzystał także w swoich interesujących badaniach nad czyn-
nikami rozwoju społeczności wiejskiej Zygmunt Seręga (1993). Kilka lat później 
ukazało się wiele publikacji o charakterze przewodników dla działaczy lokalnych, 
fi nansowanych głównie przez organizacje pozarządowe, między innymi Dzia-
łaj lokalnie. 12 modelowych inicjatyw lokalnych (2001), Abecadło działaj lokalnie 
(Frątczak, Tokarz 2003). 

Współcześnie koncepcja aktywizacji nie znajduje już tak szerokiego zaintere-
sowania, ale jej idee są w dalszym ciągu obecne, bardziej jednak w charakterze na-
rzędzia rozwoju, niż całościowej jego koncepcji (warto wskazać choćby omawianą 
dalej koncepcję rozwoju neoendogennego). Kontynuację tej koncepcji stanowią 
– między innymi – idea aktywnej społeczności obywatelskiej oraz działalność 
organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju lokalnych układów, w tym przede 
wszystkim animacja działań lokalnych. Tego typu animację szczególnie mocno 
wspiera się w Wielkiej Brytanii, o czym świadczy liczna literatura na ten temat, 
ale i w Polsce możemy odnaleźć tego typu programy, czego przykładem może być 
działalność Instytutu Spraw Publicznych i Akademii Rozwoju Filantropii w Pol-
sce, jak na przykład inicjatywa „Budujemy Nowy Lisków”. Elementy koncepcji 
community development znajdziemy w omówionych w dalszej części rozdziału 
koncepcjach rozwoju uczestniczącego oraz budowy potencjału lokalnego, które 
stanowią kontynuację tejże idei.

2.3. Koncepcje upodmiotowienia (empowerment)

Pojęcie empowerment, które proponuję tłumaczyć jako „upodmiotowienie”, sta-
nowi jedno z nieodzownych pojęć współczesnego dyskursu na temat rozwoju 
społecznego, znajdując zastosowanie w coraz większej liczbie inicjatyw, zarówno 
rządowych, jak i pozarządowych, zwłaszcza tych związanych z walką z ubóstwem 
i marginalizacją społeczną. Jak podają Ruth Alsop, Metce Frost Bertelsen i Jeremy 
Holland, tylko do 2005 roku pojęcie empowerment znalazło się w ponad 1800 
projektach Banku Światowego (2006: 1). W Polsce do koncepcji empowerment 
odwołują się prace z zakresu pracy socjalnej i nowej ekonomii społecznej (między 
innymi Kaźmierczak, Rymsza 2003). Popularności tego pojęcia towarzyszy jed-
nak wieloznaczność i mnogość interpretacji, jakimi obrosło od początku swych 
narodzin, to jest od początku lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku.
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John Friedman wskazuje na dwa wydarzenia, które stanowiły źródło naro-
dzenia się tejże idei. Były to poświęcona środowisku ludzkiemu konferencja 
w Sztokholmie w 1972 roku oraz zorganizowana dwa lata później w Cocoyoc 
w Meksyku konferencja „Patterns of Resorce Use, Environment and Develop-
ment Strategies” (Friedman 1992: 2). Konferencje te zgromadziły ekspertów 
i naukowców z całego świata. Po raz pierwszy spotkali się zwolennicy koncepcji 
rozwoju odwołującej się do idei potrzeb ludzkich oraz ci, którzy uwagę koncen-
trowali na ograniczeniach środowiskowych rozwoju i będących konsekwencją 
postępu zagrożeniach ekologicznych. Obrady zakończono ogłoszeniem manife-
stu, w którym wezwano do poszukiwania nowych, alternatywnych wobec eko-
nomicznego wzrostu kierunków rozwoju (Th e Cocoyoc Declaration 1974: 171). 
Dwa lata później uczestnicy obu konferencji spotkali się ponownie w Nyon 
w Szwajcarii, gdzie utworzyli Międzynarodową Fundację na rzecz Rozwoju Al-
ternatywnego (International Foundation for Development Alternatives, IFDA), 
która ogłosiła swój „Th ird System Project”. „Trzeci system” miał oznaczać ruch 
społeczny ludzi i stowarzyszeń, którzy osiągnąwszy krytyczny poziom samo-
świadomości swej roli, stają się trzecim, obok państwa i rynku, autonomicznym 
źródłem władzy (IFDA 1980: 69, za: Friedman 1992: 3). Rozwój społeczny miał 
być osiągany przede wszystkim na szczeblu lokalnym, społeczność lokalna zda-
niem uczonych skupionych w IFDA stanowi bowiem miejsce, w którym „roz-
wój osobisty i społeczny uzupełniają się i wzajemnie wzmacniają” (1980: 12, za: 
Friedman: 4). Projekt „Trzeciego systemu” wówczas się jednak nie powiódł. Jak 
pisze John Friedman: „Mimo że słowa te [projektu – przyp. M.K.] rozpowszech-
niono wśród ośmiu tysięcy osób z listy korespondencyjnej IFDA (która w 1991 
roku liczyła już 25 tysięcy nazwisk), świat podążał w całkiem innym kierunku” 
(1992: 4). Część osób zrzeszonych wokół Trzeciego Systemu nie ustawała jednak 
w poszukiwaniach alternatywnych dróg rozwoju, podejmując – niezależnie od 
istniejących instytucji zajmujących się tą kwestią – nowe działania. W 1984 roku 
pod nazwą „Th e Other Economic Summit” rozpoczęto coroczne spotkania, na 
których dyskutowano problemy ubóstwa, poszukiwano sposobów na samoza-
radność lokalnych wspólnot czy lokalną regenerację gospodarczą i tym podobne 
(Elkins 1986, za: Friedman 1992: 6). Działania te zaczęły przynosić wymierne 
rezultaty, oddziałując na funkcjonowanie takich instytucji, jak Bank Światowy, 
i znajdowały odzwierciedlenie w prowadzonej przez nie polityce. Pojęcie empo-
werment tym samym stawało się nieodłącznym elementem dyskursu na temat al-
ternatywnego rozwoju nie tylko wśród uczonych zajmujących się problematyką 
rozwoju, ale także wśród polityków i działaczy społecznych.

Wczesne koncepcje upodmiotowienia miały jednak w pewnym sensie wręcz 
anarchistyczny charakter, upodmiotowienie ludności miało się bowiem odbywać 
kosztem suwerenności państwa. Friedman, rekonstruując treść i znaczenie idei 
alternatywnego rozwoju tamtych czasów, wskazuje na trzy podstawowe założenia: 
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po pierwsze, idea empowerment wyrażała przekonanie, że państwo stanowi część 
problemu niedorozwoju, stąd rozwój alternatywny powinien być realizowany 
poza, a nawet przeciw instytucji państwa; po drugie, zakładano, że społeczności 
lokalne z natury są wspólnotami oraz że lokalna ludność (people) nie może się 
mylić, decydując o kierunkach i sposobach swoich działań; po trzecie, wierzono, 
że działania samej społeczności (na płaszczyźnie społecznej) wystarczą dla reali-
zacji celów rozwoju alternatywnego, a działań politycznych należy unikać (Fried-
man 1992: 6–7). Innymi słowy, rozwój alternatywny wyobrażano sobie jako roz-
wój oddolny, oparty na społecznym uczestnictwie członków lokalnej wspólnoty, 
realizowany poza sferą polityki, niezależnie od państwa, a czasem wręcz przeciw 
niemu. Za niepowodzenie dotychczasowych, sterowanych odgórnie procesów 
modernizacyjnych winiono instytucje państwa i mechanizmy polityczne, wierząc 
jednocześnie, że ograniczenie roli państwa i polityki pozwoli na autentyczny, spo-
łeczny rozwój. 

Założenia te były oczywiście błędne. Współczesne koncepcje empowerment 
uwzględniają sferę polityczną, argumentując, że upodmiotowienie musi istnieć 
nie tylko w sferze społecznej, ale także – jeśli nie przede wszystkim – politycz-
nej. Stąd też nowsze ujęcia koncentrują uwagę na relacjach władzy. Jak słusznie 
zauważa Butcher „(...) władza stanowi rdzeń upodmiotowienia. Jedynie poprzez 
swój udział w strukturach i procesach społecznej, politycznej i ekonomicznej wła-
dzy, społeczności mogą efektywnie funkcjonować i radzić sobie z upośledzeniem, 
wykluczeniem i opresją, których na co dzień doświadczają – czy to w postaci mar-
nej opieki zdrowotnej, braku dobrze płatnych prac, zanieczyszczonego środowi-
ska, niedostępności usług społecznych, społecznej izolacji, jednostkowego braku 
bezpieczeństwa, przemocy itp.” (Butcher 2007: 21). 

Proces upodmiotowienia polega zatem na zmianie w relacjach władzy w róż-
nych sferach rzeczywistości i w nieunikniony sposób wiąże się z konfl iktem i wal-
ką. W literaturze przedmiotu przyjmuje się najczęściej, że owa walka o władzę 
przebiega w trzech domenach, którymi są: państwo, rynek oraz społeczeństwo 
(Alsop, Bertelsen, Holland 2006: 19). Friedman proponuje wyróżnić cztery prze-
strzenie (domeny) funkcjonowania każdej społeczności terytorialnej (territory-
-based community) bądź przestrzenie życia (life-spaces), w których proces walki 
o władzę występuje. Są to: państwo, społeczeństwo obywatelskie, wspólnota poli-
tyczna i rynek (corporate economy). Każda z tych domen dysponuje odmiennym 
typem władzy, który określa charakter zasobów, jakimi przestrzenie te dysponują 
(są to odpowiednio: władza państwowa, społeczna, polityczna i ekonomiczna). 
Proces upodmiotowienia oznacza zatem „przekształcanie relacji władzy między 
państwem a społeczeństwem obywatelskim oraz między społeczeństwem obywa-
telskim a korporacyjną ekonomią” (Friedman 1992: 31) czy też – jak ogólnie uj-
muje to Butcher – „proces przejmowania kontroli nad warunkami życia we włas-
nej społeczności” (2007: 27). 
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Procesy upodmiotowienia nie muszą przebiegać jednocześnie we wszystkich 
zidentyfi kowanych wyżej sferach. Należy zatem mówić o różnych rodzajach upod-
miotowienia: politycznym, ekonomicznym oraz społecznym. Upodmiotowienie 
polityczne może być rozumiane w kategoriach praw obywatelskich, upodmio-
towienie ekonomiczne określa równouprawnienie uczestnictwa w rynku, upod-
miotowienie społeczne natomiast wyraża się w instytucjach i normach społecz-
nych, które zwiększają dostępność wyborów jednostek i grup społecznych (Alsop, 
Bertelsen, Holland 2006: 20). Pełne upodmiotowienie wiąże się z przywróceniem 
równowagi w strukturze władzy we wszystkich tych sferach: zwiększeniem od-
powiedzialności państwa, wzmocnieniem władzy społeczeństwa obywatelskiego 
w zarządzaniu własnymi sprawami oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu 
(Friedman 1992: 31). Wymienione procesy upodmiotowienia mogą ponadto 
przebiegać na różnych szczeblach organizacji administracyjnej: makro, szczeb-
lach pośrednich oraz w samej społeczności lokalnej (Alsop, Bertelsen, Holland 
2006: 21). Upodmiotowienie na jednym w wymienionych szczebli niekoniecznie 
wiąże się z upodmiotowieniem na szczeblach pozostałych.

Empowerment może być rozumiane zarówno jako stan, kiedy pewna grupa 
cieszy się określonym stanem upodmiotowienia i autonomii, jak i jako proces, 
w którym podejmuje się działania zwiększające stopień upodmiotowienia danej 
grupy. Upodmiotowienie może mieć znaczenie instrumentalne, jako narzędzie 
osiągania rozwoju, albo też może stanowić wartość samą w sobie. Na etyczny wy-
miar empowerment i jego autoteliczną wartość zwracają uwagę przede wszystkim 
fi lozofi czne prace na temat demokratyzacji i decentralizacji (zob. Alsop, Bertel-
sen, Holland 2006: 2). Taki styl myślenia wydaje się prezentować także cytowany 
wcześniej John Friedman, uważany za etycznego i moralnego przywódcę twórców 
koncepcji rozwoju alternatywnego (Gaile 2006: 105). Uczony zauważa, że potrze-
ba stworzenia alternatywy dla obowiązującego modelu rozwoju, jako maksyma-
lizacji ekonomicznego wzrostu, wyrasta bardziej z moralności, aniżeli z potrzeby 
zmierzenia się z obserwowanym niedorozwojem. Dążenia do bardziej sprawied-
liwego społecznie rozwoju, który nikogo nie wyklucza, znajdują jego zdaniem 
podstawowe moralne uzasadnienia w: prawach człowieka, prawach obywatela 
oraz w tym, co, za Margaret Jane Radin (1987), nazywa prawem do „rozkwitu 
człowieka” (human fl ourishing) (Friedman 1992: 10–11). Pierwsze gwarantują 
między innymi wolność i bezpieczeństwo socjalne, drugie autonomię względem 
państwa i wolność polityczną. Prawo do rozkwitu natomiast oznacza prawo do 
takich warunków społecznych, które umożliwiają pełny rozwój zdolności każde-
go człowieka jako indywiduum oraz jego samorozwój. Wszystkie te prawa nie 
znajdują wystarczającej uwagi w „tradycyjnym”, jednowymiarowym, ekonomicz-
nym myśleniu o rozwoju, który często te prawa narusza, wykluczając spore rzesze 
ludności z udziału w ekonomicznym wzroście i odbierając obywatelskość (por. 
Dahrendorf 1993). Rozwój alternatywny natomiast stawia wspomniane wartości 
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i prawa w centrum. Nie znaczy to jednak, że istniejący system należy odrzucić. 
Celem rozwoju alternatywnego jest – pisze Friedman – „humanizacja systemu”, 
a więc takie jego przekształcenie, które pozwoli na egzekwowanie w jego ramach 
praw wykluczonej ludności, przysługujących jej jako istotom ludzkim, jako oby-
watelom oraz jako indywiduom skupionym na realizacji własnych sił twórczych 
(1992: 13). 

Najczęściej jednak upodmiotowienie defi niuje się w kategoriach utylitarystycz-
nych i instrumentalnych, jako narzędzie poprawy sytuacji społeczno-ekonomicz-
nej określonej grupy czy społeczności. Przyjęta przez Bank Światowy i powszech-
nie stosowana defi nicja upodmiotowienia ujmuje je jako „proces wzmacniania 
zdolności jednostek i grup do podejmowania wyborów, przekształcania tych wy-
borów w pożądane działania i osiągania wspólnie zamierzonych celów” (Alsop, 
Bertelsen, Holland 2006: 5). Podkreśla się ponadto, że „podstawowe znaczenie 
w tym procesie mają te działania, których celami są zarówno budowa zasobów 
lokalnych, jak i stwarzanie warunków instytucjonalnych dla efektywnego i spra-
wiedliwego ich wykorzystania” (Alsop, Bertelsen, Holland 2006: 5).

Cytowani wyżej autorzy zwracają uwagę, że proces upodmiotowienia spo-
łeczności jest determinowany przez dwa powiązane z sobą i wzajemnie na siebie 
oddziałujące elementy: agency oraz strukturę możliwości (opportunity structure). 
Agency rozumiana jest jako zdolność aktora (jednostki lub grupy) do przewidy-
wania i celowego podejmowania wyborów (Alsop, Bertelsen, Holland 2006: 11). 
Określają ją zasoby, jakimi dana jednostka lub grupa dysponuje, między innymi 
poziom edukacji, dostęp do informacji, zasoby społeczne i psychologiczne i tym 
podobne. Agency nie można utożsamiać z upodmiotowieniem. Aktor może bo-
wiem dysponować niezbędnymi zasobami i jego zdolności podejmowania wybo-
rów mogą być duże, ale kontekst instytucjonalny, w którym aktor ten funkcjonuje, 
może wykorzystanie posiadanych przez niego zasobów, jak i możliwość realiza-
cji podjętych wyborów ograniczać czy wręcz czynić niemożliwym. Kontekst ten 
określa się mianem struktury możliwości, rozumianej jako zespół „reguł gry”, za-
równo formalnych (na przykład regulacje prawne), jak i nieformalnych (choćby 
obowiązujący system wartości, praktyki kulturowe), które kształtują zachowania 
jednostek i wyznaczają możliwe spektrum wyboru zachowań (Alsop, Bertelsen, 
Holland 2006: 13). Interakcja między tymi dwoma elementami określa stopień 
upodmiotowienia, dlatego też – na poziomie praktyki – proces upodmiotowienia 
powinien polegać z jednej strony na wzmacnianiu agency, z drugiej natomiast na 
poszerzaniu struktury możliwości. 

Upodmiotowienie wymaga zmian w obszarze świadomości społecznej. Gary 
Craig i Marjorie Mayo, czerpiąc z tradycji marksistowskiej, zwracają uwagę, że em-
powerment odnosi się – obok sfery uprawnień, zasobów i możliwości – także do 
sfery świadomościowej, określa bowiem postrzeganą i uświadamianą przez same 
jednostki zdolność do wykorzystywania własnej siły (niezależnie od tego, jaka jest 
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ona w rzeczywistości) przeciw grupom dominującym oraz przekształcania rzeczy-
wistości w drodze świadomej walki politycznej (1995: 6). Ważną rolę odgrywają 
tu organizacje pozarządowe, które – postrzegane jako aktor zdolny stawiać opór 
globalnym zagrożeniom – uświadamiają jednostkom i społecznościom możliwo-
ści wpływania na otaczającą ich rzeczywistość, tym samym upodmiotowiając ich 
(Mayo, Craig 1955: 6). Działania w obszarze agency i struktury możliwości muszą 
uwzględniać zatem także i wymiar kulturowy, i mentalno-świadomościowy.

Zwiększenie upodmiotowienia ludzi i społeczności, jakkolwiek samo w so-
bie stanowi cel o etycznym wymiarze, prowadzi – argumentują, powołując się na 
badania empiryczne Alsop, Bertelsen, Holland (2006) – do jej społeczno-ekono-
micznego rozwoju. Stąd też potencjał upodmiotowionych społeczności spoczywa 
w realizacji szerszych programów rozwoju, takich jak rozwój ekonomiczny czy 
transformacja polityczna, społeczna lub kulturowa (Mayo, Craig 1995: 1). Idea 
upodmiotowienia – zarówno ze względu na jej etyczny, jak i utylitarystyczny 
wymiar – znajduje zastosowanie we wszystkich koncepcjach rozwoju, w których 
implicite bądź explicite zakłada się powszechną i pełną partycypację wszystkich 
aktorów społecznych, opartą na inkluzji i współdziałaniu. Podobnie jak koncep-
cja community developent, staje się ona elementem szerszych i bardziej złożonych 
koncepcji alternatywnie rozumianego rozwoju.

2.4. Koncepcje rozwoju uczestniczącego (participatory development)

Pojęcie participatory development jest chyba jednym z najczęściej używanych sy-
nonimów alternatywnego rozwoju i choć szczególną popularność zyskało dopiero 
w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku, w teorii rozwoju pojęcie par-
tycypacji stosuje się z powodzeniem już od siedmiu dekad (por. wcześniej oma-
wiane koncepcje). W tym czasie pełniło ono różnorodne funkcje, służyło różnym 
celom, koncepcjom, ideologiom i programom politycznym. Jak zauważają Samuel 
Hickey i Giles Mohan „Idea partycypacji ma w teorii i praktyce rozwoju dłuższą 
i bardziej złożoną genealogię, niż się zazwyczaj uważa, powracając co jakiś czas 
w programach nowych szkół teoretycznych i instytucji, zależnie od zmieniają-
cych się okoliczności politycznych” (Hickey, Mohan 2004: 5). Dlatego też trud-
no dziś mówić o jednej koncepcji rozwoju uczestniczącego. Pojęcie partycypacji 
pojawiało się bowiem w wielu rozmaitych, często istotnie różniących się między 
sobą koncepcjach rozwoju i wyrażało różne idee. Pojawiało się ono w kontek-
ście autarkii i samowystarczalności, jako synonim reprezentacji i demokracji re-
prezentacyjnej, jako obywatelski obowiązek, narzędzie walki z marginalizacją, 
wreszcie jako prawo do obywatelstwa. Zdaniem Nici Nelson i Susan Wright próba 
zdefi niowania partycypacji może jedynie stanowić „punkt wyjścia dla badań nad 
tym, jakie znaczenia się jej przypisuje w różnych kontekstach, jak się je kontestu-
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je i jak broni oraz kto w tym procesie zyskuje, a kto traci” (1997: 1). Idea ta jest 
bowiem nierozłącznie powiązana z zagadnieniem relacji władzy, określa przecież, 
kto i w jakich warunkach uprawniony jest do uczestnictwa i współdecydowania 
oraz w jakim obszarze (por. Hickey, Mohan 2004; Gaventa 2004; Nelson, Wright 
1997; Kothari, Minoque 2002). 

Pojęcie rozwoju partycypacyjnego pojawia się w przynajmniej dwóch znacze-
niach. Po pierwsze, jako pewien środek, narzędzie w realizacji projektów rozwo-
ju, dzięki któremu projekt może być realizowany bardziej sprawnie, efektywnie 
i taniej (dzięki między innymi zaangażowaniu lokalnej ludności w niektóre pra-
ce, samopomoc). Chodzi zatem w tym wypadku o włączanie lokalnej ludności 
w sam proces implementacji projektów, których cele są defi niowane przez ponad-
lokalnych aktorów. W drugim znaczeniu partycypacja stanowi wynik pewnego 
procesu, w którym społeczność lub grupa jest zdolna kontrolować i kontroluje 
proces swojego rozwoju (Nelson, Wright 1997: 1). Lokalna ludność samodzielnie 
dokonuje analizy swojej sytuacji, proponuje własne rozwiązania, ocenia je i po-
dejmuje decyzje. Jak doskonale obrazuje to Robert Chambers, w pierwszym wy-
padku „oni” (lokalna ludność) uczestniczą w „naszym” (ekspertów, naukowców) 
projekcie, w drugim wypadku natomiast to „my” uczestniczymy w „ich” projekcie 
(Chambers 1997: 30). 

Różnie jednak określa się istotę kontroli nad procesem rozwoju oraz jej za-
kres. Pojęcie partycypacji bywa utożsamiane z aktywnym udziałem mieszkańców 
w życiu społecznym. W tym wypadku partycypacja dotyczy sfery społecznej, 
a jej znaczenie polega przede wszystkim na podnoszeniu jakości życia lokalnej 
ludności i jej społeczno-kulturowym upodmiotowieniu. W niektórych ujęciach 
mówi się o kontroli nad rozwojem przez reprezentację, podkreśla się wagę peł-
nego uczestnictwa w życiu politycznym. W nowszych ujęciach zwraca się uwagę 
na potrzebę zwiększenia uczestnictwa lokalnej ludności w sprawowaniu władzy 
i podejmowaniu decyzji, które dotyczą jej przyszłości. Idea partycypacji zostaje 
więc rozszerzona na sferę polityki i władzy i utożsamiana jest z prawem do oby-
watelstwa (por. Hickey, Mohan 2004; Gaventa 2004).

Hickey i Mohan, dokonawszy przeglądu historii koncepcji partycypacji i zna-
czeń, jakie temu pojęciu rozmaite ujęcia przypisują, proponują scharakteryzować 
i porównać je za pomocą czterech wymiarów: (1) jakiego miejsca i poziomu or-
ganizacji społeczeństwa dotyczy (jednostkowego czy instytucjonalnego, makro 
czy mikro), (2) jakie są jego podstawy ideologiczne (do jakich orientacji i idei 
politycznych bądź ideologicznych nawiązuje), (3) jaką koncepcję obywatelstwa 
proponuje (liberalną czy komunitarystyczną, obywatelstwo jako prawo czy jako 
obowiązek), oraz (4) jakie są jego powiązania z szerszą teorią rozwoju (które jego 
elementy stanowią wynik studiów historycznych i mają teoretyczny charakter, 
a które odnoszą się do przyszłości, formułując ateoretyczne projekty bądź wytycz-
ne dla programów rozwoju) (2004: 9–10). Syntetyczny przegląd historii tego poję-
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cia w teorii i praktyce rozwoju, uwzględniający wszystkie przedstawione wymiary, 
jest zawarty w tabeli 2. Uwzględnione w tabeli ujęcia partycypacji odzwierciedlają 
omawiane w niniejszym rozdziale założenia poszczególnych koncepcji rozwoju 
alternatywnego. Począwszy od przedstawionego wcześniej podejścia community 
develoment, w którym partycypację rozumiano jako angażowanie ludności w im-
plementację projektów rozwojowych, przez partycypację w planowaniu i zarzą-
dzaniu procesem rozwoju, aż po wizję partycypacji obywatelskiej, która zostanie 
omówiona szerzej w dalszej części rozdziału, wszystkie koncepcje rozwoju alter-
natywnego wydają się odwoływać do idei społecznego uczestnictwa. Jak się jed-
nak przekonamy, idea ta jest dość nieczytelna, a poszczególne ujęcia akcentują 
odmienne płaszczyzny partycypacji.

Jednym z czołowych przedstawicieli prezentowanego nurtu badań nad roz-
wojem społecznym, szczególnie zaś w nierozwiniętej części świata, i jednocześ-
nie jednym z prekursorów alternatywnego myślenia o rozwoju jest bez wątpienia 
Robert Chambers, światowej sławy uczony z Institute of Development Studies 
w University of Sussex w Brighton w Wielkiej Brytanii. Chambers od początku 
swej naukowej kariery, to znaczy od połowy lat pięćdziesiątych minionego wie-
ku, koncentruje swoje zainteresowania wokół zagadnień rozwoju obszarów wiej-
skich w Afryce, Indiach i południowo-wschodniej Azji, zasłynął natomiast przede 
wszystkim jako autor koncepcji o nośnych tytułach „najpierw farmer” (farmer 
fi rst) oraz „ostatni pierwszymi” (putting the last fi rst), które rozwijał od wczesnych 
lat osiemdziesiątych w Institute of Development Studies, którym obecnie kieruje 
(Chambers 1983, 1997b). Warto zaznaczyć, że to jego prace właśnie przyniosły 
temuż instytutowi światową renomę propagatora alternatywnych, sprawiedliwych 
w społecznym znaczeniu form rozwoju (Parnwell 2006: 74). 

Koncepcja rozwoju Chambersa pozostaje pod dużym wpływem prac Schuma-
chera, choć sam Chambers wielekroć podkreśla, że z wieloma poglądami mistrza 
się nie zgadza. Niewątpliwie jednak jedną z głównych idei, na której oparł swoje 
poszukiwania Robert Chambers, stanowi przekonanie, że liczy się przede wszyst-
kim człowiek (Schumacher 1981). Podobnie jak Ernst Friedrich Schumacher, Ro-
bert Chambers upatruje istotę problemów rozwoju w relacjach władzy, a konkret-
niej – władzy i wiedzy. 

Zdaniem Chambersa, źródłem niepowodzeń licznych projektów rozwoju kra-
jów Trzeciego Świata jest przede wszystkim ich „profesjonalny” i oderwany od 
lokalnych realiów charakter. To eksperci, podkreślmy, eksperci zagraniczni, defi -
niują problemy, określają kierunek polityki rozwoju, ustalają cele i podejmują de-
cyzje, lokalna ludność pozostaje wyłączona z tych procesów, stanowiąc wyłącznie 
pozbawionego jakiegokolwiek wpływu odbiorcę podejmowanych działań. Idea 
putting the last fi rst ma właśnie pozwolić na przełamanie tego spróchniałego pa-
radygmatu. W centrum procesów rozwoju mają się zatem znaleźć biedni, wyklu-
czeni i zmarginalizowani, to oni mają stać się tytułowymi „pierwszymi” zarówno 
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w procesie identyfi kacji problemów rozwoju, jak i podejmowania decyzji, formu-
łowania polityk oraz implementacji projektów.

To nowe ujęcie Chambers nazywa „paradygmatem ludzi” (paradigm of people), 
który w opozycji do starego „paradygmatu rzeczy” (paradigm of things) w cen-
trum stawia człowieka i jego potrzeby, a nie rzeczy, jak na przykład rozwój infra-
struktury bądź industrializację (1997a: 32). O ile w paradygmacie rzeczy domi-
nowała logika projektu, z charakterystycznym dla niego planowaniem i planową 
realizacją poszczególnych jego etapów, centralizacją decyzji, perspektywą podaży 
(to jest perspektywą decydentów i ekspertów), o tyle paradygmat ludzi charakte-
ryzuje większa elastyczność, decentralizacja, otwartość, perspektywa popytu (po-
trzeb i oczekiwań ludzi). Oznacza to całkowicie nowy sposób myślenia o rozwoju. 
Jak ujmuje to Chambers: „Odgórne staje się bardziej oddolnym. Jednakowe sta-
je się zróżnicowanym, proste złożonym, statyczne dynamicznym, kontrolowane 
niekontrolowanym” (1997a: 33). Znaczenia nabierają lokalne wartości kulturowe, 
tradycja i wiedza lokalna. Na podstawie tych przekonań Chambers wypracował 
dość popularny w swoim czasie model rozwoju obszarów wiejskich, nazywany 
Participatory Rural Appriasal (PRA), który ma również swój odpowiednik dla 
terenów miejskich Participatory Urban Appraisal (PUA). W tym modelu zachęca 
się lokalną społeczność bądź zmarginalizowanych mieszkańców do dzielenia się 
swoją wiedzą o życiu lokalnym i lokalnych warunkach, analizowania ich, a na-
stępnie do samodzielnego planowania rozwoju, podejmowania działań, monito-
rowania procesu i oceniania jego rezultatów (Chambers 2005: 190).

Zmiana paradygmatu wymaga przesunięć w relacjach władzy. Społeczeństwo 
stanowi system hierarchicznych stosunków, w którym każda jednostka zajmuje 
wiele pozycji: jedne z nich są uprzywilejowane (uppers), a inne upośledzone (lo-
wers) (Chambers 2005). Dlatego partycypacja w znaczeniu procesu (empowering 
participation), a nie narzędzia, jest równoznaczna ze zmianą relacji między jed-
nostkami zajmującymi wyższe pozycje a warstwami upośledzonymi. Dominujący 
mogą się czuć wobec tego zagrożeni, dlatego między innymi w praktyce rozwoju 
paradygmat rzeczy trudno zastąpić paradygmatem ludzi (Chambers 1993, 1997a). 
Chambers twierdzi zatem, że współcześnie rozwój partycypacji wymaga działań 
pedagogicznych wśród grup uprzywilejowanych (pedagogy for non-oppressed), 
tak by nie rezygnując ze swego bogactwa i władzy, porzucili „pozycję dominacji 
w stosunkach osobistych, zastąpili wyniosłość szacunkiem” oraz zaczęli wpierać 
i ułatwiać rozwój upośledzonych (1997a: 42). Chambers określa to jako „odpo-
wiedzialny dobrostan” (responsible well-being), zakładając, że im większe zasoby 
bogactwa i władzy dana jednostka posiada, tym większy stopień społecznej od-
powiedzialności wobec grup upośledzonych powinna na siebie przyjąć. Zdaniem 
Chambersa, wywiązywanie się z owej odpowiedzialności jest dla uprzywilejo-
wanych grup źródłem satysfakcji (1997a, 2005). Chodzi zatem o to, by jedynie 
„umożliwić bogatym i rządzącym doświadczenie bycia lepszym” (2005: 184). Ta 
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dość bajkowa idea uszczęśliwiania bogatych przez rozwijanie możliwości i zdol-
ności ubogich sprawia, że reprezentowany przez Chambersa nurt participatory 
development określa się czasem mianem populistycznego (Hickey, Mohan 2004). 

Nieco inaczej kwestię relacji władzy ujmuje John Gaventa, uczeń Chamber-
sa, również związany z Institute of Development Studies. Istotę jego koncepcji 
określa się jako participatory governance. Zdaniem Gaventy bowiem współcześnie 
społecznie sprawiedliwy rozwój wymaga przede wszystkim „stworzenia nowych 
stosunków między zwykłymi ludźmi a instytucjami – szczególnie rządowymi – 
które wpływają na ich życie” (Gaventa 2004: 25). Przytaczając liczne dane, Ga-
venta argumentuje, że we współczesnym świecie – niezależnie, czy jest to bogata 
północ, czy biedne południe – obserwuje się zanik zaufania do instytucji państwa, 
który jest wyrazem rosnącej przepaści między ludźmi, ich potrzebami i dążeniami 
a realizowaną polityką determinującą ich byt teraz i w przyszłości (2000: 26–27). 
Potrzebny jest zatem z jednej strony rozwój demokracji partycypacyjnej, z drugiej 
natomiast poprawa sprawności rządu (2000: 27). Innymi słowy, rozwój wymaga 
stworzenia sprawnego państwa i silnego społeczeństwa obywatelskiego. 

Mówiąc o społeczeństwie obywatelskim, Gaventa ma na myśli obywatelstwo 
aktywne (participatory citizenship) w jego wartościującym, a nie opisowym uję-
ciu, łączące uczestnictwo w sferze politycznej oraz społecznej. Jak pisze w innym 
miejscu, potrzebni są obywatele tworzący i kształtujący swoje środowisko (makers 
i shapers), a nie wyłącznie użytkownicy przysługujących im praw (users), wybie-
rający swoich reprezentantów (choosers), członków społeczności (Cornwall, Ga-

Tabela 3. Dwa paradygmaty: rzeczy i ludzie

Punkt odniesienia Paradygmat rzeczy Paradygmat ludzi

Styl i metoda Projekt Proces

Podstawowe pojęcie Planowanie Partycypacja

Cele Wcześniej określone, zamknięte Ewoluują, otwarte

Podejmowanie decyzji Scentralizowane Zdecentralizowane

Założenia analityczne Redukcjonizm Holizm, podejście systemowe

Metody i reguły Zestandaryzowane, uniwersalne Zróżnicowane, lokalne

Technologia Stały zestaw (table d’hote) Zróżnicowany koszyk (a la carte)

Stosunki eksperci – odbiorcy Motywowanie, kontrola Ułatwianie, upodmiotowienie

Odbiorcy postrzegani jako Benefi cjenci Aktorzy, partnerzy

Perspektywa Perspektywa podaży Perspektywa popytu

Rezultaty Jednakowe, infrastruktura Zróżnicowane, zasoby

Planowanie i działanie Odgórne Oddolne

Źródło: (Chambers 1997a). 
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venta 2000). Gaventa pisze: „Rozszerzenie koncepcji partycypacji na obywatel-
stwo tworzy z partycypacji prawo, a nie tylko zaproszenie składane adresatom 
projektów rozwoju” (2004: 29). Partycypacja w życiu społecznym, gospodarczym, 
kulturalnym i politycznym staje się zatem podstawowym prawem obywatelskim, 
warunkującym możliwości korzystania z pozostałych przypisanych obywatelom 
praw (2004: 29; por. Hickey, Mohan 2004). Dlatego też niektórzy uznają, że prawo 
do partycypacji powinno zostać wpisane w katalog podstawowych praw człowie-
ka, jest ono bowiem pierwszym prawem, niezbędnym dla uczynienia pozostałych 
praw rzeczywistymi (Lister 1998: 228, za: Gaventa 2004: 29). 

Partycypacja w rozwoju musi, zdaniem Gaventy, wykroczyć poza akt głoso-
wania i tradycyjne prawa polityczne, gwarantując obywatelom zarówno prawo do 
decydowania o samym procesie rozwoju, jak i udział w demokratycznym współ-
rządzeniu. Aby tak się stało, można wykorzystać wiele rozmaitych narzędzi, mię-
dzy innymi budować liczne partnerstwa, organizować publiczne fora, na których 
dyskutuje się plany rozwoju i tym podobne. To jednak nie wystarczy, by ideę par-
tycypacji i inkluzywnego rozwoju urzeczywistnić. Potrzebne są ponadto zmiany 
po stronie sprawujących władzę. Muszą oni reagować na głosy obywateli, słuchać 
i wprowadzać w życie ich propozycje. 

Jednakże nawet uruchomienie wymienionych wyżej mechanizmów ani zmia-
ny w systemie sprawowania władzy na bardziej partycypacyjny nie gwarantują 
jeszcze pełnego uczestnictwa. Konieczne jest nieustanne monitorowanie tego, kto 
uczestniczy w procesie rozwoju, czyje głosy są tak naprawdę słyszane? Nie jest 
przecież celem to, by partycypacja stała się „tyranią” garstki reprezentantów, gdy-
by nawiązać do tytułu cytowanej tutaj pracy Hickeya i Mohana Participation: from 
tyranny to transformation? (2004). 

Analiza stosunków władzy jest zatem zdaniem Gaventy zasadnicza dla zro-
zumienia procesów rozwoju. Proponuje on typologię „przestrzeni partycypacji” 
(spaces of participation), która odzwierciedla różne możliwe układy sił w proce-
sie rozwoju. Są to: (1) przestrzenie zamknięte (closed spaces), w których decyzje 
zapadają za „zamkniętymi drzwiami”, (2) przestrzenie proszone (invited spaces), 
do których przedstawiciele władz zapraszają mieszkańców przy realizacji określo-
nych celów bądź zadań, oraz (3) przestrzenie roszczone/tworzone (claimed/crea-
ted spaces) przez słabszych aktorów na podłożu wspólnoty interesów lub wspólnej 
tożsamości (Gaventa 2004: 35). Analiza tych przestrzeni (przez kogo są tworzone, 
w jaki sposób powstają, w jakie interakcje między sobą wchodzą) pozwala określić 
relacje władzy w danym procesie rozwoju. 

Gaventa wskazuje jednocześnie na pilną potrzebę określenia czynników deter-
minujących powodzenie projektów rozwoju uczestniczącego, o których, jak dotąd 
– twierdzi – niewiele wiadomo (2004: 33). Tymczasem znajomość tych czynni-
ków pozwala określić, jakie działania należy podjąć, by model participatory gover-
nance urzeczywistnić. Jeśli bowiem – argumentuje – przyjąć za Patrickiem Helle-
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rem (2001), że o możliwościach realizacji projektów decydują sprawność aparatu 
państwowego, dobrze rozwinięte społeczeństwo obywatelskie oraz obecność zor-
ganizowanej siły politycznej, to wszelkie projekty rozwoju powinny się zaczynać 
zapewnieniem wymienionych warunków (Heller: 33). Niniejsze opracowanie, 
w szczególności zaś prezentowane w dalszej jego części studium przypadku, sta-
nowi więc w pewnym sensie odpowiedź na apel Gaventy.

Odsuwając na bok kwestię różnic między poszczególnymi ujęciami idei roz-
woju uczestniczącego, można zauważyć, że wszystkie te koncepcje umieszczają 
lokalną rzeczywistość w centrum wszelkich projektów rozwoju, zwracając jedno-
cześnie uwagę na potrzebę transformacji podejścia do rozwoju od „eksperckiego”, 
w którym to eksperci niejako narzucają konkretne projekty, w stronę uczestni-
czącego, w którym eksperci mają za zadanie jedynie pomóc uruchomić leżący 
w danym układzie lokalnym potencjał. Zwraca się przy tym szczególną uwagę na 
znaczenie wiedzy lokalnej w procesie tworzenia i implementacji projektów roz-
woju, która stanowi czynnik decydujący o powodzeniu realizowanych projektów. 
Lokalna ludność ma zatem uczestniczyć w rozwoju społeczności, choć samo poję-
cie uczestnictwa – jak już wspomniano – jest różnie interpretowane i odnosi się je 
do różnych sfer społecznej rzeczywistości. W najnowszych ujęciach participatory 
development kładzie się nacisk na pełną partycypację wszystkich aktorów, zwłasz-
cza tych dotkniętych problemami społecznymi i marginalizowanych, podkreśla-
jąc tym samym konieczność odejścia od lokalnej demokracji reprezentacyjnej 
w stronę partycypacyjnego współrządzenia (participatory governance).

2.5.  Koncepcja rozwoju neoendogennego (neo-endogenous 
development)

Podobną logikę myślenia prezentuje kolejny badacz rozwoju, w tym wypadku 
europejskich obszarów wiejskich, Christpher Ray, który wychodzi z podobnego 
jak Chambers założenia, że problem braku rozwoju wynika z nieuwzględnienia 
czynnika lokalnego, podkreślając tym samym potrzebę wypracowania takiego 
modelu rozwoju, w którym lokalne i ponadlokalne siły byłyby utrzymywane 
w równowadze. Przykładem takiego właśnie ujęcia i takiej perspektywy teore-
tycznej ma być wypracowana przez niego koncepcja rozwoju neoendogennego 
(Ray 2006). 

Koncepcja ta w sposób oczywisty nawiązuje do klasycznych koncepcji rozwoju 
endogennego, które miały stanowić alternatywę dla modernizacyjnego modelu 
rozwoju imitacyjnego, a więc kopiowanego z zewnątrz. Nawiązywały one do kon-
cepcji zmiany immanentnej Pitrima Sorokina i zakładały, że warunkiem rozwoju 
jest odcięcie się od wpływów zewnętrznych (de-linking) i oparcie strategii rozwoju 
na wewnętrznych czynnikach i mechanizmach (self-reliance). Rozwój endogen-
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ny miał zatem stanowić alternatywę dla rozwoju egzogennego, sterowanego z ze-
wnątrz, stanowiącego zwykle wynik planowej interwencji rządowej. Koncepcja 
Raya natomiast wychodzi poza dychotomię endo- i egzogennego rozwoju, zwra-
cając uwagę na dialektykę procesu rozwoju lokalnego, w którym endo- i egzo-
genne czynniki i mechanizmy nieustannie się przełamują. Jego koncepcja nie jest 
jednak zwyczajną próbą pogodzenia dwóch opozycyjnych perspektyw teoretycz-
nych. Stanowi ona wyraz doświadczeń rolnictwa europejskiego i ewolucji, jakiej 
ulega unijna polityka rozwoju wsi. 

Jak zauważa Ray, termin „endogenny” stanowi w literaturze przedmiotu syno-
nim dla „oddolny” (bottom-up), „wspólnotowy” (community) i „uczestniczący” 
(participative) i najczęściej jest odnoszony do rozwoju krajów Trzeciego Świa-
ta (2006: 278). Koncepcję rozwoju neoendogennego natomiast aplikuje Ray do 
społeczeństw wyłącznie europejskich, uwzględniając ich specyfi kę, a terminy en-
dogenny, partycypacyjny czy lokalny rezerwuje dla krajów rozwijających się. Jak 
twierdzi bowiem, koncepcja community participation w warunkach europejskich 
pozostaje jedynie romantyczną ideą i nie przystaje do tutejszej rzeczywistości. 
Przenoszenie koncepcji wyrastających z doświadczeń Trzeciego Świata jest zda-
niem Raya nieuprawnione, koncepcja rozwoju europejskich obszarów wiejskich 
opierać się musi na doświadczeniach starego świata. Nowy paradygmat, który 
proponuje Ray, stanowi zatem przede wszystkim odpowiedź na rezultaty polityki 
UE i inne zmiany zachodzące w Europie od lat siedemdziesiątych dwudzieste-
go wieku (między innymi decentralizację państw narodowych, regionalizm, ruch 
ekologiczny, renesans lokalizmu), które wymuszają nowe ustosunkowanie się do 
problematyki rozwoju europejskich obszarów wiejskich.

W klasycznych koncepcjach rozwoju endogennego Ray znalazł cenne idee, 
które wydają się odpowiadać na wyzwania współczesności, zaadoptował je jed-
nak do realiów zglobalizowanego świata, w którym pełna endogeniczność nie 
jest możliwa, a model oddolnego rozwoju, całkowicie wolnego od wpływów 
zewnętrznych, może być użyteczny wyłącznie jako narzędzie heurystyczne, sta-
nowiąc weberowski typ idealny (Ray 2003: 281). We współczesnym świecie spo-
łeczności i układy lokalne nieuchronnie wchodzą bowiem w liczne interakcje ze 
swoim ponadlokalnym środowiskiem.

Nowe podejście do rozwoju lokalnego charakteryzują zdaniem Raya trzy pod-
stawowe elementy: (1) terytorializacja, (2) waloryzacja lokalnych zasobów ludz-
kich, oraz (3) partycypacja i kontekstualizacja (2006: 3). Po pierwsze zatem, roz-
wój jest organizowany w ramach terytoriów stanowiących zintegrowaną całość. 
Po drugie, lokalne zasoby, w tym przede wszystkim kapitał ludzki, stanowią pod-
stawę, na której buduje się siłę gospodarki lokalnej oraz życia społeczno-kultural-
nego wspólnoty. Po trzecie wreszcie, zakłada się, że znacznej części problemów lo-
kalnego środowiska zaradzić można przez animację lokalnego uczestnictwa. Stąd 
też angażuje się mieszkańców w proces projektowania i implementacji projektów 
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rozwoju. W ten sposób proces rozwoju ulega kontekstualizacji wokół określonych 
potrzeb i problemów. 

Tworząc założenia teoretyczne koncepcji rozwoju neoendogennego, Ray od-
wołuje się przede wszystkim do Lasha i Urry’ego (1994) koncepcji „ekonomii zna-
ków i przestrzeni” (economy of signs and space), podkreślając tym samym związek 
lokalnej tożsamości kulturowej z rozwojem ekonomicznym w dobie rozwiniętego 
(ponowoczesnego) kapitalizmu, oraz do Bourdieu (1973, 1986) koncepcji kapita-
łów, z której zaczerpnął ideę form kapitałów, ich akumulacji i konwersji.

Istotę jego koncepcji opisują trzy pojęcia: kontekst lokalny – partycypacja – 
partnerstwo (participation – context – partnership approach) (Ray 2003). Pierw-
szy element tej pojęciowej triady wskazuje na potrzebę uwzględnienia lokalnego 
kontekstu. Każda bowiem społeczność jest w pewnym sensie unikatowa, cechuje 
ją specyfi czny układ zasobów i możliwości rozwoju. Owa specyfi ka lokalnych za-
sobów, szanse i zagrożenia rozwoju lokalnej wspólnoty najlepiej są znane samym 
mieszkańcom, dlatego to właśnie oni powinni decydować o swojej przyszłości. 
Stąd drugim elementem koncepcji rozwoju neoendogennego jest powszechna 
partycypacja obywatelska. Argumentuje się, że społeczności lokalne powinny 
odgrywać większą rolę w kształtowaniu programów rozwoju, samodzielnie de-
cydując o jego kierunkach i metodach osiągania. Z kolei trzeci element modelu – 
partnerstwo – wskazuje na potrzebę współpracy licznych aktorów społecznych – 
lokalnych i ponadlokalnych – zarówno na etapie tworzenia strategii rozwojowych, 
jak i ich implementacji (Ray 2003, 2006). 

Koncepcja rozwoju neoendogennego dużą wagę przywiązuje zatem do lokal-
nych zasobów kapitału ludzkiego, który Ray za Bourdieu rozumie jako konglomerat 
jednostkowych kapitałów: kulturowego, symbolicznego, edukacyjnego, społeczne-
go i fi zycznego (zdrowie). Podobnie jak Bourdieu, Ray zakłada, że owe kapitały są 
z sobą wewnętrznie powiązane, możliwa jest także konwersja jednego typu kapi-
tału na drugi. Stan zasobów jednostek zamieszkujących dane terytorium decyduje 
o możliwościach rozwoju całej społeczności, wymienione wyżej zasoby mogą mieć 
jednak zdaniem Raya także swoje odpowiedniki na poziomie zbiorowości. Jednym 
z podstawowych zasobów społeczności jest jej kapitał kulturowy, rozumiany jako 
zespół cech wyróżniających daną zbiorowość spośród innych. Obejmuje on takie 
elementy, jak lokalne zwyczaje, rytuały społeczne, tradycje, język, wytwory kultu-
rowe, praktyki i wartości wyniesione z przeszłości. Lokalna kultura nie pozostaje 
jednak wolna od wpływów globalizującego się świata, warunkiem trwania i rozwo-
ju lokalnej społeczności jest zatem efektywne integrowanie elementów lokalnych, 
tradycyjnych z elementami obcymi, napływającymi do społeczności z zewnątrz. 
Pociąga to za sobą kolejną nieodzowną cechę sprawnie funkcjonującego układu 
lokalnego: kreatywność i orientację na przyszłość (Ray 2006: 5). 

Koncepcja Raya jest ponadto wyrazem humanistycznego stosunku do rozwo-
ju, w którym podstawowe znaczenie ma szeroko rozumiana poprawa jakości życia 
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lokalnej ludności, w tym jej upodmiotowienie. Rozwój neoendogenny zakłada za-
tem powszechną partycypację mieszkańców danego układu lokalnego i szczegól-
ne znaczenie przypisuje tym zasobom, których nosicielami są sami mieszkańcy. 
Uczestnictwo mieszkańców w inicjatywach lokalnych, na które kładzie nacisk mo-
del neoendogennego rozwoju, charakteryzuje się wieloma czynnikami, spośród 
których cztery zyskały w literaturze przedmiotu i praktyce badawczej szczególną 
popularność (Ray 2006: 6). Po pierwsze, wynikać może ono z instrumentalnych 
przesłanek współdziałających aktorów, którzy angażują się w zbiorowe działania 
wyłącznie wtedy, gdy służą one ich własnym interesom i zaprzestają takiego dzia-
łania, gdy tylko przestaje przynosić im ono korzyści. Po drugie, przesłanką dla 
zbiorowego działania mogą być względy etyczne, takie jak moralne zobowiązanie 
do troski o wspólnotowy dobrostan (collective well-being). Poczucie zakorzenienia 
będzie wymuszać wzajemność zachowań, a kontrola społeczna ograniczy skłon-
ności indywidualistyczne. W tym jednak wypadku niezbędna staje się kulturowa 
homogeniczność społeczności, wyrastająca ze wspólnoty tradycji i wyrażająca się 
w silnej tożsamości lokalnej. Taka kulturowa jednorodność zdarza się jednakże 
współcześnie niezwykle rzadko i dotyczy wyłącznie „starych”, względnie zamknię-
tych społeczności. Trzecie możliwe źródło aktywności zbiorowej stanowi kapitał 
społeczny, rozumiany za Fukuyamą jako „nieformalne normy sprzyjające współ-
pracy” (Fukuyama 1997, za: Ray 2006: 7). Kapitał społeczny – jako nieformal-
na norma regulująca stosunki międzyludzkie – z jednej strony zmniejsza koszty 
transakcji i przez to może sprzyjać rozwojowi gospodarczemu danego terytorium, 
z drugiej strony przyczynia się do tworzenia silnych społeczności: tętniących ży-
ciem, aktywnych politycznie, opiekuńczych, o bardziej humanistycznym charak-
terze (Ray 2003: 285; por. Putnam 1995). Partycypacja lokalna może być również 
wynikiem działalności społecznych animatorów. Model ten nie wyklucza zatem 
ingerencji z zewnątrz, gdy rozwój jest inicjowany przez ponadlokalne agendy (na 
przykład rządowe). 

Niezależnie od metody animowania partycypacji obywatelskiej i osiągania 
współpracy aktorów lokalnych uważa się, że dla osiągnięcia i utrzymania trwałego 
rozwoju neoendogennego niezbędne jest partnerstwo społeczne przedstawicie-
li biznesu, sektora publicznego i pozarządowego danego terytorium (Ray 2003: 
286). Partnerstwo takie stanowi konieczne narzędzie implementacji projektów 
neoendogennego rozwoju oraz ich zarządzania. Aktorzy społeczni mobilizują 
w ramach partnerstwa swoje zasoby i integrują wysiłki dla osiągnięcia wspól-
nie zamierzonego celu. Rezultatem jego działalności może być z jednej strony 
wzrost konkurencyjności lub innowacyjności danego terytorium, z drugiej zaś 
powszechne uczestnictwo w społecznym i gospodarczym rozwoju społeczności 
(por. Ray 2003: 286).

Cechą dystynktywną modelu rozwoju neoendogennego, odróżniającą go od 
tradycyjnych koncepcji rozwoju endogennego, jest jednak przede wszystkim 
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to, że obok powszechnej partycypacji aktorów lokalnych, udział aktorów po-
zalokalnych – takich jak rząd centralny i jego agendy, narodowe i regionalne 
organizacje pozarządowe czy ciała międzynarodowe (na przykład Komisja Eu-
ropejska, Bank Światowy) – uważa się za równie pożądany i często nieodzowny 
jego element. Jak pisze Ray, „Nawet najbardziej endogenne inicjatywy prędzej 
czy później potrzebują fi nansowego wsparcia lub też innego rodzaju form po-
mocy ze strony organizacji poziomu ponadlokalnego” (2006: 281). Ważnym 
źródłem zasobów zewnętrznych są także kontakty między społecznościami, 
także te o międzynarodowym zasięgu. Kontakty te mogą dotyczyć wymiany 
doświadczeń i know-how, współpracy w dziedzinie kultury, ale również współ-
pracy gospodarczej. Wszelkie formy współpracy międzygminnej czy programy 
miast partnerskich przynoszą uczestniczącym w nich społecznościom trudne 
do przecenienia korzyści.

W Polsce koncepcja rozwoju neoendogennego jest niemal nieznana. Bada-
nia w tym nurcie prowadziły tylko dwa ośrodki akademickie w kraju: krakowski 
i łódzki, oba były bowiem zaangażowane w europejski projekt badawczy poświę-
cony znaczeniu wiedzy lokalnej w rozwoju zrównoważonym obszarów wiejskich, 
gdzie wykorzystywano koncepcję Raya (zob.: Adamski, Gorlach 2006). 

Podsumowując zatem, model rozwoju neoendogennego zakłada rozwój od-
dolny, oparty na lokalnych zasobach i mechanizmach, ale (na co wskazuje przed-
rostek neo-) przy wsparciu rozmaitych czynników ponadlokalnych, które również 
powinny być brane pod uwagę zarówno w teoretycznej analizie, jak i w praktyce 
planowania rozwoju. Ten nowy paradygmat odzwierciedla podstawową zmianę 
w postrzeganiu rozwoju: jest on oparty na lokalnych zasobach, zarówno fi zycz-
nych, jak i ludzkich, ogniskuje się ponadto na potrzebach, oczekiwaniach, ale 
także na zdolnościach i perspektywach lokalnej ludności, przez co nabiera huma-
nistycznego wymiaru (Ray 2003: 278). Jednocześnie zakłada istotny wpływ czyn-
ników ponadlokalnych, które mogą być przez społeczność wykorzystywane jako 
źródło zewnętrznych zasobów rozwojowych.

2.6. Koncepcje potencjału lokalnego (community capacity)

Zasoby lokalne stanowią centralną kategorię pojęciową również kolejnej koncep-
cji alternatywnego rozwoju – community capacity building. Koncepcja ta narodzi-
ła się na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych dwudziestego stulecia 
jako element szerszej koncepcji rozwoju lokalnego czy też – dosłowniej – rozwo-
ju społeczności lokalnych (community development) (por. McGinty 2002). Kon-
cepcja ta proponowała opierać zarówno wszelkie strategie i programy rozwoju, 
jak i politykę społeczną państwa na zorganizowanych społecznościach lokalnych 
i w tym sensie stanowiła odpowiedź na problemy wynikające z nadmiernej cen-
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tralizacji życia społecznego i niewydolności opiekuńczego państwa. Wtedy rów-
nież zwrócono po raz pierwszy uwagę na szczególne znaczenie partnerstwa spo-
łecznego dla zainicjowania i podtrzymania procesów rozwoju danej społeczności 
(Alinsky 1969, 1971, za: McGinty 2002). 

Współcześnie idea community capacity building, którą proponuję tu tłuma-
czyć jako koncepcję budowy potencjału lokalnego, ściśle jest związana z teorią 
i praktyką pracy socjalnej, a szczególnie tym jej nurtem, który w literaturze facho-
wej określa się mianem podejścia zorientowanego na społeczność (community-
-oriented approach). Tego typu koncepcja zyskała niezwykłą popularność przede 
wszystkim w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii, gdzie obser-
wujemy znaczący rozrost instytucji rządowych, organizacji non profi t oraz innych 
tworów, skupiających community workers, a więc społecznych animatorów zorien-
towanych na wspólnotowe rozwiązywanie określonych problemów dotkniętych 
nimi społeczności oraz realizację celów polityk sektorowych państwa. 

U źródeł popularności tego ujęcia leży udokumentowane licznymi badania-
mi przekonanie, że rozwój społeczności lokalnej jest możliwy wyłącznie wtedy, 
gdy lokalna ludność zaangażuje w ten proces swoje szeroko rozumiane zasoby 
(Kretzmann, McKnight 1996: 2). Innymi słowy, społeczności lokalnych nie moż-
na rozwijać „odgórnie” ani z zewnątrz, proces ten musi wynikać z samej społecz-
ności i opierać się na jej wewnętrznych mechanizmach, co nie wyklucza jednak 
możliwości wspierania takiegoż rozwoju z zewnątrz. Przekonanie to potwierdza 
kolejny argument, jakoby możliwości wykorzystania zasobów zewnętrznych były 
ograniczone (Kretzmann, McKnight 1996: 2). Jakkolwiek można się spierać z tym 
stwierdzeniem – bez wątpienia bowiem globalny kontekst, w jakim funkcjonują 
współcześnie lokalne układy, niesie wiele możliwości – to nie ulega wątpliwości, 
że przyjęcie strategii rozwoju opartej na zasobach wyłącznie zewnętrznych z góry 
jest skazane na niepowodzenie. Nie można się bowiem spodziewać, że rozwój 
nastąpi automatycznie, jeśli tylko społeczność pozyska inwestora, który zapewni 
lokalnej ludności miejsca pracy, ani też oczekiwać nieustannej pomocy ze stro-
ny państwa. Obok niskiego obecnie prawdopodobieństwa tych zdarzeń słabością 
modelu rozwoju inicjowanego z zewnątrz jest przede wszystkim to, że nie gwa-
rantuje rozwoju pełnego i trwałego, obejmującego wszystkie aspekty funkcjo-
nowania społeczności, a stanowi jedynie jego namiastkę. Jak argumentują liczni 
autorzy, znaczący postęp jest możliwy tylko przy zaangażowaniu samej społecz-
ności i zależy od uruchomienia jej wewnętrznych zasobów i mechanizmów (zob. 
na przykład Kretzmann, McKnight 1993, 1996; Chaskin i in. 2001; Bush, Dower, 
Much 2002).

Punktem wyjścia omawianego ujęcia jest koncepcja zasobów (community capa-
city), które defi niuje się jako zdolność społeczności do odpowiadania na aktualne 
wyzwania i rozwiązywania własnych problemów, opartą na nieformalnych sieciach 
relacji społecznych i formalnych instytucjach lokalnych (to jest na kapitale ludz-
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kim, społecznym i organizacyjnym) (Chaskin i in. 2001). Należy podkreślić, że 
community capacity to nie to samo, co zasoby lokalne, jest to raczej zdolność ich 
wykorzystania i pomnażania. Innymi słowy, termin ten odnosi się nie tyle do ja-
kiegoś stanu zasobów, ile do procesu ich wykorzystywania i przekonwertowywania 
na pożądane cele. Im więcej społeczność posiada zasobów, im bardziej potrafi  je 
wykorzystać oraz im jest silniejsza, w tym większym stopniu jest zdolna osiągać 
swoje cele i rozwiązywać dotykające ją problemy (Goodman 1998). Robert Good-
man wskazuje dziesięć podstawowych czynników determinujących siłę i zdolność 
społeczności do osiągania swoich celów. Są to: (1) przywództwo lokalne, (2) par-
tycypacja obywatelska, (3) umiejętności mieszkańców (skills), (4) zasoby lokalne, 
(5) sieci społeczne i międzyorganizacyjne, (6) poczucie wspólnoty (sense of com-
munity), (7) rozumienie historii społeczności, (8) władza lokalna, (9) wartości spo-
łeczności, (10) zdolność do krytycznej refl eksji (Goodman 1998: 258–278). 

John Kretzmann i John McKnight (1996) proponują bardziej złożoną typolo-
gię zasobów, wyróżniając trzy podstawowe ich kategorie: (1) zasoby zlokalizowa-
ne w społeczności i będące pod jej kontrolą, (2) zasoby zlokalizowane w społecz-
ności, ale znajdujące się w znacznym stopniu poza kontrolą społeczności, oraz 
(3) zasoby pochodzące z zewnątrz, niekontrolowane przez społeczność. Pierwsza 
kategoria obejmuje dwa rodzaje zasobów: jednostkowe oraz organizacyjne. Za-
soby jednostkowe to przede wszystkim ludzie, ich talenty, zdolności i umiejętno-
ści, doświadczenie i wiedza. To także zdolność samoorganizacji i samopomocy, 
nieformalne struktury i instytucje, które podtrzymują witalność społeczności 
i pozwalają na przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom. Zasoby organizacyj-
ne natomiast to zrzeszenia obywateli (takie jak związki kobiece, stowarzyszenia 
hobbystyczne, kluby samopomocowe i tym podobne), związki przedsiębiorców, 
organizacje kulturalne i religijne oraz wszelkie instytucje związane z wymianą in-
formacji, takie jak spotkania dyskusyjne, lokalne gazety (zwłaszcza jeśli są współ-
tworzone przez mieszkańców) czy inne media lokalne. Druga kategoria zasobów, 
to znaczy tych zlokalizowanych w społeczności, ale pozostających zdaniem auto-
rów w znacznym stopniu poza jej kontrolą, obejmuje instytucje świadczące usługi 
publiczne, takie jak szkoły, biblioteki, szpitale, straż, placówki pomocy społecznej 
oraz zasoby fi zyczne, w tym między innymi wolne tereny, struktury handlowe 
i przemysłowe, mieszkania, czy zasoby energetyczne albo gospodarka odpadami. 
Trzecią wreszcie kategorię tworzą zasoby pochodzące spoza społeczności i pozo-
stające pod kontrolą zewnętrznych instytucji, które można jednak pozyskać na 
rzecz lokalnego rozwoju. Są to przede wszystkim pochodzące z budżetu państwa 
środki fi nansowe, przeznaczone na wydatki socjalne (które przy odpowiedniej 
polityce można przekonwertować na swego rodzaju środki inwestycyjne) oraz 
rozmaite zewnętrzne środki celowe, przeznaczone na konkretne inwestycje. 

Polskiej adaptacji koncepcji community capacity dokonała Barbara Lewenstein, 
która popularyzowane przez siebie ujęcie proponuje nazywać koncepcją zasobów 
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lokalnych. Autorka defi niuje zasoby lokalne jako „(...) z jednej strony aktualny 
stan (kondycję), w jakim znajduje się społeczność lokalna, z drugiej zaś jej po-
tencjał, który może być uruchamiany do rozwiązania danego problemu w spo-
łeczności czy, szerzej, rozwoju lokalnego” (Lewenstein 2006: 225). Lewenstein 
podkreśla dynamiczny i procesualny charakter lokalnych zasobów, zaznaczając, 
że w żadnym wypadku nie stanowią one stałej charakterystyki lokalnego ukła-
du. „Każde podjęte w niej [w społeczności – przyp. M.K.] działanie zmienia stan 
zasobów lokalnych; może je wzmacniać, ale może je też osłabiać w zależności od 
tego, jaki jest główny cel podjętego działania i ostatecznie jego efekty” (Lewestein 
2006: 226). 

Trzeba zauważyć, że stan lokalnych zasobów może ulegać zmianom również 
pod wpływem czynników egzogennych, o charakterze makrostrukturalnym 
i w tym sensie będących poza kontrolą społeczności. Również jednak i w tym 
wypadku społeczność lokalna może zmiany w swoim otoczeniu spożytkować, 
wzmacniając lokalne zasoby, lub też może z takiej szansy nie skorzystać, co z ko-
lei będzie prowadzić do ich osłabienia. Warto zatem pamiętać, że sama zdolność 
konwersji zjawisk makrospołecznych na zasoby lokalne stanowi szczególną ich 
kategorię. 

Lewenstein, opierając się na analizie literatury zachodniej (w tym przede 
wszystkim na wspomnianych wyżej opracowaniach), identyfi kuje dwie podsta-
wowe grupy zasobów lokalnych, które – jak twierdzi – są określane przez róż-
ne cechy lokalnych układów (2006: 226). Są to mianowicie: (1) pozytywne więzi 
międzygrupowe, przez które autorka rozumie identyfi kacje lokalne i więzi opar-
te na zaufaniu społecznym, oraz (2) sieci społeczne, obejmujące takie zjawiska 
i procesy, jak szerokie partnerstwo społeczne, lokalne przywództwo i gęste sieci 
kontaktów (2006: 226). Pierwsza grupa zasobów – więzi międzygrupowe – odno-
si się zatem do sfery zjawisk nieformalnych, o świadomościowym i kulturowym 
charakterze. Sieci społeczne natomiast stanowią wyraz pewnego poziomu ich sie-
ciowej strukturyzacji. 

Identyfi kacje lokalne – defi niowane jako „subiektywny stosunek jednostek do 
całości społeczno-przestrzennej, jaką stanowi miejsce zamieszkania” (Lewenstein 
2006: 227) – mogą stanowić zasoby rozwojowe społeczności w tym sensie, że – jak 
się zakłada – warunkują zaangażowanie obywatelskie mieszkańców. Przyjmuje się 
przy tym, że na stopień aktywności obywatelskiej mieszkańców wpływają zarów-
no identyfi kacje typu silnego, oparte na poczuciu zakorzenienia, długotrwałym 
zamieszkiwaniu w społeczności i silnych więziach rodzinno-sąsiedzkich i kole-
żeńskich, jak i identyfi kacje typu słabszego, o instrumentalnym charakterze, po-
wstające w wyniku wspólnego zaangażowania w sprawy społeczności. Lewenstein 
podsumowuje to następująco: „Mieszkańcy nie muszą wchodzić ze sobą w pogłę-
bione kontakty bezpośrednie, aby wytworzyć na ich podstawie związek z miejscem 
zamieszkania i poczucie odpowiedzialności za swoje sąsiedztwo” (2006: 228). 
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Choć koncepcja zasobów lokalnych, na co zwraca uwagę autorka, pozosta-
je neutralna w kwestii wartościowania podstaw identyfi kacji lokalnych, trzeba 
pamiętać, że problem ten jest dość szeroko dyskutowany w literaturze socjolo-
gicznej. Intuicja podpowiada, że identyfi kacje typu silnego, a więc wynikające ze 
wspólnoty tradycji i historycznych doświadczeń, stanowią pewniejsze podłoże 
aktywności obywatelskiej. W taki też sposób można tłumaczyć zjawisko, gdy lud-
ność napływowa czy też tak zwani new comers przejawiają mniej obywatelskie za-
chowania i postawy aniżeli ludność zasiedziała, zamieszkująca daną społeczność 
od kilku pokoleń. Okazuje się jednak, że tego typu silne przywiązanie niekoniecz-
nie prowadzi do ukonstytuowania aktywnej społeczności obywatelskiej. Zapewne 
każdemu znane są liczne przypadki względnie zintegrowanych, tradycyjnych spo-
łeczności, w których dominuje społeczna apatia i brak obywatelskiego zorganizo-
wania. Zapewne można także wskazać przykłady zorganizowania obywatelskiego 
w stosunkowo młodych społecznościach napływowych czy nowo powstających 
osiedlach willowych. Obecność ugruntowanej tradycji lokalnej nie wydaje się za-
tem stanowić warunku sine qua non społeczności obywatelskiej. Społeczność taka 
wytworzyć się może również na podłożu identyfi kacji instrumentalnych, a więc 
kształtujących się wokół wspólnych celów bądź problemów, przed którymi stają 
członkowie danej zbiorowości i które stanowią bodziec dla społecznej integra-
cji, kształtowania się lokalnych identyfi kacji i podjęcia obywatelskiej aktywności. 
W wyniku wspólnych działań na rzecz zamieszkiwanej zbiorowości może dojść 
do wytworzenia trwałej identyfi kacji lokalnej i lokalnej tradycji, równie dobrze 
jednak zbiorowość taka może pozostawać względnie zdezintegrowana, a mobi-
lizować się i integrować wyłącznie „czasowo”, w obliczu wspólnych celów. Taki 
typ społeczności Paweł Starosta proponuje nazywać społecznością potencjalną, 
co doskonale oddaje charakter analizowanego fenomenu (Starosta 1995b). Z dru-
giej jednak strony, gdy mowa o identyfi kacjach instrumentalnych, podkreśla się 
znaczenie takich czynników świadomościowych, jak znajomość i zrozumienie 
tradycji lokalnej i historii społeczności (Goodman 1998, Lewenstein 2006). 

Kolejny wymieniany przez Lewenstein element pozytywnych więzi między-
grupowych stanowią więzi społeczne, oparte na zaufaniu, których obecność jest 
niezbędna, by uniknąć tak zwanego „problemu gapowicza”, znanego również jako 
dylemat zbiorowego działania. Jak już wcześniej wspominano, zaufanie i kapitał 
społeczny stanowią warunek sine qua non lokalnej współpracy obywatelskiej. 

Koncepcje zasobów lokalnych zakładają, że przy odpowiednim wsparciu spo-
łeczności mogą sobie samodzielnie radzić z dotykającymi je problemami i rozwi-
jać się. Owo wsparcie polega na systemowym wzmacnianiu lokalnych układów 
i ich zasobów bądź – jeśli zasoby te nie istnieją lub są wyjątkowo ograniczone – na 
ich kreowaniu. Proces ten zwykło się określać w literaturze akademickiej i prakty-
ce socjalnej terminem community capacity building (budowa zasobów lokalnych). 
Community capacity building jest najczęściej defi niowane jako świadome i plano-
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we działania, które wzmacniają umiejętności i zdolności pojedynczych mieszkań-
ców i grup lokalnych do podejmowania efektywnych działań i odgrywania prze-
wodniej roli w rozwoju społeczności (Skinner 2006). Innymi słowy, jest to proces 
wzmacniania działalności i zasobów lokalnych grup i organizacji, dzięki którym 
są one zdolne lepiej defi niować, a następnie osiągać swoje cele, pełniej angażować 
się w procesy planowania i zarządzania gminnymi projektami oraz współtworzyć 
partnerstwa lokalne. Proces wzmacniania społeczności obejmuje zazwyczaj za-
równo rozmaite treningi i szkolenia, jak i działania zorientowane na budowę bądź 
wzmacnianie określonych zasobów, zwłaszcza społecznych i organizacyjnych, 
planowane i realizowane w sposób odzwierciedlający zasady upodmiotowienia 
i równości społecznej (Skinner 1997). 

Wzmacnianie zdolności społeczności przede wszystkim jednak powinno po-
legać na zwiększaniu społecznej spójności i budowie kapitału społecznego (Arole, 
Fuller i Deutchmann 2004). Niezbędnym elementem community capacity jest bo-
wiem – jak wielokrotnie wcześniej podkreślano – zdolność współpracy licznych 
aktorów społecznych przy rozwijaniu potencjału społeczności i jego skutecznym 
wykorzystywaniu wobec pojawiających się przed społecznością wyzwań i prob-
lemów. Silna społeczność jest zdolna osiągać cele, których realizacja nie byłaby 
możliwa bez tejże współpracy, wymagają one bowiem grupowego podejmowania 
decyzji oraz współdziałania przy realizacji zadań i rozwiązywaniu problemów. 
Dlatego też działania mające na celu wzmocnienie społeczności i jej zasobów mu-
szą się w znacznym stopniu koncentrować na pomocy marginalizowanej ludno-
ści, przede wszystkim zaś na jej uniezależnianiu i usamodzielnianiu. Rajanikant 
Arole, Beth Fuller i Peter Deutschmann dowodzą, że „(...) celem jakiejkolwiek 
pomocy z zewnątrz musi być samopodtrzymywanie, dzięki któremu ludzie zosta-
ją upodmiotowieni, samodzielnie wybierają własne cele, znajdują własne rozwią-
zania i tworzą własne programy rozwoju” (2004: 3).

Wielość ujęć problematyki community capacity sprawia, że trudno to pojęcie 
jednoznacznie zdefi niować. Jeszcze większych trudności nastręcza próba odpo-
wiedzi na pytanie, jakie zasoby i jakie procesy bądź mechanizmy się na nie skła-
dają. W literaturze przedmiotu proponuje się wiele takich katalogów, tworzone są 
rozmaite indeksy community capacity, postuluje się różne wskaźniki (zob. między 
innymi Busch, Dower, Mutch 2002; McKnight, Kretzmann 1996; Frank, Smith 
1999; indeks Aspen Institute). Nie ulega jednak wątpliwości, że idea communi-
ty capacity building odnosi się do procesów wzmacniania wszystkich lokalnych 
zasobów rozwojowych oraz zdolności ich wykorzystania, przy czym szczególne 
znacznie przypisuje się zasobom „miękkim”, umożliwiającym współpracę akto-
rów przy realizacji celów rozwojowych.
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2.7. Koncepcje rozwoju zrównoważonego (sustainable development)

Na bazie krytycznej oceny technoekonomicznie rozumianego postępu powsta-
ła także koncepcja rozwoju zrównoważonego (sustainable development), sta-
nowiąca obiecującą alternatywę dla jednowymiarowych programów rozwoju. 
Koncepcja ta wyrosła z troski o środowisko naturalne i przyszłość naszej plane-
ty. Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte minionego stulecia przyniosły niepoko-
jące dane na temat zużycia zasobów naturalnych, skażenia środowiska i będą-
cego tego konsekwencją pogorszenia jakości życia. Industrializacja i związany 
z nią styl życia zagrażały równowadze ekologicznej (Blewitt 2008: 14). Fakty te 
budziły niepokój wielu środowisk. W 1962 roku ukazała się publikacja Rachel 
Garson pod niepokojącym tytułem Wiosna bez śpiewu ptaków (Silent Spring), 
ostrzegająca przed dewastacyjną działalnością człowieka. Powstały pierwsze 
ruchy ekologiczne (na przykład Greenpeace) i proekologiczne grupy nacisku. 
W 1970 roku problem pojawił się po raz pierwszy na międzynarodowej arenie 
politycznej. ONZ ustaliła międzynarodowe święto „Dzień Ziemi”, które miało 
zwracać uwagę ludzkości na problem degradacji środowiska (Blewitt 2008: 14). 
Nie bez znaczenia dla narodzin koncepcji zrównoważenia były także pierwsze 
loty w kosmos – zdjęcia Ziemi wykonane w przestrzeni kosmicznej uświadomi-
ły ludzkości wyczerpywalność zasobów planety, a tym samym niepewną przy-
szłość następnych pokoleń. 

W 1973 roku Ernst Friedrich Schumacher wydał książkę Małe jest piękne (1981) 
(Small is Beautiful), w której przedstawił swoją ideę zrównoważenia (sustainability) 
i która stała się inspiracją dla twórców koncepcji rozwoju zrównoważonego. Pub-
likacja stanowiła punkt zwrotny w defi niowaniu relacji między ludźmi, środowi-
skiem, technologią a rozwojem (Binns 2006: 218). Schumacher zwrócił uwagę na 
koszty dotychczasowego rozwoju i technologicznego postępu. Twierdził, że jeśli 
myślenie ludzi i defi niowanie rozwoju nie ulegnie zmianie, może on zagrażać ludz-
kiemu szczęściu i zdrowiu oraz pięknu i trwałości planety. Szczególne znaczenie 
przywiązywał do jakości życia ludzkiego, wskazując na konieczność poprawy bytu 
biednych i pozbawionych pracy oraz innych znajdujących się na marginesie jed-
nostek. Argumentował na rzecz przedefi niowania celów rozwoju i uwzględnienia 
humanistycznego wymiaru ekonomii „tak, by liczyli się ludzie” (1973).

Pierwsza, powszechnie przyjęta, defi nicja rozwoju zrównoważonego pochodzi 
z dokumentu Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju, znanego jako raport 
Brundtland. Raport – wydany w 1987 roku – nosił tytuł „Our Common Future” 
i przedstawiał wyniki czteroletniej pracy Światowej Komisji ds. Środowiska i Roz-
woju (WCED) nad koncepcją rozwoju zrównoważonego, która – według założeń 
Komisji – miała się stać najistotniejszą koncepcją i wytyczną dla polityki państw 
narodowych w dwudziestym pierwszym wieku. Zaproponowana przez Komisję 
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defi nicja określała rozwój zrównoważony jako taki, który polega na „zaspokaja-
niu potrzeb obecnych pokoleń, bez ograniczania możliwości zaspokajania tychże 
potrzeb także w przyszłości” (WCED 1987). 

Początkowo termin odnosił się wyłącznie do środowiska naturalnego i eko-
logii i określany był jako „ekorozwój”. Środowisko naturalne zaczęto postrzegać 
w kategoriach kapitału, co John Blewitt określa mianem „kapitalizacji rozwoju 
zrównoważonego” (Blewitt 2008: 4). Obok tradycyjnego kapitału fi nansowego 
mówi się zatem o kapitale ludzkim, przez który rozumie się ludzkie zdolności 
i wykształcenie, kapitale społecznym, pojmowanym jako sieci i relacje społeczne, 
a także o kapitale naturalnym, który dzieli się na kapitał zasobów odnawialnych 
oraz kapitał zasobów nieodnawialnych. Wprowadzono ponadto pojęcie krytycz-
nego kapitału naturalnego, które dotyczy tych aspektów globalnego ekosystemu, 
od których bezpośrednio zależy ludzkie życie i kultura (Blewitt 2008: 4). Ludzkość 
zużywa kapitał naturalny, zakłóca funkcjonowanie ekosystemu i jego zdolności 
samoregulacji. W miejsce utraconych bezpowrotnie zasobów kapitału naturalne-
go poszukuje się różnego rodzaju substytutów, czego przykładem może być roz-
wój technologii w zakresie odnawialnych źródeł energii. Problem zrównoważenia 
odnosi się zatem do tego, w jakim stopniu dany kapitał może zostać zastąpiony 
przez kapitał innego rodzaju. Blewitt wskazuje na trzy różne stanowiska wobec 
tego problemu. Zrównoważenie w „silnym” rozumieniu oznacza utrzymywanie 
kapitałów naturalnych w stanie nienaruszonym, tak by przyszłe pokolenia odzie-
dziczyły tę samą ich ilość. W rozumieniu „miękkim” mówi się już wyłącznie o ko-
nieczności utrzymywania zasobów kapitału krytycznego. W rozumieniu „bardzo 
miękkim” natomiast zwraca się uwagę na to, by utrata zasobów naturalnych nie 
była większa niż wzrost kapitałów ludzkiego i zasobów wytwarzanych przez czło-
wieka (man-made capital) (Blewitt 2008: 5).

Współcześnie pojęcie rozwoju zrównoważonego obejmuje swoim znacze-
niem – obok ekologii – także sferę ekonomii i systemu społecznego. Uważa się, że 
rozwój zrównoważony jest procesem zachodzącym równolegle na trzech powią-
zanych z sobą płaszczyznach: ekologicznej, ekonomicznej i społecznej. Dlatego 
też koncepcję rozwoju zrównoważonego określa się czasem „paradygmatem 3 E” 
(three E-s paradigm, od economy, ecology, equity) (zob. Wheeler 2004). W wy-
miarze ekologicznym idea zrównoważenia wyraża sprzeciw wobec gospodarki 
rabunkowej, realizuje się przez ochronę zasobów naturalnych i ograniczenie pro-
dukcji odpadów. Zrównoważenie ekonomiczne polega na utrzymywaniu kapitału 
w stanie nieuszczuplonym, a więc ograniczeniu konsumpcji do takiego stopnia, 
w którym nie ogranicza ona liczby wyjściowych zasobów. Zrównoważenie spo-
łeczne natomiast rozumie się w kategoriach sprawiedliwości społecznej, a osiąga-
ne jest w wyniku „systematycznego zaangażowania członków społeczności oraz 
przedstawicieli rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego” (Goodland 1995: 3), 
społecznej inkluzji i zapobieganiu marginalizacji jednostek. W ten sposób kon-
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cepcja rozwoju zrównoważonego zostaje zhumanizowana i obejmuje wszystkie 
sfery funkcjonowania człowieka.

W pojęciu zrównoważonego rozwoju kryją się trzy zasadnicze idee: trwałość, 
samopodtrzymywanie i zintegrowanie (Adamski, Gorlach 2006). Pierwsza idea, 
trwałość rozwoju, nazywana czasem zasadą sprawiedliwości międzygeneracyj-
nej (por. Lawrence 2005), wskazuje na „(...) konieczność przyjęcia takiej strategii 
przeobrażeń, która nie niszczy zlokalizowanych na danym obszarze naturalnych, 
ekonomicznych i społecznych zasobów, umożliwiając tym samym przeobrażenia 
także i w przyszłości” (Adamski, Gorlach 2006: 7). Postulat samopodtrzymywania 
wyraża konieczność tworzenia wielowymiarowych strategii rozwojowych, opar-
cia ich na kilku alternatywnych kierunkach, w tym na dywersyfi kacji gospodarek 
oraz podtrzymywaniu stabilności kapitału. Wzrost ekonomiczny nie może być 
osiągany kosztem naruszenia zasad sprawiedliwości społecznej i bezpieczeństwa 
ekologicznego, a więc wymiaru społecznego i środowiskowego. W myśl tej zasady 
programy rozwojowe muszą uwzględniać wszystkie wymiary ludzkiej egzystencji, 
integrować z sobą i równoważyć cele społeczne i ekonomiczne, przy jednoczes-
nym podnoszeniu jakości środowiska naturalnego. Postulat zintegrowania wyraża 
także konieczność integrowania zasobów lokalnych (wewnętrznych) z zasobami 
ponadlokalnymi (zewnętrznymi).

W koncepcji rozwoju zrównoważonego odnajdziemy wiele wcześniejszych 
idei, które leżały u podłoża omówionych dotąd koncepcji. Odnajdujemy tu z pew-
nością wątek empowerment. W myśl koncepcji zrównoważenia bowiem „(...) roz-
wój powinien wyrastać z tego, jaką przyszłość społeczności chcą mieć dla siebie, 
a nie z tego, co chce dla nich zrobić państwo, bankierzy, eksperci, agencje, planiści 
i inni. Rozwój zrównoważony mówi o tym, kto ma władzę i jak ją sprawuje. Mówi 
o upodmiotowieniu i samookreśleniu” (Blewitt 2008: 21). Odnajdziemy tu także 
– ściśle związany z kwestią upodmiotowienia – wątek partycypacji obywatelskiej. 
W koncepcji rozwoju zrównoważonego kładzie się przecież nacisk na uczestni-
ctwo obywatelskie, które pozwala utrzymać społeczną równowagę i bilansować 
niedostatki płynące z niewydolności państwa. Znajdziemy tu również idee kon-
cepcji community development, w myśl bowiem najnowszych ustaleń (w tym de-
cyzji Komisji Europejskiej) rozwój społeczny powinien być kreowany w oparciu 
o zrównoważone społeczności lokalne, których tworzenie i wzmacnianie się po-
stuluje. Rozwój zrównoważony opierać się ma na endogennych czy też neoen-
dogennych mechanizmach rozwojowych, których istotą jest „(...) uczestnictwo 
samych zainteresowanych w formułowaniu i aplikacji strategii rozwojowej we 
współpracy z innymi aktorami społecznymi”, zarówno lokalnymi, jak i partnera-
mi zewnętrznymi (Adamski, Gorlach 2006: 9). 

Ostatni element – zrównoważone społeczności lokalne (sustainable communi-
ties) – stanowi najnowszą ideę rozwijaną w ramach przedstawianego nurtu, która 
ma osadzać idee rozwoju zrównoważonego w lokalnym środowisku. Baines twier-
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dzi: „Większość ludzi posiada bardzo lokalny horyzont środowiskowy – jest nim 
koniec ulicy lub szczyt pobliskiego wzgórza. Zrównoważenie musi nabrać zna-
czenia najpierw na poziomie sąsiedztwa, jeśli kiedykolwiek ma osiągnąć poziom 
globalny” (Baines 1995: 14, za: Warburton 1998: 16). W założeniu tej koncepcji 
zadaniem społeczności lokalnej jest zatem po pierwsze, bilansowanie i integrowa-
nie ekonomicznego, społecznego i środowiskowego składnika lokalnego systemu, 
po drugie, zaspokajanie potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń, a to wszystko 
w poszanowaniu praw i wysiłków innych społeczności regionu lub świata w sta-
raniach na rzecz zrównoważenia (DEFRA 2006). Zadanie utrzymania równowagi 
delegowane jest zatem na szczebel lokalny. 

Mianem zrównoważonej społeczności lokalnej określić można taką społecz-
ność, która opierając się na melanżu zasobów endogennych i egzogennych, jest 
zdolna zadbać o rozwój ekonomiczny, wysoką jakość usług i bogate zasoby kapi-
tału społecznego, niezbędne dla podtrzymania wysokiej jakości życia wszystkich 
mieszkańców i jej poprawy tam, gdzie jest ona niedostateczna. Zrównoważona 
społeczność potrafi  się zmierzyć z pojawiającymi się problemami w sposób kre-
atywny, a przyszłym pokoleniom przekazuje takie zasoby (materialne i niemate-
rialne, uchwytne i imponderabilia), które pozwalają na osiąganie takich samych 
lub wyższych standardów życia (Hines 2000: 37). Colin Hines wymienia takie ce-
chy społeczności zrównoważonej, jak: dobre warunki mieszkaniowe, infrastruk-
tura miejska, dostępność usług, wysokiej jakości usługi edukacyjne, w tym dosko-
nalenia zawodowego, kwitnąca gospodarka lokalna, zróżnicowana fauna i fl ora, 
dobra jakość powietrza, wody i gleb, niskie zużycie energii i niska produkcja 
odpadów, zrównoważony styl życia (mniej konsumpcji, niezdrowych zachowań 
i tym podobnych), zdrowe i bezpieczne środowisko życia mieszkańców, wysoka 
jakość informacji, tętniąca życiem i kreatywna kultura, wysoki poziom partycy-
pacji obywatelskiej, stałe ulepszanie otoczenia (Hines 2000: 38–39).

Jak twierdzi Judith Blewitt: „Idea rozwoju zrównoważonego jest bardzo pro-
sta. Chodzi o to, by w przyszłości świat był lepszym i zdrowszym miejscem, niż 
jest obecnie” (2008: ix). Droga do takiego rozwoju tak prosta już jednak nie jest. 
Budzi ona opór kategorii społecznych, które na idei zrównoważenia tracą, jak na 
przykład wielkie koncerny zatruwające powietrze czy rządy narodowe, które zain-
teresowane wzrostem PKB godzą się na tego typu praktyki. Idea zrównoważenia 
staje się przedmiotem politycznego sporu, ponieważ przywrócenie równowagi 
oznacza, że jedna strona – ekonomia – w wyniku tego procesu straci. Koncep-
cja rozwoju zrównoważonego leży jednakże w centrum programów rozwojowych 
wszystkich rządów państw narodowych i ponadnarodowych organizacji politycz-
nych, w tym przede wszystkim Organizacji Narodów Zjednoczonych i instytucji 
Unii Europejskiej. Staje się tym samym koncepcją polityczną, służącą realizacji 
politycznych celów i przez to również często nadużywaną. Koncepcja rozwoju 
zrównoważonego, rozwijana przede wszystkim w środowisku technokratów, za-
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stąpiła swoje poprzedniczki, proponując pełniejszą i atrakcyjniejszą ideę rozwoju. 
Wkraczając na scenę polityczną, może się jednak stać wyłącznie sloganem, który 
w imię zrównoważenia może utrzymywać dominację obecnego ładu opartego na 
rynku i wartości pieniężnej towarów, przyrody i człowieka. 

2.8. Podsumowanie. Pięć zasad rozwoju alternatywnego

Przedstawione koncepcje rozwoju alternatywnego powstawały w różnych kon-
tekstach społeczno-politycznych, stanowiły odpowiedź na różne wydarzenia 
swych czasów, były tworzone przez różne środowiska naukowe i polityczne. 
Wszystkie one jednak – choć niejednakowo rozkładały akcenty – odwoływały się 
do tych samych wartości i wyrażały te same idee. Ich istotę można przedstawić 
w postaci pięciu zasad rozwoju alternatywnego: zasady dobrostanu, zasady upod-
miotowienia, zasady subsydiarności i integracji zasobów, zasady współrządzenia 
i partycypacji oraz zasady równowagi.

Zasada dobrostanu zakłada, że ważniejszy od wskaźników ekonomicznych, 
takich jak PKB, jest dobrostan mieszkańców. Wszystkie przedstawione koncep-
cje ujmują rozwój w kategoriach poprawy jakości życia „zwykłych ludzi”, od-
chodząc tym samym od jednowymiarowych, czysto ekonomistycznych ujęć. Flo 
Frank i Anne Smith tak defi niują rozwój: „(...) jest to planowa ewolucja wszyst-
kich aspektów dobrostanu społeczności (community well-being): ekonomiczne-
go, środowiskowego, społecznego i kulturowego. (...) Podstawowym rezultatem 
rozwoju jest poprawa jakości życia” (1999: 6). Koncepcje rozwoju alternatywnego 
koncentrują się zatem na humanistycznych elementach zmiany oraz na tym, jaki 
ta zmiana ma wkład w społeczny i ekonomiczny dobrostan jednostek (Christen-
son, Fendler, Robinson 1989: 3). Określając jakość życia, koncepcje te odwołują 
się świadomie – bardziej lub mniej pośrednio – do piramidy potrzeb Abraha-
ma H. Maslowa. Psycholog ten uważa, że potrzeby ludzkie mają hierarchiczny 
charakter – zaspokojenie potrzeb niższego rzędu warunkuje rozwój potrzeb 
wyższego rzędu. Maslow identyfi kuje kolejno pięć poziomów potrzeb: potrzeba-
mi najniższego rzędu są potrzeby fi zjologiczne (między innymi żywność, woda, 
brak napięcia, sen), wyżej znajdują się potrzeby bezpieczeństwa (opieka i oparcie, 
wygoda, spokój, brak strachu), dalej potrzeby miłości i przynależności (więź, afi -
liacja, przyjaźń). Ostatnie dwa szczeble stanowią: potrzeby szacunku i uznania 
(poczucie własnej wartości, szacunek społeczny) oraz potrzeby samorealizacji 
(potrzeba spełniania własnego potencjału, samorozwoju) (Maslow 1954). Warto 
zauważyć, że pojęcie jakości życia zawiera dwa wymiary: dobrobytu i dobrostanu. 
Pierwszy odnosi się do warunków materialno-bytowych, drugi natomiast określa 
potrzeby psychiczne i duchowe człowieka (por. Borys, Rogala 2008). Ostatecznym 
celem procesu rozwoju jest zatem stworzenie takich warunków ekonomicznych 
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i społeczno-kulturowych, w których każdy człowiek będzie miał możliwość speł-
niania najwyższej swojej potrzeby – samorozwoju i samorealizacji. 

Zasada upodmiotowienia wyraża przekonanie, że w procesie rozwoju liczą się 
przede wszystkim ludzie i ich poczucie podmiotowości. Koncepcje rozwoju al-
ternatywnego oddają zatem ludziom prawo do udziału w postępie i defi niowaniu 
jego istoty (Chambers 1983 i 1997b, Goodland 1995, Lawrence 2005). Istotą pro-
cesu rozwoju jest stwarzanie ludziom możliwości do samodzielnego rozwiązywa-
nia swoich problemów i decydowania o kierunkach i narzędziach zmian. Ludzie 
i społeczności mają się stać podmiotami, a nie przedmiotami projektów rozwoju 
(Christenson, Fendler, Robinson 1989: 3). Mają być stymulatorami zmian. To oni 
mają decydować o celach rozwoju i metodach jego osiągania, a nie bezimienne 
agendy, które odgórnie implementują „przenośny pakiet praktyk i instytucji” 
(Ould-Mey 1994: 319–337, za: Krzysztofek, Szczepański 2002: 291) bez uwzględ-
niania lokalnego kontekstu i potrzeb jednostek. Koncepcje rozwoju alternatywne-
go kładą zatem nacisk na upodmiotowienie ludzi, grup społecznych i instytucji, 
tak by były zdolne decydować o swojej przyszłości i podejmować na jej rzecz dzia-
łania. Jednocześnie zwraca się uwagę na wykluczenie i marginalizację społeczną, 
które czynią rozwój fi kcyjnym, obejmującym jedynie niektóre grupy społeczne. 
Uporanie się z tymi kwestiami, włączenie w procesy rozwoju biednych i wyklu-
czonych są podstawą programów rozwoju alternatywnego.

Zasada subsydiarności i integracji zasobów wskazuje na społeczność lokalną, 
jako na głównego aktora procesów rozwoju. Ideę tę można wyrazić w słowach, 
którymi zatytułował swoją publikację przywoływany już w niniejszym rozdziale 
Schumacher: „Małe jest piękne”. Zgodnie z ideą subsydiarności, a więc z przeko-
naniem, że wszelkie zadania powinny być realizowane na najniższym możliwym 
szczeblu organizacji społecznej, wszystkie wymienione koncepcje argumentują, 
iż to społeczności lokalne i lokalni aktorzy powinni mieć decydujące znaczenie 
w kreowaniu rozwoju społecznego. Rozwój ma być zatem oparty na lokalnych 
zasobach i lokalnych mechanizmach, przy wsparciu zasobów i oddziaływań ze-
wnętrznych. Decydujące znaczenie przywiązuje się do społecznych zasobów 
w układach lokalnych: społeczeństwa obywatelskiego i społecznego kapitału, jako 
dwóch niezwykle istotnych „miękkich” czynników rozwoju lokalnego. W od-
różnieniu od klasycznych koncepcji rozwoju endogennego omawiane koncepcje 
podkreślają potrzebę łączenia oraz równoważenia wewnętrznych i zewnętrznych 
zasobów. Akcentując potencjalną rolę społeczności lokalnych w procesie rozwoju 
społecznego, koncepcje te postulują ich organizowanie i aktywizowanie. Nie cho-
dzi tu jednak o tworzenie jakichkolwiek społeczności lokalnych, a tylko takich, 
które swój potencjał rozwojowy są w stanie uruchomić, to znaczy społeczności 
nowego typu: zmodernizowanych, inkluzywnych i mobilnych, a więc społeczno-
ści otwartych na zmiany i zewnętrzne wartości kulturowe, zdolnych do przyjmo-
wania innowacji oraz integracji i akumulacji zasobów.
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Zasada partycypacji i współrządzenia odnosi się do systemu sprawowania 
władzy lokalnej oraz udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji, które ich 
dotyczą, i wyraża przekonanie, że tylko w drodze inkluzyjnej partycypacji oby-
watelskiej jest możliwy rzeczywisty rozwój i poprawa jakości życia mieszkańców. 
Partycypacji obywatelskiej i społecznej mobilizacji nie daje się jednak osiągnąć 
w każdych warunkach. Ważną rolę w tej materii odgrywa model sprawowania 
władzy lokalnej. Tradycyjny model odgórnego zarządzania gminą, któremu to-
warzyszy poczucie alienacji i bezsilności jednostek, znacząco ogranicza możliwo-
ści mobilizacji społecznej (Lawrence 2005, Fung, Wright 2003). Mechanizmem 
wzmacniającym, a niejednokrotnie budującym zasoby społeczne jest natomiast 
system lokalnego współrządzenia. Realizacja takiego modelu – jak łatwo zauwa-
żyć – nie byłaby jednak możliwa, gdyby partnerzy społeczni nie istnieli. Stąd 
szczególna rola wspomnianego wcześniej lokalnego społeczeństwa obywatelskie-
go, w którym model governance się wyraża. 

Zasada równowagi głosi, że rozwój nie może się dokonywać kosztem zanie-
dbań w żadnym z wymiarów ludzkiej egzystencji. Przedstawione koncepcje mó-
wią zatem o potrzebie utrzymywania „wszechobecnej” równowagi w wymiarach: 
społecznym, kulturowym, politycznym, ekonomicznym, ekologicznym i psycho-
logicznym. Równowaga społeczna wyraża się w powszechnej partycypacji spo-
łecznej i społecznej integracji oraz zapobieganiu zjawiskom wykluczenia i mar-
ginalizacji. Równowaga w wymiarze kulturowym oznacza integrację wartości 
tradycyjnych i nowoczesnych, lokalnych i globalnych; w wymiarze politycznym 
oznacza równoprawny udział we współdecydowaniu wszystkich sił społecznych, 
co najpełniej realizuje się w modelu governance. Równowaga ekonomiczna pole-
ga na dywersyfi kowaniu gospodarek oraz podtrzymywaniu stabilności kapitału, 
a także na umiejętnym integrowaniu zasobów wewnętrznych z zewnętrznymi. 
Rozwój nie może się dokonywać kosztem środowiska naturalnego, należy zatem 
zadbać także o równowagę ekologiczną, a więc ochronę zasobów naturalnych 
i ograniczenie odpadów. Wreszcie nie bez znaczenia jest równowaga psycholo-
giczna, a więc psychiczny dobrostan i poczucie bezpieczeństwa jednostek. Praw-
dziwy rozwój nie może zatem nikogo z życia społecznego wykluczać (równowa-
ga społeczna), nikogo pozbawiać udziału w podejmowaniu decyzji (równowaga 
polityczna), niszczyć niczyich wartości kulturowych (równowaga kulturowa) ani 
środowiska naturalnego (równowaga ekologiczna), zagrażać poczuciu bezpie-
czeństwa i dobrostanowi jednostek (równowaga psychologiczna), nie może też 
ograniczać niczyich wyborów przez niestabilność ekonomiczną (por. Goodland 
1995). Stan równowagi nie jest jednak nigdy w pełni osiągalny ani tym bardziej 
stały. Rozwój społeczny wymaga zatem ciągłego poszukiwania równowagi, ba-
lansowania, równoważenia jego negatywnych skutków. Jednakże tylko rozwój 
poszukujący równowagi może – według przedstawianych koncepcji – być roz-
wojem trwałym.
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Te pięć zasad określa to, co w rozwoju alternatywnym najważniejsze i co prze-
sądza o jego specyfi ce. Jak zauważa Jan Nederveen Pieterse, „alternatywność” 
odnosi się tu do trzech podstawowych elementów: aktorów, metod i celów lub 
wartości rozwoju (2010: 85). Aktorami mają więc być społeczności lokalne i ich 
mieszkańcy. Celem jest poprawa jakości życia i dobrostan jednostek. Wartością 
nadrzędną jest podmiotowość. Metodami osiągania tak rozumianego rozwoju 
jest natomiast partycypacja, upodmiotowienie, współrządzenie. Jak natomiast 
wygląda mechanizm rozwoju alternatywnego, w którym owe pięć zasad się reali-
zuje? Udaną próbę budowy modelu rozwoju alternatywnego przeprowadzili dwaj 
Brytyjczycy: Allan Barr oraz Stuart Hashagen (2000)1. Model ten łączy w sobie 
wszystkie przedstawione idee rozwoju alternatywnego, a jednocześnie opierając 
się na licznych badaniach i doświadczeniach we wdrażaniu projektów rozwojo-
wych w brytyjskich społecznościach lokalnych, systematyzuje przytoczone wątki, 
poddając je udanej operacjonalizacji. Z tego zapewne powodu jest powszechnie 
stosowany przez zachodnich badaczy, szczególnie tych prowadzących badania 
ewaluacyjne na potrzeby praktyki.

Barr i Hashagen proponują przedstawić model rozwoju w postaci pirami-
dy, obejmującej trzy podstawowe szczeble: upodmiotowienia, jakości życia oraz 
wzmocnionej społeczności (strenghtened community). Na załączonym schemacie 
(rysunek 3) można zobaczyć, że podstawą całego procesu jest upodmiotowienie 
społeczności, złożone z czterech wymiarów: upodmiotowienia osobistego (per-
sonal empowerment), działań lokalnych (positive action), organizacji społeczno-
ści (community organisation) oraz partycypacji i zaangażowania (participation 
and involvement). Upodmiotowienie osobiste oznacza „proces, dzięki któremu 
jednostki lub grupy zdobywają wiedzę, umiejętności oraz poczucie pewności, 
jakich potrzebują dla podejmowania działań w sprawach, które ich dotyczą” 
(Barr, Hashegen 2004: 27). Termin positive action zawiera ideę równych szans, 
sprawiedliwości społecznej, społecznej inkluzji oraz walki z wykluczeniem i dys-
kryminacją. Organizacja społeczności natomiast odnosi się do jakości i efektyw-
ności organizacji, nieformalnych grup wspólnotowych oraz sieci społecznych 
funkcjonujących w społeczności, ich wzajemnych relacji oraz relacji z szerszym 
układem społecznym. Z kolei partycypacja i zaangażowanie, istota procesu upod-
miotowienia, stanowią narzędzia oddolnego, samodzielnego osiągania zmiany 
w społeczności. Procesy te powinny prowadzić do osiągnięcia stanu upodmioto-
wienia społeczności: proces upodmiotowienia osobistego dąży do wykształcenia 
społeczności uczącej się (learning community), positive action pozwala stworzyć 
społeczność uczciwą i sprawiedliwą (fair and just community), wynikiem procesu 
organizacji społeczności i wspierania wolontariatu jest społeczność aktywna i zor-

1 Model ten znany jest jako „model ABCD” – jest to akronim pochodzący od pełnej nazwy 
modelu Achieving Better Community Development.
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ganizowana, a wynikiem partycypacji i zaangażowania – społeczność wpływowa 
(Barr, Hashegen 2000: 24). 

Upodmiotowienie społeczności umożliwia wkroczenie na kolejny poziom 
procesu rozwoju, to znaczy poprawę jakości życia mieszkańców, którą autorzy 
modelu przedstawiają w postaci pięciu kolejnych wymiarów: społeczności bogatej 
(shared wealth), opiekuńczej (caring community), bezpiecznej i zdrowej (safe and 
healthy community), kreatywnej (creative community) oraz obywatelskiej (citizen’s 
community). Wymiar bogactwa jest związany z rozwojem ekonomicznym spo-
łeczności i obejmuje zwiększanie przychodów, redukcję kosztów oraz wzmacnia-
nie i rozszerzanie dostępnych zasobów. Wymiar społeczności opiekuńczej odno-
si się do sfery usług świadczonych w społeczności: edukacyjnych, zdrowotnych, 
socjalnych, prawnych, a także informacyjnych i komunikacyjnych oraz komer-
cyjnych (sklepy, usługi tradycyjne i nowoczesne). Mianem bezpiecznej i zdrowej 
społeczności określamy społeczność, w której dba się o środowisko naturalne 
(zużycie energii, kontrola zanieczyszczeń oraz odpadów i tym podobne), czystość 
i bezpieczeństwo oraz walory przyrodniczo-krajobrazowe, które bezpośrednio 
przekładają się na jakość życia mieszkańców. Wymiar społeczności kreatywnej 
jest związany z rozwojem kulturalnym społeczności: celebrowaniem tradycji, 
kultywowaniem tożsamości i historii, uczestnictwem w kulturze, dostępnością 

Rysunek 3. Model rozwoju alternatywnego

Źródło: (Barr, Hashagen 2000). 
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infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Ostatni wymiar, społeczność obywatel-
ska, wyraża się w modelu współrządzenia, który wzmacnia i utrwala partycypację 
mieszkańców i organizacji w sprawowaniu władzy lokalnej i decydowaniu o kie-
runkach rozwoju społeczności.

Cel (wynik) procesu stanowi społeczność zrównoważona (sustainable), spra-
wiedliwa (equitable) oraz taka, w której dobrze się żyje (liveable). Wszystkie te 
wymiary składają się na modelową „zdrową społeczność” (healthy community), 
a więc społeczność rozwijającą się w sposób „rzeczywisty i trwały”, o stabilnej 
infrastrukturze społecznej, ekonomicznej, fi zycznej i kulturowej, zapewniają-
cej zaspokojenie potrzeb mieszkańców i ich psychospołeczny dobrostan (Barr, 
Hashegen 2000: 46). Taka modelowa społeczność funkcjonuje zatem zgodnie 
z wymienionymi wcześniej pięcioma zasadami alternatywnego rozwoju.



3. Kapitalizacja rozwoju alternatywnego, 
czyli o różnych typach kapitału

3.1. Uwagi wstępne. Kapitał a rozwój

Analizując determinanty rozwoju, uczeni wskazują na rożne typy zmiennych. 
W teorii rozwoju społecznego szczególną popularnością cieszą się koncepcje róż-
nego rodzaju kapitałów, kapitał bowiem „jest ex defi nitione fundamentalną kate-
gorią rozwoju” (Janikowski 2006: 79). Tradycyjna ekonomia przyjmowała istnie-
nie trzech typów kapitału: wytworzonego, naturalnego i ludzkiego. Przyjmowano, 
że odpowiednie zasoby kapitału wytworzonego (w postaci środków produkcji), 
naturalnego (w postaci zasobów naturalnych) i ludzkiego (w postaci wykwalifi ko-
wanej siły roboczej) wystarczą, aby zainicjować i podtrzymać rozwój społeczny. 
Zorientowano się jednak, że te trzy typy zasobów nie tłumaczą zjawiska rozwoju 
jednych krajów i niedorozwoju innych. Zaczęto poszukiwać zatem „brakującego 
ogniwa”, które pozwoliłoby wyjaśnić, przewidzieć i zaplanować procesy rozwo-
ju. Używane początkowo wyłącznie przez ekonomistów pojęcie kapitału zaczęło 
znajdować coraz szersze zastosowanie również w pozostałych naukach społecz-
nych. Współcześnie wymienia się wiele typów kapitału, które – jak się zakłada 
– przesądzają o wzroście gospodarczym, sprawnym funkcjonowaniu instytucji 
demokratycznych i rozwoju społeczeństw. 

Marek S. Szczepański i Anna Śliz twierdzą, że pierwszą „socjologiczną” ty-
pologię kapitałów koniecznych dla zainicjowania rozwoju lokalnego zasugerował 
jeszcze w latach pięćdziesiątych dwudziestego stulecia Raymond Aron, francuski 
socjolog, politolog i fi lozof, który zauważył, że „rozwój społeczny dokonuje się 
najszybciej tam, gdzie następuje duża podaż trojakiego rodzaju kapitału: ludz-
kiego, fi nansowego i instytucjonalnego” (Szczepański, Śliz 2006: 6). Dziś zwraca 
się uwagę nie tylko na te trzy kategorie: w pewnym sensie możemy mówić o ka-
pitalizacji wszystkich sfer rzeczywistości społecznej. Alan Black i Philip Hughes 
wskazują na istnienie czterech typów kapitału: wytworzonego, w którego skład 
wchodzą wytwory człowieka, infrastruktura techniczna oraz kapitał fi nansowy; 
naturalnego, czyli zasobów naturalnych; ludzkiego, rozumianego jako zdrowie, 
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wiedza i umiejętności jednostek, oraz instytucjonalno-społecznego, obejmują-
cego wzory i jakość stosunków społecznych. Większość autorów traktuje jednak 
kapitał fi nansowy jako oddzielną kategorię. Zazwyczaj również mówi się o ka-
pitale społecznym, pomijając aspekt instytucjonalny. Cutler J. Cleveland (2006) 
na przykład wymienia kapitał fi nansowy, wytworzony, naturalny, ludzki i spo-
łeczny. Pierwszy rozumie jako własność i kontrolę środków produkcji. Kapitał 
wytworzony stanowią wytwory człowieka umożliwiające przepływ dóbr i usług. 
Kapitał naturalny obejmuje zasoby naturalne i ekosystem jako całość. Kapitał 
ludzki spoczywa w zdolnościach produkcyjnych jednostek, zdobytych w trakcie 
edukacji szkolnej i treningu zawodowego. Kapitał społeczny natomiast obejmuje 
zarówno zaufanie, wzajemne zrozumienie, podzielane wartości, jak i wiedzę spo-
łeczną, ułatwiającą społeczną koordynację aktywności gospodarczej i zwiększają-
cą efektywność produkcji. Podobną typologię proponuje David Halpern (2005), 
który mówi o kapitale fi nansowym, fi zycznym, namacalnym niewytworzonym, 
ludzkim oraz społecznym. Kapitał fi nansowy rozumie on nieco odmiennie, okre-
ślając tym mianem środki pieniężne oraz papiery wartościowe. Kapitał fi zyczny 
dzieli na wytworzony przez człowieka i niewytworzony, dostarczany przez naturę. 
Oba typy są wykorzystywane do produkcji dóbr i usług. Kapitał ludzki odnosi się 
do wiedzy i doświadczenia siły roboczej. Kapitał społeczny natomiast obejmuje 
sieci, normy i sankcje społeczne, które pozwalają rozwiązywać dylematy zbioro-
wego działania i tym samym ułatwiają współdziałanie. W koncepcjach rozwoju 
zrównoważonego najczęściej mówi się o trzech typach kapitału: ekonomicznym, 
naturalnym i społecznym, odnosząc je bezpośrednio do trzech omówionych po-
przednio wymiarów zrównoważenia (wspomniany już paradygmat 3E): ekonomii 
(economy), ekologii (ecology) i sprawiedliwości społecznej (equity). Koncepcje te 
zwracają szczególną uwagę na problem wyczerpywalności poszczególnych typów 
kapitału i ograniczonych możliwości ich substytucji (równoważenia) kapitałem 
innego rodzaju. Forum for the Future, organizacja pozarządowa, działająca na 
rzecz rozwoju zrównoważonego, proponuje jednak bardziej złożoną typologię, 
korespondującą z przedstawionymi wcześniej typologiami, określając je „mode-
lem pięciu kapitałów rozwoju zrównoważonego”. Model ten tworzą kapitały: na-
turalny, społeczny, ludzki, wytworzony i fi nansowy.

Koncepcja kapitałów cieszy się znaczną popularnością także w środowisku ro-
dzimych socjologów. Badania nad różnymi typami kapitałów lokalnych, szczegól-
nie zaś nad kapitałem społecznym, są prowadzone przede wszystkim w ośrodkach 
warszawskim (Kurczewska, Kempny, Bojar 1998; Kurczewski 2003; Lewenstein 
1999; Fedyszak-Radziejowska 2004), łódzkim (Starosta, Frykowski 2008; Frykow-
ski 2005) i śląskim (Szczepański 2000; Szczepański, Śliz 2006; Szczepański, Rojek 
2001; Szczepański, Nawrocki, Bierwiaczonek 2008; Bartoszek 2001). Pojęciem 
tym interesują się również ekonomiści. Ryszard Janikowski, ekonomista i urba-
nista, proponuje dość złożoną typologię kapitałów (2006: 79–80). Odwołując się 
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do triady systemowej rozwoju zrównoważonego (rynek – społeczeństwo – śro-
dowisko), proponuje on wyróżnić trzy podstawowe typy kapitału: gospodarczy, 
społeczny sensu largo i środowiskowy sensu largo, oraz ich szczegółowe podtypy. 
W skład kapitału gospodarczego wchodziłyby kapitały: rzeczowy, infrastruktu-
ralny i fi nansowy; kapitał społeczny tworzyłyby kapitał ludzki, społeczny sensu 
stricto oraz polityczno-instytucjonalny, kapitał środowiskowy obejmowałby nato-
miast kapitał zasobów środowiska i uprzedmiotowionej kultury, kapitał chłonno-
ści środowiska, kapitał przestrzenno-krajobrazowy oraz kapitał ekosystemowości 
i bioróżnorodności.

Rozmaite koncepcje i typologie kapitałów są rozwijane w środowisku polskich 
uczonych w sposób dość dowolny. W związku z tym zapewne w publikacji z 2008 
roku, w krótkim podsumowaniu tomu zawierającego kilkadziesiąt tekstów na te-
mat różnych typów kapitału, Marek S. Szczepański wzywa do zawarcia kompro-
misu pojęciowego i proponuje przyjąć stworzoną przez siebie kilka lat wcześniej 
typologię kapitałów (Szczepański, Śliz 2006). Jak twierdzi Szczepański, współcześ-
nie należy mówić o co najmniej pięciu podstawowych typach kapitału, ważnych 
dla zainicjowania i podtrzymania rozwoju społecznego. Są to, zdaniem tego pol-
skiego socjologa, kapitały: ludzki, społeczny, przyrodniczy, infrastrukturalny oraz 
fi nansowy. Kapitał ludzki Szczepański defi niuje jako „umiejętności pojedynczych 
ludzi, ich skumulowaną wiedzę, zdolność do podejmowania pracy czy stan zdro-
wia i poziom higieny” (Szczepański, Śliz 2006: 6). Kapitał społeczny odnosi się 
do zdolności kooperacji, dialogu i kompromisu, sieci relacji i stosunków społecz-
nych oraz wzajemnego zaufania. Kapitał przyrodniczy odnosi się do środowiska 
naturalnego: jakości wód i powietrza, bioróżnorodności. Jego znaczenie odnosi 
się także do ogólnie pojętej „wygody” zamieszkiwanego miejsca, jak na przykład 
stopnia hałasu, krajobrazu i tym podobne. Mianem kapitału infrastrukturalnego 
Szczepański określa sieć transportowo-komunikacyjną. Kapitał fi nansowy na-
tomiast oznacza środki pieniężne, które można zainwestować w rozwój danego 
układu (Szczepański, Śliz 2006: 6–8). Zaproponowana typologia nie wydaje się 
jednak uwzględniać w wystarczający sposób omawianych – nie tylko w przywo-
łanej publikacji – wątków, a wyszczególnione kategorie mogą sprawiać wrażenie 
nieczytelnych, zdefi niowanych zbyt wąsko (jak kapitał strukturalny) bądź zbyt 
szeroko i nieostro (jak kapitał ekonomiczny). Typologię tę należałoby uzupełnić 
o kapitał kulturowy, odnoszący się do wartości funkcjonujących w danej społecz-
ności, jej specyfi cznej tradycji i kultury (por. Swadźba 2008, Świątkiewicz 2000). 
Należałoby również uwzględnić kapitał psychologiczny, na który wskazują Ruth 
Alsop, Metce Frost Bertelsen i Jeremy Holland (2006). Zasoby psychologiczne 
jednostek, określając ich kompetencje podmiotowe, okazują się niejednokrotnie 
podstawowe w powodzeniu procesów rozwoju oraz implementacji planowanej 
zmiany (Alsop, Bertelsen, Holland 2006: 11–12). Należałoby może również przy-
wrócić kategorię kapitału instytucjonalnego, na który zwraca uwagę Janikowski 
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(2006). Tym terminem moglibyśmy określać ramy instytucjonalne funkcjonowa-
nia lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i społecznej mobilizacji, w tym prze-
de wszystkim system sprawowania władzy lokalnej. 

Z socjologicznego punktu widzenia najbardziej interesujące wydają się od-
działywania kapitałów: społecznego, kulturowego i instytucjonalnego. Taka per-
spektywa wydaje się także dominować w koncepcjach rozwoju alternatywnego, 
których istotę wyraża przedstawione w poprzednim rozdziale pięć zasad rozwoju 
alternatywnego: dobrostanu, upodmiotowienia, subsydiarności i integracji zaso-
bów, partycypacji i współrządzenia oraz zasada równoważenia. W koncepcjach 
rozwoju alternatywnego – na co wskazuje przywołane pięć zasad – szczególne 
znaczenie przypisuje się procesom upodmiotowienia i partycypacji, które stano-
wią niezbędny element ostatecznego celu rozwoju: poprawy jakości życia. Podsta-
wą alternatywnie rozumianego rozwoju jest przecież – jak wspomniano wcześniej 
– szeroko pojęta partycypacja mieszkańców, której warunkiem jest z kolei inklu-
zywny system sprawowania władzy lokalnej, oparty na zasadach dobrego współ-
rządzenia. Stąd też od wielu już lat uwaga badaczy skupia się zarówno na czynni-
kach warunkujących partycypację obywatelską w społeczności, jak i na jej ramach 
instytucjonalnych. Również kwestia upodomiotowienia rozumianego jako proces 
zwiększania możliwości wyborów ludzkich, odnosząc się bezpośrednio do prob-
lemu relacji władzy i uprawnień do uczestnictwa w poszczególnych sferach ży-
cia społecznego, zajmuje w koncepcjach rozwoju alternatywnego istotne miejsce. 
Wszystkie wymienione elementy są determinowane obecnością trzech typów ka-
pitału: społecznego, kulturowego i instytucjonalnego. Pozostawiając zatem roz-
ważania nad kapitałem fi nansowym, infrastrukturalnym czy przyrodniczym spe-
cjalistom z innych dziedzin, skupmy się na tym, co dla socjologa najistotniejsze, 
a więc na kapitałach: społecznym, kulturowym i instytucjonalnym.

3.2. „Klej” albo „brakujące ogniwo”: kapitał społeczny

Pojęciu kapitału społecznego przypisuje się funkcję „brakującego ogniwa” teorii 
społecznej, które pozwala tłumaczyć procesy rozwoju i społecznej kohezji. Alex 
MacGillivray i Perry Walker (2000: 197) twierdzą, że pojęcie to pojawiło się po 
raz pierwszy w kontekście rozwoju lokalnego w publikacji Lydy Judsona Hanifana 
Th e Community Center z 1920 (!) roku. Przez kolejnych pięćdziesiąt lat nikt kapi-
tałem społecznym specjalnie się jednak nie interesował. Pierwszym teoretykiem 
kapitału społecznego, który w sposób systematyczny podjął analizę tego zjawiska, 
był Pierre Bourdieu (1973). Przez kapitał społeczny rozumiał on „sumę zasobów 
rzeczywistych lub wirtualnych, zgromadzonych przez jednostkę lub grupę dzię-
ki posiadanej przez nią trwałej sieci bardziej lub mniej zinstytucjonalizowanych 
stosunków, znajomości i wzajemnego uznania” (Bourdieu 1973: 119, za: Halpern 
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2005: 7). Bourdieu twierdził, że zasoby kapitału społecznego współdeterminują 
pozycję jednostki w hierarchii społecznej oraz określają reguły ruchliwości. Zda-
niem tego francuskiego marksisty struktura społeczna reprodukuje się w drodze 
akumulacji kapitałów: ekonomicznego, społecznego i kulturowego przez przed-
stawicieli klas wyższych. 

Pojęcie kapitału społecznego upowszechnił w naukach społecznych James 
S. Coleman. Autor ten zwraca uwagę, że „tak jak i inne postaci kapitału, kapitał 
społeczny jest produktywny, umożliwia bowiem osiągnięcie pewnych celów, co 
nie byłoby możliwe przy jego nieobecności” (1988: 96). Zdaniem Colemana, ka-
pitał społeczny jest to „(...) zespół takich cech organizacji społecznej, jak zaufanie, 
normy i powiązania między jednostkami, które zwiększają ich sprawność w zbio-
rowym działaniu, a zarazem czynią z nich wspólnotę, pozwalając im na osiąganie 
pewnych celów niemożliwych do realizacji bez posiadania tego kapitału” (1988: 
96). Autor defi niuje zatem kapitał społeczny przez funkcje, jakie pełni on dla gru-
py i społeczeństwa jako całości, usprawniając jego działanie.

Swą wielką popularność pojęcie kapitału społecznego zawdzięcza dopiero ka-
rierze książki Roberta Putnama Demokracja w działaniu, w której autor wyjaśnia 
za pomocą tego pojęcia dysproporcje w rozwoju regionalnym Włoch. Według 
tego autora kapitał społeczny „odnosi się do cech społecznego zorganizowania, 
takich jak sieci, normy i społeczne zaufanie, ułatwiających ku obopólnej korzy-
ści koordynację i współpracę” (Putnam 1995: 253). Pojęcie kapitału społecznego 
służy zatem opisowi powiązań między jednostkami: sieci społecznych, norm wza-
jemności, współpracy i wyrastającego z nich zaufania społecznego. Tym samym 
wydaje się znaczeniowo bliskie pojęciu obywatelskości lub cnoty obywatelskiej. 
Jak jednak zauważa Putnam, „(...) różnica między tymi pojęciami polega na tym, 
że kapitał społeczny zwraca uwagę na istotny fakt, iż cnota obywatelska ma naj-
większą moc wtedy, gdy zostaje osadzona w sieci wzajemnych relacji społecznych. 
Społeczeństwo cnotliwych, ale izolujących się obywateli, nie jest bogate w kapitał 
społeczny” (20030: 169).

Putnam wyjaśnia działanie kapitału społecznego, korzystając z dorobku teorii 
racjonalnego wyboru, konkretnie – przezwyciężania dylematów zbiorowego dzia-
łania: „Każdemu powodziłoby się lepiej, gdyby wszyscy z sobą współpracowali. 
Gdy jednak brakuje wzajemnej ufności i zaangażowania we wspólne działania, 
każdy jest zainteresowany, aby wyłamać się ze współpracy i zostać wolnym strzel-
cem. Każdy, zgodnie z rozsądkiem, spodziewa się, że inni się wyłamią, pozosta-
wiając na lodzie frajera. To zjawisko nie jest skutkiem złej woli czy egoizmu, choć 
ostateczny rezultat może sprzyjać tym uczuciom. Nawet jeśli żadna ze stron nie 
chce zaszkodzić innym i nawet jeśli obie są warunkowo skłonne do współpracy 
– ja będę współpracować, jeśli ty będziesz – to w sytuacji, gdzie nie ma weryfi ko-
walnych, możliwych do wyegzekwowania zobowiązań, nie można mieć gwarancji, 
że umowa nie zostanie zerwana. W takich warunkach każdy uznaje współpracę 
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za irracjonalną i wszystko kończy się rezultatem, którego nikt nie chce – zboże 
nie jest zebrane, wspólne grunty nadmiernie spasane, a rząd nie ma możliwości 
działania” (1995: 252–253).

Mimo że jednostki w swym postępowaniu kierują się racjonalną kalkulacją, to 
strategie, które wykorzystują, podejmując wybory, są uwarunkowane historycznie. 
To historia decyduje, którą z dwóch strategii racjonalnego wyboru – „nigdy nie 
współpracować” czy „podejmować współpracę” – jednostki w danym społeczeń-
stwie będą stosować. Obie strategie są wytworem konkretnych okoliczności hi-
storycznych. Putnam zwraca uwagę, że zarówno zaufanie, jak i nieufność działają 
na zasadzie sprzężeń zwrotnych: „akcje społecznego kapitału, takie jak zaufanie, 
normy i sieci stowarzyszeń zwykle są samowzmacniające i kumulują się. Dodat-
nie sprzężenia zwrotne prowadzą do równowagi społecznej, dla której typowy jest 
wysoki poziom współpracy, zaufania, odwzajemnienia, obywatelskiego zaangażo-
wania i wspólnego dobrobytu. Te cechy określają wspólnotę obywatelską” (1995: 
276). Jeśli natomiast w społecznej pamięci dominuje doświadczenie, że ludziom 
nie można ufać, to za każdym razem, podejmując decyzję na temat przyszłego za-
chowania, jednostki kierują się tym właśnie uogólnionym doświadczeniem. Jak 
bowiem twierdzi Putnam: „Wyłamywanie się, nieufność, wymigiwanie się, wyzysk, 
izolacja, nieład i stagnacja nawzajem się stymulują w duszącej atmosferze sprzężeń 
zwrotnych” (1995: 276). Takie cechy konstytuują wspólnotę nieobywatelską.

Kolejny guru teoretyków kapitału społecznego, Francis Fukuyama, proponuje 
rozumieć pojęcie społecznego kapitału jako „(...) zestaw nieformalnych wartości 
i norm etycznych wspólnych dla członków określonej grupy i umożliwiających 
im skuteczne współdziałanie” (Fukuyama 1997: 20). Normy tworzące społeczny 
kapitał to przede wszystkim prawdomówność, wywiązywanie się z obowiązków 
i wzajemność w stosunkach z innymi. Ich powszechne przestrzeganie pozwala, by 
wytworzyło się w danym społeczeństwie zaufanie – wartość zdaniem Fukuyamy 
najważniejsza. Autor defi niuje je jako „mechanizm oparty na założeniu, że innych 
członków danej społeczności cechuje uczciwe i kooperatywne zachowanie oparte 
na wspólnie wyznawanych normach” (1997: 38).

Fukuyama przeniósł koncepcję społecznego kapitału na grunt rozważań nad 
efektywnością struktur ekonomicznych i gospodarczej pomyślności narodów. 
„Dobrobyt danego kraju i jego zdolność do rywalizacji są uwarunkowane – pisze 
autor – jedną dominującą cechą kulturową: poziomem zaufania w danym społe-
czeństwie” (1997: 17). Zdaniem tego amerykańskiego publicysty japońskiego po-
chodzenia kraje o stosunkowo niskim poziomie zaufania nie będą w pełni zdol-
ne do rywalizacji gospodarczej na światowych rynkach. Ze względu na defi cyt 
społecznego zaufania i zdolności współpracy mają bowiem „wielkie kłopoty ze 
stworzeniem dużych, zdolnych do przetrwania w długim okresie organizacji go-
spodarczych” (1997: 62). Dlatego też potrzebują ciągłej pomocy państwa. Fukuy-
ama zastrzega jednak, że korzyści związane z kapitałem społecznym wykraczają 
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daleko poza sferę gospodarczą. Kapitał społeczny jest zdaniem autora również 
czynnikiem niezbędnym, by powstało społeczeństwo obywatelskie, ono zaś sta-
nowi konieczny element sprawnie funkcjonującej demokracji (1997: 171). W ro-
zumieniu Fukuyamy społeczeństwo obywatelskie to „(...) skomplikowana sieć in-
stytucji pośredniczących, która obejmuje organizacje ekonomiczne, dobrowolne 
stowarzyszenia, instytucje edukacyjne, kluby, związki zawodowe, media, organi-
zacje charytatywne i kościoły, a z kolei ono opiera się na rodzinie, pierwotnym 
instrumencie, poprzez który ludzie socjalizują się do swojej kultury i nabywają 
umiejętności pozwalających im żyć w szerszym społeczeństwie oraz dzięki któ-
rym wartości i wiedza danego społeczeństwa przekazywane są z pokolenia na 
pokolenie” (1997: 5). W przeciwieństwie do Putnama jednak – zauważa Tadeusz 
Szawiel – dla Fukuyamy kapitał społeczny, „(...) a więc normy wzajemności, ob-
ligacje moralne, obowiązki wobec zbiorowości i zaufanie opierają się raczej na 
zwyczaju niż racjonalnej kalkulacji. Kapitał społeczny jest kreowany i przekazy-
wany przez takie instytucje, jak religia, tradycje czy historycznie ukształtowane 
zwyczaje” (Szawiel: 2001: 134).

Już wstępna analiza tych kilku przedstawionych wyżej ujęć pokazuje, że po-
jęcie kapitału społecznego łączy w sobie dwa aspekty: (1) sieci oraz (2) norm 
i wartości. Część autorów utożsamia jednak kapitał społeczny wyłącznie z sie-
cią, koncentrując analizy na wiązkach stosunków i usytuowaniu w nich aktorów, 
co jest określane mianem podejścia sieciowego. Inni, jak Fukuyama, utożsamiają 
kapitał społeczny z zaufaniem i normami kooperacji. Kapitał społeczny wydaje 
się jednak zawierać oba te elementy, opisując dwa obszary zjawisk: obiektywne 
(sieci, stosunki, stowarzyszenia) i subiektywne (przeżywane normy i wartości). 
Anirudh Krishna i Elizabeth Shrader (1999) proponują wyróżnić kapitał poznaw-
czy i strukturalny, które odpowiadają w pewnym sensie dwóm wspomnianym 
wcześniej aspektom społecznego kapitału, to jest normom i wartościom (element 
poznawczy) oraz sieciom (element strukturalny). Na poznawczy kapitał społecz-
ny składają się wartości, takie jak zaufanie i solidarność oraz wzajemność, zacho-
wania i postawy. Kapitał strukturalny tworzą natomiast: horyzontalna struktura 
organizacyjna, transparentne i partycypacyjne zarządzanie gminą, odpowiedzial-
ność liderów oraz praktyka działań zbiorowych, a więc – innymi słowy – formal-
ne i nieformalne instytucje, za których pośrednictwem społeczność się rozwija 
(Krishna, Shrader 1999: 22–24). Halpern proponuje obok sieci i norm wyróż-
nić trzeci element kapitału społecznego: sankcje, które pozwalają utrzymać sieci 
i normy (Halpern 2005: 10). Stanowisko Halperna wydaje się szczególnie trafne, 
to właśnie bowiem sankcje przesądzają o sile normy i określają jej charakter. Weź-
my przykład norm ruchu drogowego i sygnalizacji świetlnej: nakaz zatrzymania 
się na czerwonym świetle jest powszechną normą we wszystkich społeczeństwach 
europejskich. Jednakże norma ta nie jest przez te społeczeństwa jednakowo prze-
strzegana. Hiszpański przechodzień nie zatrzyma się na przejściu, jeśli nie nadjeż-
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dża samochód, nawet jeśli w pobliżu stoi policjant. W Polsce obecność policjanta 
powstrzyma przechodnia – jeśli jednak go tam nie ma i nie nadjeżdża żaden sa-
mochód, jest wysoce prawdopodobne, że przechodzień zdecyduje się przejść na 
drugą stronę ulicy, nie czekając na zielone światło. W Niemczech możemy się 
spodziewać całkowitego posłuszeństwa wobec normy, nawet w sytuacji braku ru-
chu i przy nieobecności służb porządkowych. Te trzy różne przypadki wskazują 
na znaczenie sankcji społecznych, z którymi spotka się jednostka, gdy naruszy 
obowiązującą normę. W Hiszpanii przejście na czerwonym świetle nie spotka się 
z żadną sankcją, w Polsce ukarane zostanie mandatem, przechodzień może jed-
nak liczyć na zrozumienie innych, w Niemczech natomiast podobne zachowanie 
nie jest akceptowane społecznie i łączy się z dezaprobatą reszty współobywate-
li. Norma – choć obowiązuje we wszystkich przypadkach – przybiera odmienny 
charakter, determinowany siłą sankcji. Niemniej jednak teoretycy kapitału spo-
łecznego na ogół wydają się nie dostrzegać znaczenia sankcji i nie uwzględniają 
tego elementu w składowych kapitału społecznego. 

Z problemem tym wiąże się kolejna niezgodność co do sfery rzeczywistości 
społecznej, do której opisu należy stosować pojęcie kapitału społecznego. W nie-
zwykle bogatej literaturze na ten temat znajdziemy bowiem zarówno stanowi-
ska indywidualizacyjne, jak stanowisko Bourdieu, dla którego kapitał społeczny 
jest sumą zasobów jednostkowych, jak i koncepcje sytuujące fenomen kapitału 
społecznego na poziomie mikrostruktur oraz ujęcia traktujące kapitał społeczny 
jako konstrukt teoretyczny właściwy dla analiz mezostruktur, a także propozy-
cje ujmowania kapitału społecznego jako kategorii makrosocjologicznej. Trzeba 
zauważyć, że wybór poziomu analizy pociąga za sobą istotne konsekwencje za-
równo teoretyczne, jak i empiryczne. Uczeni opowiadający się za indywidualiza-
cyjnym ujęciem sieciowym defi niują kapitał społeczny całkowicie odmiennie od 
tych, którzy przypisują mu ponadindywidualny charakter. Te dwie perspektywy 
możemy określić mianem tradycji Bourdieu, dla którego kapitał społeczny był 
zasobem indywidualnym, i tradycji Colemana, postrzegającego kapitał społecz-
ny jako zasoby grupowe bądź społeczne. Wiąże się z tym bardziej ogólne pyta-
nie, mianowicie, czy kapitał społeczny służy interesom jednostkowym, czy dobru 
wspólnemu, a może zarówno jednym, jak i drugiemu? Sporną kwestią jest także 
użyteczność koncepcji kapitału społecznego dla analiz w perspektywie makroso-
cjologicznej, uczeni nie są bowiem zgodni, czy relacje między zupełnie obcymi 
sobie ludźmi, którzy dodatkowo stanowią dla siebie w pewnym sensie pojęciową 
abstrakcję (na przykład „Polacy”), można uznać za formę kapitału społecznego 
(Halpern 2005: 15). Wydaje się jednak, że pojęcie kapitału społecznego stanowi 
niezwykle użyteczny łącznik w wyjaśnianiu zjawisk makroskali, choć zwolennicy 
ujęcia sieciowego byliby zapewne tej opinii przeciwni.

Przekonanie o funkcjonalności kapitału społecznego, jak i o przyczynowo-
-skutkowym związku zasobów kapitału społecznego z rozwojem gospodarczym 
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i społecznym, również okazało się dyskusyjne. Obserwacje przeczące temu po-
wszechnemu poglądowi skłoniły do pogłębienia analiz, w których wyniku wy-
odrębniono różne typy kapitału społecznego, z których nie wszystkie sprzyjają 
rozwojowi wspólnoty. Niezwykle istotne rozróżnienie wprowadzili do literatury 
za pośrednictwem Putnama Ross J. Gittell i Avis Vidal (1998), którzy proponują 
rozróżnić kapitał wiążący, określany także mianem integracyjnego (bonding), oraz 
pomostowy (bridging) (za: Putnam 2000). Pierwszy odnosi się do więzi wewnątrz-
grupowych, norm zaufania i wzajemności między członkami tej samej grupy oraz 
określa zdolności ich współpracy. Ten ekskluzywny charakter więzi nie ułatwia 
jednak współpracy z członkami grup obcych. Dla współpracy międzygrupowej 
potrzebny jest drugi z wyróżnionych typów – kapitał pomostowy, określający za-
ufanie do jednostek niebędących członkami tej samej grupy, nazywane zaufaniem 
ponadgrupowym. Pierwszy ma charakter ekskluzywny, umożliwia współpracę 
wyłącznie między ludźmi podobnymi do siebie i służy realizacji partykularnych 
celów danej grupy. Drugi natomiast jest inkluzywny w swej istocie, służy szer-
szym celom społecznym i sprzyja współpracy jednostek o odmiennych charak-
terystykach zarówno demografi cznych, jak i społeczno-kulturowych. Rozróżnie-
nie to – choć na pierwszy rzut oka jasne i zrozumiałe – staje się problematyczne, 
gdy przychodzi do jego operacjonalizacji: które bowiem przejawy jednoczenia się 
obywateli uznać za wskaźnik kapitału wiążącego, a które świadczą o zasobach ka-
pitału pomostowego? Pewną propozycję rozwiązania tego dylematu zapropono-
wał Jerzy Bartkowski, co przedstawiono w tabeli 5.

Kolejny typ kapitału – kapitał łączący (linking) – służy natomiast opisowi relacji 
między jednostkami zajmującymi odmienne pozycje w hierarchii władzy, statusu 
społecznego i bogactwa. Michael Woolcock i Anne T. Sweetser ujmują to w nastę-
pujący sposób: „Kapitał wiążący odnosi się do związków z ludźmi podobnymi do 
ciebie (z rodziną, krewnymi), kapitał pomostowy odnosi się do związków z ludź-
mi, którzy różnią się pod jakimiś względami demografi cznymi od ciebie, a kapitał 
łączący dotyczy związków z ludźmi zajmującymi pozycje władzy, niezależnie od 
tego, czy są to pozycje uprzywilejowane pod względem politycznym, czy fi nanso-
wym” (2002: 26). Kapitał łączący można zatem traktować jako specyfi czną formę 
kapitału pomostowego – taką, która odnosi się do kwestii asymetrycznych relacji 
władzy. Jak określa kapitał łączący David Halpern, jest to swego rodzaju „pionowy 
most” łączący aktorów pozostających w asymetrycznej relacji władzy i posiadania 
określonych zasobów (Halpern 2005: 25). Społeczeństwa bogate w kapitał pomo-
stowy i łączący cechują się gęstą siecią relacji wewnętrznych, przez które dzielą 
się zasobami i stają się w ten sposób bardziej egalitarne. Defi cyt tych kapitałów 
oznacza z kolei fragmentację: społeczeństwo podzielone jest na liczne, względnie 
niezależne sieci osobiste o charakterze klik. Kapitał łączący służy także opisowi 
relacji pionowych między obywatelami a instytucjami formalnymi i tym samym 
stanowi narzędzie oceny wsparcia udzielanego przez te instytucje. W jednej ze 
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swoich prac Woolcock wskazuje ponadto, że kapitał społeczny typu linking, wią-
żąc członków społeczności z jednostkami o odmiennym położeniu, w tym z jed-
nostkami pozostającymi całkowicie poza społecznością, umożliwia dostęp do 
znacznie szerszych zasobów aniżeli tylko zlokalizowanych w samej społeczności 
(Woolcock 2001: 13–14). Dzięki zasobom kapitału wiążącego społeczność zatem 
„otwiera się”, przez co jest zdolna czerpać zasoby rozwojowe z zewnątrz.

Nie powinno dziwić, że w obliczu licznych kontrowersji wokół istoty kapitału 
społecznego pojawiają się próby syntezy różnorodnych ujęć i propozycje traktowa-
nia kapitału społecznego jako koncepcji odnoszącej się do wszystkich poziomów 
organizacji społecznej, uwzględniającej wszystkie jego typy i elementy składowe 
(Halpern 2005, Starosta, Frykowski 2008). Zakłada się, że na różnych szczeblach 
organizacji społecznej kapitał społeczny przyjmuje różne formy, zmianom ulega 
wtedy zarówno charakter sieci, jak i norm oraz sankcji. David Halpern, odwołu-
jąc się do trzech składników kapitału społecznego (sieci, normy i sankcje), jego 
funkcji i typów (integracyjny, pomostowy i wiążący) oraz poziomu organizacji 
społecznej, do którego się odnosi (mikro, mezo i makro), zaproponował ciekawą 

Tabela 5. Stowarzyszenia społeczne kapitału wiążącego i pomostowego

Lp. Stowarzyszenia kapitału wiążącego Lp. Stowarzyszenia kapitału pomostowego

1 Rady rodzicielskie, stowarzyszenia oświatowe 1 Stowarzyszenia edukacyjne lub popularyzacji 
wiedzy

2 Rodziny typu zawodowego: wojskowe, 
kolejarskie, policyjne

2 Organizacje hobbystyczne (miłośników 
wiedzy, wędkarskie, rekreacyjne i turystyczne)

3 Sąsiedztwo typu wiejskiego i miejskiego, 
lokalne inicjatywy inwestycyjne, samorząd 
terytorialny różnych stopni

3 Zrzeszenia sportowe

4 Tradycyjne stowarzyszenia miejscowe: OSP 
lub krzewienie kultury lokalnej

4 Partie i stowarzyszenia polityczne

5 Stowarzyszenia religijne i przyparafi alne 5 Organizacje dobroczynne, okazjonalna 
aktywność charytatywna (WOŚP)

6 Stowarzyszenia swojaków: emigranci do miast 
i krajów, ziomkostwa różnego typu, związki 
więzi szkolnej

6 Stowarzyszenia kulturalne różnego typu 
(np. muzyczne)

7 Związki zawodowe, stowarzyszenia 
profesjonalne, samorząd zawodowy

7 Organizacje ekologiczne

8 Organizacje wsparcia wzajemnego 
i samopomocy: rodzice chorych dzieci, 
stowarzyszenia AA

8 Zrzeszenia popularyzacji wartości: zdrowia, 
higieny lub wiedzy

9 Stowarzyszenia wspólnego losu i interesów: 
kombatanci, inwalidzi wojenni, emeryci 
i renciści

9 Stowarzyszenia na rzecz ludzi za granicą 
lub emigrantów, ochrony praw człowieka, 
stowarzyszenia przyjaźni między narodami

Źródło: (Bartkowski 2003: 133). 
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konceptualizację tego pojęcia w postaci „konceptualnej mapy”. Trzy wymienio-
ne wcześniej zmienne określają wymiary tworzące macierz kapitału społecznego, 
która pozwala na pogłębioną, wielowymiarową analizę zjawiska. I tak na przy-
kład kapitał społeczny na poziomie mikrostruktury, jaką jest rodzina, składa się 
zarówno z sieci, określonych norm, jak i sankcji. W wypadku kapitału wiążącego 
rodziny sieć stanowią stosunki wynikające z odgrywanych ról rodziców i rodzeń-
stwa, podstawową normą kształtującą te stosunki jest miłość i troska, a sankcją 
oziębienie lub utrata uczucia. Siecią kapitału wiążącego są relacje przyjacielskie 
i koleżeńskie z członkami spoza rodziny, określa je norma wzajemności, a wstyd 
i upadek reputacji stanowią sankcje. Z kolei istotą kapitału łączącego rodziny są 
jej kontakty z pozycjami uprzywilejowanymi, normą kształtującą te kontakty jest 
wspaniałomyślność, a sankcje mają formalny charakter. Na poziomie struktur 
średniego rzędu kapitał integracyjny składa się z trzech elementów: stosunków są-
siedzkich lub pracowniczych (sieci), zwyczajów (normy) oraz sankcji wykluczenia. 
Kapitał wiążący opiera się na sieciach stosunków z odmiennymi społecznościami 
lub grupami, jest kształtowany przez normy wzajemnego zrozumienia, których 
naruszenie skutkuje konfl iktem. Kapitał łączący na tym poziomie analizy odnosi 
się do powiązań między poszczególnymi warstwami społecznymi; stosunki mię-
dzy warstwami kształtują normy wzajemnego szacunku, które są egzekwowane za 
pomocą środków przymusu. Wszystkie trzy typy kapitału społecznego (wiążący, 
pomostowy i łączący) mogą być także analizowane na poziomie makrostruktury. 
Kapitał wiążący tworzą tutaj stosunki wynikające z więzi narodowej lub rasowej 
(sieci), patriotyzm i uogólnione zaufanie (normy) oraz prawo (sankcje). Wyrazem 
kapitału pomostowego są na przykład stosunki handlowe określane przez umowy 
i traktaty międzynarodowe i obwarowane sankcjami dyplomatycznymi. Wresz-
cie kapitał łączący odnosi się do relacji z państwami o uprzywilejowanej pozycji 
i decydującym znaczeniu (na przykład w Unii Europejskiej, Organizacji Narodów 
Zjednoczonych). Normami kształtującymi te stosunki są prawa człowieka oraz 
zasady współpracy i pomocy międzynarodowej, a na ich straży stoi prawo mię-
dzynarodowe. Jak zatem widać, kapitał społeczny może przyjmować różne formy, 
odnosić się do różnych typów stosunków i relacji społecznych, odmiennych norm 
wzmacnianych rozmaitymi sankcjami. W związku z tym Halpern woli określać 
kapitał społeczny mianem tkanki społecznej, wskazując na wagę wzajemnych po-
wiązań licznych elementów, które przesądzają o funkcjonowaniu całości i nie dają 
się zredukować do poszczególnych komponentów (2005: 28). Zaproponowana 
przez Halperna mapa kapitału społecznego została zamieszczona na rysunku 4.

Równie ciekawej analizy i interpretacji funkcjonujących w teorii socjologicz-
nej koncepcji kapitału społecznego dokonali Paweł Starosta i Maciej Frykowski 
(2008: 232–235), którzy wyróżniają cztery typy kapitału społecznego przysługu-
jące różnym podmiotom czy też poziomom organizacji społecznej. I tak na po-
ziomie jednostkowym (podmiotem korzystającym z kapitału społecznego jest 
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Rysunek 4. Mapa kapitału społecznego

Źródło: (Halpern 2005: 27).

pojedynczy aktor) mówimy o kapitale sieciowym. Jedynym elementem tego typu 
kapitału jest sieć kontaktów społecznych oraz miejsce, jakie w tej sieci jednostka 
zajmuje. Na poziomie grupy i organizacji (poziom mikro) mamy do czynienia 
z kapitałem wewnątrzgrupowym. Obok sieci grupa podziela wspólne wartości 
i normy, a jej członkowie obdarzają się wzajemnym zaufaniem. Gdy podmiotem 
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korzystającym z kapitału społecznego jest społeczność lokalna (poziom mezo), 
rodzaj sieci ulega zmianie, ponieważ „główną rolę zaczynają odgrywać relacje 
między władzą lokalną a mieszkańcami oraz pomiędzy poszczególnymi grupa-
mi interesów” (Starosta, Frykowski 2008: 233). Aby współpraca między tymi ak-
torami przebiegała sprawnie, potrzebne jest zaufanie ponadgrupowe, określane 
mianem pomostowego, a także zaufanie pionowe oraz przywiązanie do miejsca 
zamieszkania (lokalny patriotyzm), na które zwraca uwagę Pamela Paxton (1999). 
Kreacji zaufania ponadgrupowego sprzyja inny element kapitału, to znaczy wspól-
ne normy i wartości. Składający się z tych trzech elementów kapitał społeczny na-
zywamy kapitałem komunalnym. Na poziomie makro natomiast, gdy podmiotem 
korzystającym z kapitału społecznego jest społeczeństwo, obok trzech elementów 
typowych dla społeczności lokalnej (sieć, wspólne wartości i normy oraz zaufanie 
społeczne) ważną rolę odgrywają ponadto cnoty obywatelskie. Ten typ kapitału 
Starosta i Frykowski nazywają kapitałem obywatelskim lub ogólnospołecznym.

Kapitał społeczny, powszechnie uważany za czynnik o doniosłym znaczeniu, 
zajmuje we współczesnej teorii społecznej, w tym w teorii rozwoju, istotne miej-
sce (zob. Howell, Pearce 2001). Za Putnamem i Fukuyamą przyjmuje się bowiem 
niemal za oczywiste, że zasoby kapitału społecznego przekładają się na rozwój, 
warunkując go i napędzając (Kłodziński 2003, Szczepański 2000, Szczepański, 
Śliz 2006, Szczepański, Nawrocki, Bierwiaczonek 2008). Ponieważ rozwój ma się 
w znacznej mierze opierać na obywatelskiej partycypacji członków społeczności, 
lokalne społeczeństwo obywatelskie, jako związek obywateli i wszystkich społecz-
nych instytucji gotowych przyjąć odpowiedzialność za społeczność, jest, zdaniem 
uczonych, warunkiem sine qua non alternatywnie rozumianego rozwoju. Kapi-
tał społeczny, stanowiąc o „umiejętności danej wspólnoty wykorzystania więzi 
społecznych, wzajemnego zaufania, umiejętności wspólnego działania, a także 
wyłaniania liderów cieszących się autorytetem”, staje się podstawą budowy wspól-
nego dobra i rozwoju społeczności (Kłodziński 2003: 161). Uważa się ponadto, 
że kapitał społeczny sprzyja przedsiębiorczości i rozwojowi gospodarczemu (zob. 
na przykład Fukuyama 1997, 2003; Putnam 1995; Inglehart 2003). Jak zatem za-
uważają Starosta i Frykowski, liczne koncepcje kapitału społecznego „(...) łączy 
przekonanie, iż jest to zjawisko latentne, wyrażające potencjalne, pozaekonomicz-
ne czynniki rozwoju społeczno-ekonomicznego poszczególnych grup i społe-
czeństw, plasujące się w sferze więzi i organizacji społecznej” (Starosta, Frykowski 
2008: 232). Dlaczego jednak kapitał społeczny jest tak potrzebny?

Robert Putnam (2000) wskazuje na kilka podstawowych funkcji kapitału spo-
łecznego. Przede wszystkim dowodzi on, że kapitał społeczny ułatwia rozwiązy-
wanie problemów zbiorowych. Poza tym, zaufanie i normy kooperacji obniżają 
koszty transakcyjne, przez co społeczność może się szybciej rozwijać. Oparte na 
kapitale społecznym kontakty z innymi ludźmi ułatwiają rewizję własnych po-
glądów i dyskusję nad problemami zbiorowymi. Uczestnictwo w sieciach sprzyja 
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lepszemu obiegowi informacji, co ułatwia osiąganie celów. Putnam wskazuje po-
nadto na dobroczynny wpływ kapitału społecznego na psychikę człowieka.

Putnam podkreśla również dwojaką rolę stowarzyszeń, a więc strukturalnego 
elementu kapitału społecznego: zewnętrzną i wewnętrzną (Putnam 1993: 89; Ho-
well, Pearce 2001: 100). Zewnętrzny wpływ organizacji i stowarzyszeń obywatel-
skich polega na upowszechnianiu norm współpracy i postaw odpowiedzialności. 
Wpływ wewnętrzny polega na wytwarzaniu wśród członków stowarzyszenia po-
czucia solidarności z innymi jednostkami systemu społecznego. 

W koncepcjach alternatywnie pojmowanego rozwoju uwaga badaczy koncen-
truje się na tych aspektach kapitału społecznego, które są bezpośrednio związa-
ne z poprawą jakości życia mieszkańców i rozwojem danej jednostki terytorial-
nej. Uwzględnia się tu przede wszystkim takie wymiary, jak zdrowie i dobrostan 
mieszkańców, niska przestępczość i wskaźnik patologii, wysoka jakość usług edu-
kacyjnych i socjalnych czy efektywność władz. David Halpern (2005) wskazuje 
na kilka podstawowych funkcji kapitału społecznego, tłumacząc, w jaki sposób 
jego zasoby przesądzają o wzroście gospodarczym, poprawie jakości życia miesz-
kańców i efektywności państwa, warunkując tym samym rozwój społeczny. Prze-
analizowawszy obszerną literaturę na temat oddziaływań różnych form kapitału 
społecznego, Halpern dowodzi, że kapitał społeczny przyczynia się do wzrostu 
produktywności i rozwoju gospodarczego, zarówno w drodze redukcji kosz-
tów transakcyjnych, jak i niezależnych oddziaływań sprzyjających innowacjom, 
przedsiębiorczości, inwestycjom i efektywnej alokacji zasobów. Prawidłowość ta 
dotyczy wszystkich poziomów analizy. Pozytywny wpływ kapitału społecznego 
obserwuje się także w obszarze zdrowia (zarówno fi zycznego, jak i psychicznego) 
oraz dobrostanu obywateli, szczególnie w wypadku analiz na poziomie jednost-
kowym i na poziomie mikrostruktur. Słabszy związek, aczkolwiek nadal istotny, 
obserwuje się w społecznościach lokalnych. Na poziomie makroanaliz zasoby 
kapitału społecznego wykazują silny wpływ na zdrowie psychiczne obywate-
li, poczucie szczęścia, satysfakcję z życia i niski wskaźnik samobójstw. Równie 
pozytywny związek, obserwowany na wszystkich poziomach analizy, wykazują 
osiągnięcia edukacyjne członków społeczności. Bardziej problematyczne okazuje 
się określenie wpływu kapitału społecznego na przestępczość. Dane wskazują, że 
integracja społeczna i wysokie zasoby tego kapitału na ogół sprzyjają niższej prze-
stępczości, kapitał społeczny, szczególnie zaś typu wiążącego, może jednak uła-
twiać powstawanie grup przestępczych. Halpern przekonuje ponadto, powołując 
się między innymi na badania Roberta Putnama, że kapitał społeczny warunkuje 
efektywność władz i ogranicza zjawisko korupcji.

Związek między kapitałem społecznym a osiąganiem celów rozwojowych oka-
zał się na tyle istotny, że Bank Światowy włączył to pojęcie do dyskursu o rozwoju 
i powołał specjalną agendę zajmującą się tym problemem. Na podstawie licznych 
badań i obserwacji stwierdzono bowiem, że społeczna kohezja jest warunkiem 
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wzrostu ekonomicznego i zrównoważonego rozwoju. Ismail Serageldin, jeden 
z kierujących Social Capital Iniciative, powołanej przy Banku Światowym, określa 
kapitał społeczny jako „(...) odnoszący się do społecznej i kulturowej koherencji 
społeczeństwa, norm i wartości, które kierują interakcjami między ludźmi i insty-
tucjami, w których są zakorzenione. (...) Kapitał społeczny jest klejem, który trzy-
ma społeczeństwo w całości i bez którego niemożliwy jest ani wzrost gospodarczy, 
ani ludzki dobrostan” (SCI World Bank 1998: iii). W cyklu artykułów poświęco-
nych kapitałowi społecznemu autorzy zgromadzeni wokół Social Capital Inicia-
tive wskazują na wielorakie oddziaływania tych zasobów na sprawność instytucji 
demokratycznych, wzrost transparencji oraz na powodzenie licznych projektów 
rozwoju fi nansowanych przez Bank Światowy.

Trzeba jednak pamiętać, że podobnie jak inne formy kapitału, kapitał spo-
łeczny może zostać „źle” zainwestowany i przynieść negatywne skutki. Kapitał 
społeczny ułatwia współpracę, która może jednak służyć celom niegodnym. Na 
problem ten zwróciła uwagę między innymi Sheri Berman, która wykazała, że 
gęsta sieć stowarzyszeń w Republice Weimarskiej służyła nazistom i NSDAP, 
grzebiąc ostatecznie Republikę wraz z jej demokracją (Berman 1997). Alejandro 
Portes z kolei proponuje mówić o „negatywnym kapitale społecznym”, twierdząc, 
że może on sprzyjać tworzeniu społecznie szkodliwych organizacji, czego przy-
kładem są mafi e (1998). Fukuyama wskazuje na „negatywne efekty zewnętrzne” 
kapitału społecznego (2003). Świadom tego problemu jest także Robert Putnam, 
który dwudziesty drugi rozdział swojej głośnej publikacji Bowling Alone poświęcił 
właśnie „ciemnej stronie” kapitału społecznego (2000). Kapitał społeczny może 
zatem dzielić społeczność, a nie jednoczyć ją, sprzyjać przestępczości, a nie jej 
przeciwdziałać, utrudniać rozwój gospodarczy, a nie ułatwiać go. Należy zatem 
traktować kapitał społeczny jako „neutralny mnożnik” (Berman 1997), a nie przy-
pisywać mu wyłącznie pozytywne cechy. 

Znaczenie pojęcia kapitału społecznego dla naszej wiedzy o społeczeństwie 
wydaje się mieć jednak znacznie głębszy i fundamentalny charakter, odnosząc 
się do samych źródeł funkcjonowania wszelkich zbiorowości ludzkich: „społe-
czeństwa nie stanowią zbiorów zatomizowanych jednostek. Ludzi łączą określo-
ne struktury pośrednie – sieci stosunków i podzielanych wzorów zachowań. Ta 
tkanka społeczna w znacznym stopniu określa, z kim oraz jak współdziałamy 
i współpracujemy. I to tę właśnie codzienną tkankę powiązań i wzorów współ-
pracy ma za zadanie opisać pojęcie kapitału społecznego” (Halpern 2005: 3). 
Zapewne wielu uczonych postrzega kapitał społeczny jako koncepcję, która 
wyznaczając nowy kierunek analiz społecznych, stanowić będzie najważniejsze 
osiągnięcie współczesnej socjologii (zob. Halpern 2005: 1). Jeśli bowiem kapitał 
społeczny, określając charakter tkanki społecznej, przesądza o sposobie, w jaki 
dane społeczeństwo funkcjonuje, o jego instytucjach i kierunku przekształceń, 
pojęcie to powinno być fundamentem wszelkich socjologicznych wyjaśnień. 
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Andrzej Niesporek zauważa, że pojęcie kapitału społecznego spełnia funkcję te-
oretycznego łącznika między pojęciami działania i struktury społecznej (2008: 
26–27). Zapewne dlatego kariera naukowa tego pojęcia nie gaśnie, co odzwier-
ciedla nieustanny przyrost publikacji na ten temat (między innymi Coleman 
1988; Putnam 1995; Fukuyama 1997 i 2003; Paxton 2002; Halpern 2005; Baron, 
Field, Schuller 2000; Howell, Pearce 2001)2.

3.3. Tradycja, tożsamość i festiwale: kapitał kulturowy

W porównaniu z popularnością koncepcji kapitału społecznego wątek kapitału 
kulturowego wydaje się zaniedbywany zarówno przez polskich socjologów, jak 
i uczonych zachodnich. Dzieje się tak – jak wolno przypuszczać – z dwóch waż-
nych powodów. Po pierwsze, „winowajcą” jest tu sama koncepcja kapitału spo-
łecznego, która – odwołując się do pojęcia normy i długiego trwania tradycji 
obywatelskich – „zawłaszcza” niejako tę część rzeczywistości społecznej, którą 
zwykliśmy analizować, odwołując się do pojęcia kultury. Jeśli bowiem kapitał spo-
łeczny rozumiemy w kategoriach norm partycypacji i współpracy obywatelskiej, 
wówczas – jak zauważa Adam Bartoszek – „(...) kapitał społeczny wiąże się z kapi-
tałem kulturowym, a obydwa mają postać zasobu moralnego i kompetencyjnego, 
wynikającego z aktywności ludzi w sieciach powiązań społecznych” (2008: 74). 
Z tego zapewne powodu częściej niż o kapitale kulturowym mówi się o kapitale 
społeczno-kulturowym bądź wyłącznie o kapitale społecznym, zakładając milczą-
co, że oba pojęcia wiążą się z sobą. Jeśli bowiem nasze rozumienie kapitału kul-
turowego ograniczymy wyłącznie do kwestii kultury obywatelskiej, wówczas rze-
czywiście pojęcia kapitału społecznego i kapitału kulturowego desygnują ten sam 
obszar zjawisk. Kapitał społeczny jako pojęcie szersze, obejmujące zarówno struk-
turalny element sieci społecznych, jak i element normatywny wartości obywatel-
skich, eliminuje z dyskursu naukowego węższe pojęcie – „kapitał kulturowy” – 
które przestaje być potrzebne. Takie jednakże zawężenie rozumienia kapitału 
kulturowego wydaje się nieuprawnione, czynnikami wpływającymi zarówno na 
rozwój lokalny, jak i na samą partycypację obywatelską mogą być bowiem takie 
elementy kultury, jak identyfi kacja z miejscem, religijność czy przywiązanie do 
tradycji. Żaden z wymienionych elementów nie daje się zredukować do pojęcia 
kapitału społecznego.

2 Koncepcje kapitału społecznego znajdują istotne zastosowanie na gruncie polskim, gdzie 
wykorzystuje się je w wyjaśnianiu procesów transformacji ustrojowej. Przez rodzimych socjolo-
gów kapitał społeczny zazwyczaj jest traktowany jako czynnik warunkujący (zwiększający bądź 
zmniejszający) zdolności adaptacyjne społeczeństwa polskiego do zmian (zob. Giza-Poleszczuk, 
Bartoszek 2001).
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Drugą przyczynę względnej nieobecności terminu „kapitał kulturowy” w stu-
diach nad rozwojem stanowi z kolei samo to pojęcie, które przede wszystkim jest 
kojarzone z pracami Bourdieu i analizami mechanizmów stratyfi kacji, ujmowa-
nych w kategoriach przemocy symbolicznej (Bourdieu 1973). Ta mocno ugrun-
towana w socjologii koncepcja wydaje się nie pozostawiać miejsca dla innych in-
terpretacji. Twórcą pojęcia kapitał kulturowy jest rzeczywiście Pierre Bourdieu, 
który wspólnie z Jean-Claudem Passeronem wprowadził je do słownika socjologii 
w publikacji z 1973 roku poświęconej kulturowym mechanizmom reprodukcji 
społecznej. Bourdieu określał tym terminem wiedzę, umiejętności i formalne wy-
kształcenie, które uprzywilejowują jednostkę i zapewniają jej wyższy status w spo-
łeczeństwie. Podobnie jak w wypadku kapitału społecznego, rozumianego przez 
Bourdieu jako sieć kontaktów społecznych, którymi dysponuje jednostka, kapitał 
kulturowy określa zasoby indywidualne człowieka. W studiach nad rozwojem, 
podobnie zresztą jak w wypadku ekonomicznych koncepcji rozwoju gospodar-
czego (por. Th rosby 1999), tak rozumiany kapitał kulturowy stanowi składową 
kapitału ludzkiego. Powszechne utożsamianie kapitału kulturowego z kapitałem 
ludzkim skutecznie eliminuje to pierwsze pojęcie z naukowego dyskursu.

Termin „kapitał kulturowy” można jednakże stosować także dla poziomu 
zbiorowości, wówczas jednak oznacza on coś zgoła odmiennego. Zwraca na to 
uwagę Wojciech Świątkiewicz, który twierdzi, że „Jako właściwość jednostki kapi-
tał kulturowy ma charakter podmiotowy, tzn. związany jest zawsze z działalnością 
człowieka i jego subiektywnym doświadczeniem uczestnictwa w życiu społecz-
ności i w kulturze, a jako cecha grupy społecznej oznacza rezultat nagromadze-
nia specyfi cznych dla niej i reprezentatywnych cech kultury symbolicznej, stano-
wiących o jej specyfi ce, modelujących wzory działań społecznych, ich motywacje 
i ukierunkowania oraz sposoby komunikowania się symbolicznego z innymi gru-
pami” (2000: 34). Jak bowiem twierdzi Świątkiewicz, „każda wspólnota stwarza 
ramy określające podobieństwo reguł postrzegania świata jako uporządkowanej 
całości – umieszcza społeczną rzeczywistość w społecznym uniwersum” (2000: 
32). Tak rozumiane zasoby kapitału kulturowego określają potencjał rozwojowy 
społeczności lokalnej. Świątkiewicz identyfi kuje osiem elementów składowych 
kapitału kulturowego pozostającego w dyspozycji społeczności lokalnych. Są to: 
(1) infrastruktura edukacyjna, (2) struktura zawodowa, (3) struktura socjolektal-
na, (4) homogeniczność/heterogeniczność kulturowa społeczności, (5) instytu-
cjonalizacja wartości i ich infrastruktura środowiskowa, (6) struktura społeczna 
i kryteria mobilności, (7) folklor i jego społeczny zasięg, oraz (8) obszary zmian 
kulturowych i innowacji wraz z ich strukturą (Świątkiewicz 2000: 35).

Zaproponowane przez badacza ujęcie kapitału kulturowego opiera się na 
socjologiczno-antropologicznym rozumieniu kultury pojmowanej jako „zespół 
postaw, praktyk i wierzeń fundamentalnych dla funkcjonowania społeczeństw” 
(Th rosby 1995: 202). W tym sensie pojęcie kapitału kulturowego określa prakty-
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kowane w danej zbiorowości wzory zachowań i postrzegania świata społecznego, 
które są normowane w znacznym stopniu przez tradycję i zwyczaje przekazywane 
z pokolenia na pokolenie. Kulturę można jednakże rozumieć także w bardziej za-
wężony sposób – jako kulturową produkcję. W takim wąskim ujęciu kultura staje 
się synonimem sztuki, szeroko rozumianej rozrywki i mediów. Mianem kultury 
określa się wówczas różnego rodzaju aktywności podejmowane w ramach „prze-
mysłu kulturalnego”, tworzące tak zwany „sektor kulturalny” gospodarki (Th rosby 
1995: 202). Obie sfery zjawisk mieszczą się w pojęciu kapitału kulturowego, obie 
bowiem przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego.

Ekonomiczny wymiar kapitału kulturowego jest podkreślany– rzecz jasna – 
przede wszystkim przez ekonomistów, dla których kultura stanowi istotny czynnik 
rozwoju gospodarczego oraz niezbędny element procesu produkcji dóbr i usług. 
Th rosby postuluje uwzględniać w analizach ekonomicznych i w ekonomicznych 
modelach produkcji kapitał kulturowy – jako czwarty, obok kapitału fi zycznego, 
ludzkiego i naturalnego, pierwiastek. Autor ten defi niuje kapitał kulturowy jako 
„wartość kulturową osadzoną w zasobie” (1999: 6). Zwraca przy tym uwagę, że 
zasoby kapitału kulturowego mogą występować zarówno w formie namacalnej, jak 
i nienamacalnej. Namacalne zasoby kapitału kulturowego obejmują „(...) budynki, 
tereny i lokalizacje wyposażone w znaczenie kulturowe (zwykle określane mianem 
«dziedzictwa kulturowego»), jak również dzieła sztuki i inne przedmioty kultury 
materialnej w postaci dóbr prywatnych, takich jak obrazy, rzeźby i inne tego typu 
przedmioty. Wymienione zasoby są źródłem przepływu dóbr i usług i mogą bez-
pośrednio służyć konsumpcji bądź też stanowić wkład w produkcję innych dóbr 
i usług, w tym także w produkcję nowego kapitału kulturowego” (Th rosby 1999: 7). 
Zasoby nienamacalne tworzą z kolei idee, praktyki, wierzenia, tradycje i wartości 
służące identyfi kacji jednostkowej i integracji zbiorowości. Obejmują one również 
dzieła sztuki będące „dobrami publicznymi”, a więc pozostającymi w publicznym 
posiadaniu, jak na przykład literatura lub muzyka. Te zasoby również są źródłem 
przepływu usług i podobnie jak zasoby namacalne stają się przedmiotem kon-
sumpcji prywatnej bądź są wykorzystywane w produkcji innych dóbr kulturowych. 

Wierzeniom, tradycjom i wartościom kulturowym, a więc zasobom nienama-
calnym, przypisuje się we współczesnej ekonomii coraz większe znaczenie, za-
uważając, że mają one istotny wpływ na funkcjonowanie systemu gospodarcze-
go. Jak ujmuje to Th rosby: „Staje się jasne, że kulturowe ekosystemy wzmacniają 
działanie gospodarki, wpływając na sposób, w jaki ludzie się zachowują, jak i na 
podejmowane przez nich wybory” (2003: 169). Autor twierdzi, że zaniedbywa-
nie nienamacalnego kapitału kulturowego, a więc pozwalanie na niszczenie kul-
turowego dziedzictwa, niepodtrzymywanie wartości kulturowych istotnych dla 
jednostkowego poczucia tożsamości wszystko to powoduje załamanie systemu 
kulturowego, a w konsekwencji prowadzi do spadku ekonomicznej wydajności 
i utrudnia osiągnięcie dobrobytu. 
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Choć pojęcie kapitału kulturowego rzadko się pojawia w socjologicznych 
opracowaniach poświęconych problematyce rozwoju społecznego, należy mieć 
świadomość, że de facto znaczna ich część omawia zjawiska desygnowane przez 
to pojęcie. Ogólnie rozumiana „kultura” towarzyszyła bowiem studiom nad roz-
wojem niemal od początku, choć jej znaczenie dla rozwoju oraz rola, jaką miała 
odgrywać, była na przestrzeni lat różnie interpretowana. Teorie modernizacji, za-
kładając uniwersalny, linearny, stadialny i konwergentny charakter procesów roz-
woju, postrzegały kulturę krajów Zachodu jako wzorzec, najbardziej zaawansowa-
ne stadium postępu, do którego nieuchronnie zmierzają wszelkie społeczeństwa 
ludzkie. Zakładano przy tym, że osiągnięcie tego stadium przez kraje rozwijające 
się wymaga zastąpienia struktur tradycyjnych strukturami „nowoczesnymi”, cha-
rakterystycznymi dla społeczeństw rozwiniętych. Tradycyjne wartości kulturowe 
i instytucje były traktowane jako swego rodzaju przeszkoda, hamująca bądź wręcz 
uniemożliwiająca rozwój (Rostow 1960). W tych teoriach „zmiana kulturowa sta-
nowiła niezbędny warunek wstępny rozwoju ekonomicznego” (Mayo 2000: 89). 
Wierząc, że zmiana kulturowa jest warunkiem rozwoju, mnożono indeksy cech 
opisujących społeczeństwa tradycyjne i nowoczesne oraz identyfi kowano warto-
ści i postawy determinujące rozwój. Na potrzeby implementacji zmian angażo-
wano środki masowego przekazu i instytucje edukacyjne. Wykorzystywano tak-
że tradycyjne środki komunikowania, szczególną zaś rolę odgrywał teatr, który 
w przedstawianych historiach przemycał treści dydaktyczne. Tym samym kultura 
służyła także edukacji rozwojowej, chodziło bowiem o to, by nauczyć tubylców 
„właściwych” wzorów zachowań.

Taki punkt widzenia został skrytykowany przez badaczy południowoamery-
kańskich skupionych wokół szkoły dependystycznej, którzy twierdzili, że zaco-
fanie jest uwarunkowane strukturalnie, a nie kulturowo: procesowi rozwoju to-
warzyszy nieodłącznie zjawisko niedorozwoju (Frank 1969, 1975). Prawidłowość 
ta dotyczy zarówno krajów Trzeciego Świata, jak i rozwiniętych krajów Zachodu, 
bieda jest bowiem, w przekonaniu dependystów, zawsze wynikiem nierówności 
generowanych przez rozwój liberalnej ekonomii. Pogląd ten znalazł odzwiercied-
lenie w międzynarodowych programach rozwoju, w których centralne miejsce za-
jęły kwestie produkcji oraz dystrybucji dóbr i usług społecznych (Mayo 2000: 96). 
Kultura liczyła się o tyle, o ile można było ją „sprzedać”, o ile przynosiła wymierne 
zyski ekonomiczne. Dla badaczy południowoamerykańskich natomiast kultura 
lokalna stawała się narzędziem walki z imperializmem krajów Zachodu: jej afi r-
macja stanowiła wyraz antyimperializmu i służyła upodmiotowieniu (por. Pieter-
se 2010). 

Jednocześnie zatem, jak zauważa Mayo, przełom lat sześćdziesiątych i sie-
demdziesiątych minionego wieku był świadkiem narodzin ruchów społecznych 
na rzecz „wspólnotowej sztuki” (community arts movement), które łączyły „rady-
kalny libertynizm, zainteresowanie sprawami socjalnymi z innowacyjnym upra-



101Kapitalizacja rozwoju alternatywnego, czyli o różnych typach kapitału

wianiem sztuki” (2000: 100). Dostrzegając strukturalne uwarunkowania niedo-
rozwoju i marginalizacji, ruchy te wykorzystywały sztukę jako środek kontestacji 
zastanego porządku społecznego i narzędzie wyzwolenia. Stwarzając równe pra-
wa ekspresji („każdy może być artystą”), sztuka stawała się formą partycypacji 
i pozwalała na reprezentację głosów wszystkich grup społecznych. Innymi słowy, 
sprzyjała upodmiotowieniu, dawała mieszkańcom „poczucie własnej wartości, 
tożsamości, dumy i pewności, które przenosiły się na inne sfery życia jednostek” 
(Orton 1996: 178, za Mayo 2000: 101). W ten sposób wydarzenia kulturalne pro-
mowały partycypację społeczną (Mayo 2000: 115). Szybko zaczęto dostrzegać 
znaczenie kultury dla rozwoju lokalnego i rewitalizacji miast, zarówno w krajach 
rozwiniętych, jak i Trzeciego Świata. „Rozwój lokalny przez sztukę” (arts-based 
community development) stał się programem, w którym udało się rozprawić za-
równo z determinizmem kulturowym, jak i strukturalnym. 

Współcześnie pojęcie kultury pojawia się w kontekście rozwoju społeczne-
go w trzech podstawowych wymiarach. Po pierwsze, wskazuje się na znaczenie 
spuścizny historycznej, wraz z jej treściami kulturowymi i instytucjonalnymi, 
które warunkują przebieg zmiany społecznej. Można ten nurt badań określić 
mianem tradycji weberowsko-modernizacyjnej. W przeciwieństwie jednak do 
klasycznych teorii modernizacji nie traktuje się dziś tradycyjnej kultury wyłącz-
nie jako przeszkody na drodze do rozwoju. Przeciwnie, obok zasobów społecz-
nych dużą uwagę przywiązuje się właśnie do zasobów kulturowych. Przyjmuje 
się bowiem zazwyczaj, że potencjał społeczności lokalnych tkwi w ich tożsamości 
i w lokalnych tradycjach, czy szerzej: lokalnej kulturze, i to one stanowią jedne 
z podstawowych zasobów rozwojowych. Podkreśla się znaczenie wiedzy lokal-
nej, lokalnych tożsamości, kulturowego dziedzictwa, prawa do ekspresji i tym 
podobnych. Nie postuluje się jednak wynoszenia tradycji ponad wszystko, nie 
o tworzenie skansenu bowiem chodzi. Jak pisał jeden z teoretyków rozwoju en-

Tabela 6. Znaczenie kultury w wybranych teoriach rozwoju

Teoria rozwoju Znaczenie kultury

Teorie klasyczne Brak znaczenia (koncentracja na industrializacji)

Teorie modernizacji Kultura jako przeszkoda (tradycja jako opór wobec zmiany, postulat westernizacji 
i wpajania potrzeby osiągnięć)

Teorie zależności Kultura jako zasoby polityczne (antyimperializm)

Teorie rozwoju 
alternatywnego

Kultura jako zasoby lokalne i narodowe (znaczenie wiedzy lokalnej i decentralizacji)

Neoliberalizm Instrumentalne znaczenie kultury (narzędzie marketingu i innowacji)

Rozwój społeczny 
(human development)

Kultura jako zasoby ekonomiczne (kapitał ludzki i kapitał kulturowy)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: (Pieterse 2010: 76).
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dogennego H. Căo Tri: „Walka o postęp powinna się opierać na pozytywnym 
jądrze wartości kulturowych i moralnych, odziedziczonych z przeszłości, unika-
jąc z jednej strony ich gloryfi kacji, z drugiej zaś – nie zapominając o sprzecznoś-
ciach społecznych teraźniejszości oraz o konieczności radykalnych nieraz reform 
strukturalnych (...) uwzględniających szczególne uwarunkowania okresu, który 
wiąże nasze stulecie z przyszłością” (Tri i. in. 1984: 25, za: Szczepański, Krzysz-
tofek 2002: 152). 

Lokalna kultura, tradycja i tożsamość mają dla rozwoju dwojakie znaczenie. 
Po pierwsze, stanowią podłoże, na którym buduje się poczucie podmiotowości 
społecznej lokalnych aktorów. Tradycja staje się zatem pewnego rodzaju instru-
mentem rozwoju. Tego typu obserwacje płyną między innymi z badań Mariana 
Kempnego (2004), przeprowadzonych w trzech gminach. Tradycja okazuje się 
tu mechanizmem mobilizacji społecznej, swego rodzaju narzędziem aktywizacji, 
z którego świadomie korzystają lokalni liderzy. „Ożywiają” oni lokalne tradycje, 
by obudzić w mieszkańcach ich lokalną tożsamość, a tym samym poczucie od-
powiedzialności za społeczność, i by w ten sposób mobilizować do działania na 
rzecz wspólnoty (Kempny 2004: 163). Tradycyjne zasoby kulturowe mogą jed-
nakże mieć znaczenie rynkowe, pozwalając na budowę przewagi konkurencyjnej 
danej społeczności. Odgrywają one ponadto bardzo znaczącą rolę, określając cha-
rakter społeczności i nadając jej tym samym znaczenie marketingowe. W dobie 
globalizacji i zwiększonej konkurencji o kapitał – jak zauważają Andrew Bradley 
i Tim Hall: „(...) atrybuty miejsca i lokalne tożsamości kulturowe stają się formą 
kapitału kulturowego, który tworząc kuszący wizerunek społeczności, zwabi po-
tencjalnych rezydentów, inwestorów czy turystów” (2006: 77).

W kolejnym ujęciu kulturę postrzega się jako instrument rozwoju opartego 
na kulturowej produkcji i konsumpcji znaczeń. Z jednej strony mowa tu o in-
strumentalnym znaczeniu rozmaitych form rozrywki, z drugiej o przyciąganiu 
określonego typu mieszkańców, których styl życia sprzyja rozwojowi gospodar-
czemu zamieszkiwanego przez nich miasta. Te dwa instrumentalne aspekty kul-
tury w analizach procesów rozwoju są z sobą dość związane. W mobilnych społe-
czeństwach ponowoczesnych społeczności są zmuszone promować się, nie tylko 
umożliwiając dobre inwestycje, ale także podnosząc jakość życia, którą przede 
wszystkim określają środowisko naturalne i kultura. Bogata oferta rozmaitych 
form spędzania czasu wolnego staje się coraz bardziej znaczącym argumentem 
zarówno w decyzjach o długoterminowych przeprowadzkach, jak i krótkoter-
minowych wyjazdach turystycznych i biznesowych, takich jak konferencje lub 
szkolenia (Hall 1998: 127). Festiwale oraz inne wydarzenia kulturalne i sportowe 
mają w związku z tym istotny wkład w wizerunek danego miejsca i w ten sposób 
wpływają na jego rozwój gospodarczy (Page 1995: 217, za: Bradley, Hall 2006: 77). 
Kapitał kulturowy staje się narzędziem rozwoju także w szerszym sensie, festiwale 
nie służą bowiem jedynie konsumpcji (w ekonomicznym sensie), a stanowią „(...) 
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element lokalnej polityki gospodarczej, który służy osłabieniu negatywnych skut-
ków przejścia od gospodarki przemysłowej do poprzemysłowej” (Bradley, Hall 
2006: 79). Strategie kulturowe obejmują zatem cele ekonomiczne i socjalne, takie 
jak walka z bezrobociem. Zachęcając artystów do sprzedaży swych dzieł i podej-
mowania samozatrudnienia, jednocześnie promuje się różnorodność kulturową.

Polityka jakości życia ma przede wszystkim sprzyjać przyciąganiu określone-
go typu mieszkańców. Graeme Evans i Jo Foord (2006) identyfi kują trzy główne 
grupy mieszkańców, które rozwijające się miasta powinny przyciągać. Pierwszą 
grupę stanowią młodzi, bezdzietni mieszkańcy, którzy odkrywają zalety życia 
w mieście i oddają się luksusowej konsumpcji (Zukin 1998). Druga grupa to tu-
ryści przyciągani bogatą ofertą usług rozrywkowych, kulturalnych i sportowych 
(Shaw i in. 2004). Ostatnią grupę szczególnie pożądanych mieszkańców tworzy 
klasa kreatywna, boho, o której pisał w swych publikacjach Richard Florida (2002, 
2005). Z jednej strony zatem chodzi o przyciągnięcie mieszkańców i turystów, 
którzy oddawaliby się w mieście konsumpcji i generowali tym samym wzrost go-
spodarczy, z drugiej o przyciągnięcie kapitału ludzkiego, owej creative class, która 
dzięki swojej zdolności innowacyjnego i kreatywnego myślenia przyczynia się do 
rozwoju ekonomii opartej na wiedzy. 

Przez mieszankę zespołu postaw i zachowań określanych w literaturze termi-
nem boho oraz przedsiębiorczości klasa kreatywna jednocześnie konsumuje i wy-
twarza dobra, na których opiera się nowoczesna gospodarka. Zdaniem Floridy 
o rozwoju miast decyduje to, czy zdolne są one przyciągnąć przedstawicieli klasy 
kreatywnej. Miasta zmuszone są konkurować z sobą o tych właśnie mieszkań-
ców, a czynnikiem zwiększającym konkurencyjność jest jakość życia, określana 
w znacznym stopniu przez szeroko pojętą ofertę kulturalną i rozrywkową oraz 
tak zwany „klimat” miasta. Innymi słowy, aby zapewnić sobie rozwój ekonomicz-
ny, miasta muszą stworzyć warunki dla konsumpcji symboli. W ponowoczesnym 
społeczeństwie wiedzy to konsumpcja bowiem, w tym konsumpcja symboli, a nie 
produkcja, decyduje o rozwoju miast. Choć obserwacje te dotyczą przede wszyst-
kim wielkich miast, których potencjał jest pod tym względem znacznie większy 
aniżeli niewielkich miasteczek, małe społeczności również czerpią korzyści z bo-
gatej polityki kulturalnej. Ożywienie kulturalne, dostęp do zróżnicowanych form 
rozrywki oraz wysoka jakość życia pozwalają zatrzymać mieszkańców, również 
młodych i kreatywnych, skutecznie oddalając myśl o przeprowadzce. Kultura ro-
zumiana jako przemysł zapewnia zatem warunki do rozwoju kreatywności i inno-
wacji, które z kolei determinują wzrost gospodarczy. 

Kultura jest także traktowana jako autonomiczny cel rozwoju, służy zaspokaja-
niu wyższych potrzeb człowieka i jego samorozwojowi, a więc temu, co Margaret 
Jane Radin określa terminem human fl ourishing. W tym ujęciu pierwszorzędne 
znaczenie przypisuje się rozwojowi duchowemu człowieka i jego podmiotowości, 
a bogata oferta kulturalna staje się synonimem wysokiej jakości życia, do której 
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wszyscy mają prawo. W odróżnieniu od ujęć ekonomistycznych, w których wska-
zuje się na ekonomiczne korzyści czerpane z kultury, w ujęciu społecznym kultura 
jest instrumentem realizacji celów społecznych i w tym sensie staje się elementem 
społecznej inżynierii. Zwraca się uwagę na to, że kultura i rozrywka, służąc więk-
szemu zaangażowaniu, zbliżają obcych sobie ludzi i wzmacniają inkluzję społecz-
ną (Evans, Foord 2006: 152). Kultura kwitnie nie tylko w instytucjach, takich jak 
kina, teatry i centra kultury, ale także na ulicach, w parkach, kawiarniach, różnego 
typu przestrzeniach publicznych. Stąd też wielkiego znaczenia nabiera polityka 
miejsca, a więc takie podejście do rozwoju lokalnego, w którym dzięki inwestowa-
niu w szeroko pojętą kulturę oraz rozwojowi przestrzeni publicznych buduje się 
dobrostan ludzi, którzy identyfi kują się z miejscem zamieszkania.

Na pograniczu kapitału ludzkiego i kulturowego sytuują się zasoby psycholo-
giczne jednostek, takie jak otwartość na zmiany, zdolność do podejmowania wy-
zwań, poczucie humoru. Ponieważ odpowiadają one jednostkom, a nie zbioro-
wościom, możemy je traktować jako składową kapitału ludzkiego. Są one jednakże 
uwarunkowane kulturowo i w pewnym sensie są uniwersalne dla większości człon-
ków danej zbiorowości, określając jej „charakter”, dlatego też możemy je zakwalifi -
kować do kapitału kulturowego. Możemy również uznać, że stanowią samodzielną 
kategorię kapitału – kapitał psychologiczny. Choć w socjologii pojęcie to jeszcze 
nie funkcjonuje, coraz częściej można odnaleźć sygnały wskazujące na potrzebę 
uwzględnienia go w tej dziedzinie nauki (Alsop, Bertelsen, Holland 2006). 

Zwróćmy jednak uwagę, że idea zasobów psychologicznych ma w socjologii 
dość długą tradycję. Choć nikt do tej pory nie posługiwał się pojęciem kapita-
łu psychologicznego – swoista „moda na kapitalizację” zjawisk społecznych za-
panowała stosunkowo niedawno – częste były próby określenia profi lu osobo-
wościowego danej populacji. Przykładem takich rozważań w socjologii polskiej 
może być koncepcja „duszy rasowej” Ludwika Krzywickiego (1923) czy „psychiki 
zbiorowości terytorialnych” Kazimierza Dobrowolskiego, przez którą rozumiał 
on „(...) zespół cech psychofi zycznych i kulturowych ukształtowanych w rezulta-
cie wielowiekowych procesów adaptacyjnych do środowiska przyrodniczego i do 
społecznych warunków bytu” (1967: 12). W teoriach rozwoju znajdziemy liczne 
przykłady tworzenia indeksów cech „osobowości nowoczesnej” i tych elemen-
tów ludzkich predyspozycji psychicznych, które warunkują kierunek przemian 
społeczeństw (McClelland 1961; Inkeles, Smith 1984; Inglehart 2003; Szczepań-
ski, Krzysztofek 2002; Appadurai 2004). Z ideą tą korespondują badania Janusza 
T. Hryniewicza, który również wskazuje na osobowościowe czynniki przemian 
społeczności lokalnych w Polsce, takie jak na przykład predyspozycje emocjonal-
ne czy odporność na dysonans poznawczy (Hryniewicz 2000). 

Kapitał psychologiczny stanowiłyby zatem kulturowo uwarunkowane orien-
tacje indywidualne jednostek, ich predyspozycje psychiczne do podejmowania 
wyzwań, otwartość na zmiany, proaktywny stosunek wobec rzeczywistości, opty-
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mizm, dobrostan psychiczny. Propozycje podobnych cech czy predyspozycji psy-
chicznych, które stanowiłyby składowe kapitału psychologicznego i jednocześnie 
miałyby potencjalny wpływ na przebieg procesów zmiany, można mnożyć. Nie 
jest jednak celem tej publikacji opracowanie koncepcji kapitału psychologiczne-
go ani tym bardziej budowanie katalogu takich dyspozycji. Proponuję jedynie, 
by w procesie badawczym nie tracić z pola widzenia czynnika psychologicznego. 
Skoro, jak wiele lat temu pisał Howard Becker, „postawa wobec zmiany stanowi 
główną zmianę”, warto się przyjrzeć bliżej postawom i dyspozycjom psychicznym 
członków badanej społeczności, które mogą być istotnym katalizatorem bądź ha-
mulcem jej rozwoju.

3.4. Governance, czyli współrządzenie: kapitał instytucjonalny

W pewnym sensie oddzielny typ kapitału, który jednak nie zostaje uwzględniony 
w żadnej z przedstawionych wcześniej typologii, stanowi sam system sprawowa-
nia władzy lokalnej. Ponieważ określa on ramy instytucjonalne funkcjonowania 
układu lokalnego, możemy zakwalifi kować go jako element kapitału instytucjo-
nalnego. Kapitał instytucjonalny pozostaje w ścisłym związku z omówionym 
wcześniej kapitałem społecznym. O ile kapitał społeczny odnosi się do norm 
zaufania i współpracy, które umożliwiają aktywność obywatelską, o tyle kapitał 
instytucjonalny określa ramy instytucjonalne funkcjonowania i współpracy ak-
torów społecznych obecnych w danej społeczności i jako taki sprzyja rozwojo-
wi tego pierwszego. Oba zatem typy kapitałów wzajemnie się warunkują. System 
sprawowania władzy lokalnej określa warunki funkcjonowania społeczeństwa 
obywatelskiego, stanowiącego wyraz lokalnego kapitału społecznego. Włączający 
i partycypacyjny system sprawowania władzy będzie sprzyjał rozwojowi trzeciego 
sektora i w ten sposób będzie wzmacniał zasoby społeczne (w tym normy za-
ufania i współpracy). Jednocześnie aktywność obywatelska oddziałuje na układ 
instytucjonalny, wymuszając „otwarcie” się systemu na obywateli i włączanie ich 
w procesy decyzyjne. 

Wydaje się, że w świetle przedstawionych wcześniej koncepcji rozwoju alter-
natywnego zasoby instytucjonalne mają szczególne znaczenie. Jak bowiem ar-
gumentują uczeni, rozwój wiąże się z relacjami władzy. Zdecydowana większość 
badaczy twierdzi, że warunkiem rzeczywistego, prawdziwego rozwoju jest taki 
system sprawowania władzy, który umożliwia udział wszystkich aktorów spo-
łecznych w defi niowaniu celów rozwoju i wyborze narzędzi jego osiągania. Obok 
koncepcji kapitału społecznego niezwykłą popularność zyskało tym samym po-
jęcie governance.

Czym jednak jest governance? W literaturze przedmiotu możemy znaleźć różne 
ujęcia defi nicyjne, wydaje się także, że każda z nauk społecznych posługuje się nie-
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co odmiennym rozumieniem tego pojęcia i stosuje je na potrzeby analizy odmien-
nych zagadnień. Jak zauważają Jon Pierre i B. Guy Peters, termin governance stał 
się konceptualnym parasolem dla opisu tak różnorodnych zjawisk (między innymi 
zarządzanie publiczne, partnerstwa publiczno-prywatne, zarządzanie korporacyj-
ne czy idea „dobrego współrządzenia” promowana przez Bank Światowy i Między-
narodowy Fundusz Walutowy), że jego znaczenie staje się trudne do uchwycenia 
(2000: 14). Problemy ze zdefi niowaniem pojęcia governance nasila to, że uczeni 
posługują się nim zarówno w ujęciu opisowym, jak i normatywnym. W pierwszym 
wypadku chodzi o opis pewnego zjawiska empirycznego, uniwersalnego w swej 
istocie dla wszystkich społeczeństw, którego konkretne przejawy zostają poddane 
analizie. Governance pozostaje tu kategorią neutralną normatywnie i może przy-
bierać różne postaci w różnych kulturach i społeczeństwach, jak i w różnych okre-
sach historycznych. W ujęciu normatywnym natomiast governance stanowi szcze-
gólną, pozytywnie ocenianą postać systemu sprawowania władzy. 

W ujęciu opisowym terminem governance określa się „całość stosunków mię-
dzy państwem, rynkiem a społeczeństwem” (Minogue 2002: 117). Tę „całość 
stosunków” różnie można jednak postrzegać. Zdaniem Pierre’a i Petersa (2000) 
governance można rozumieć w kategoriach strukturalnych i procesualnych. W ro-
zumieniu struktury pojęcie to odnosi się do formalnych rozwiązań instytucjonal-
nych w dziedzinie polityki i ekonomii. Innymi słowy, mianem governance okre-
ślamy struktury polityczne i ekonomiczne społeczeństwa. W ujęciu procesualnym 
natomiast przez governance rozumiemy procesy sterowania społeczeństwem 
i jego koordynacji. Governance jako proces określa więc dynamikę interakcji po-
między strukturami oraz osiągania przez nie przypisanych im celów. Historycznie 
governance przybierało różne formy, ulegało ewolucji od struktur hierarchicz-
nych, przez rynkowe, aż po sieci i wspólnoty (zob. Pierre, Peters 2000: 15–26). 
Zmianom ulegały także stosunki między aktorami zaangażowanymi w sprawo-
wanie władzy. W przedstawionym rozumowaniu governance jest jednak tożsame 
z systemem sprawowania władzy w ogóle, a nie jego specyfi czną postacią – odnosi 
się do struktur i procesów władzy i kontroli. 

W odróżnieniu od Pierre’a i Petersa, których rozumienie governance, pozosta-
jące kategorią czysto opisową, odpowiada pojęciu „sprawowania władzy” bądź 
„zarządzania społeczeństwem”, zdecydowana większość teoretyków i praktyków 
rozwoju termin governance lub good governance rezerwuje dla szczególnej postaci 
systemu sprawowania władzy ujmowanej najczęściej w kategoriach normatyw-
nych. Governance jest tu przeciwstawiane government, zwracając tym samym na-
szą uwagę na zmieniającą się w ostatnich dekadach naturę procesu politycznego 
(por. Richard, Smith). Epoka government opierała się na całkowitej dominacji 
instytucji rządu jako jedynego aktora odpowiedzialnego za prowadzenie polity-
ki i sprawowanie władzy. Przepływ władzy miał charakter jednokierunkowy: od 
tych, którzy rządzą (rząd), do tych, którzy są rządzeni (społeczeństwo) (Kooiman 
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2000). W modelu określanym mianem governance z kolei rząd jest tylko jednym 
z wielu aktorów procesu politycznego, istnieje bowiem wiele ośrodków władzy, 
a jej przepływ ma dwukierunkowy charakter (Kooiman 2000). Jak ujmują to Da-
vid Richard i Martin Smith, „Władza przestaje być postrzegana w kategoriach gry 
o sumie zerowej, zamiast tego rozumie się ją raczej jako relację wymiany między 
aktorami procesu politycznego” (2002: 5). W takim ujęciu governance możemy 
tłumaczyć jako współrządzenie. 

Ta zmiana paradygmatu była w dużym stopniu wynikiem niepowodzeń pro-
gramów pomocowych skierowanych przez międzynarodowe instytucje do krajów 
Trzeciego Świata. Znaczna część tych programów nie powiodła się z powodu sła-
bości lub korupcji systemów politycznych krajów przyjmujących pomoc. Dru-
gim źródłem kryzysu tradycyjnego systemu sprawowania władzy była wzrastają-
ca nieefektywność rządów krajów rozwiniętych w zakresie prowadzonej polityki 
społecznej. Konieczne zatem stało się określenie warunków politycznych sprzy-
jających realizacji programów pomocowych i efektywnemu rozwojowi gospodar-
czemu. Obecnie zakłada się, że istnieje ścisły związek między demokratycznym 
systemem politycznym a rozwojem gospodarczym oraz że „prawdziwy” rozwój 
możliwy jest tylko w warunkach partycypacyjnego współrządzenia (Minogue 
2002: 122).

Pojęcie governance wskazuje zatem na zmieniającą się naturę procesu politycz-
nego, którego istota wyraża się zarówno w rosnącej różnorodności obszarów pro-
wadzenia polityki, jak i aktorów zaangażowanych w jej wykonywanie (Richard, 
Smith 2002). Na ten właśnie aspekt defi nicje współrządzenia zwracają szczególną 
uwagę. Jan Kooiman defi niuje współrządzenie jako „rozwiązania (arrangements), 
za pomocą których zarówno publiczni, jak i prywatni aktorzy rozwiązują proble-
my zbiorowe oraz tworzą nowe możliwości społeczne i jednocześnie dbają o in-
stytucje, w których ramach te aktywności przebiegają” (2000: 139). Podobnie Rod 
Rhodes (1997: 52–53) ujmuje współrządzenie jako formę społecznej samoorga-
nizacji, przybierającą postać sieci organizacji reprezentujących zarówno aktorów 
prywatnych, jak i publicznych. „Państwo utrzymuje swoją rolę – pisze Rhodes – 
jednak najważniejszą cechą tej sieci jest jej względna autonomia wobec państwa” 
(Rhodes 1997, za: Minogue 2002: 118). Na wątek pluralizmu aktorów zwraca 
uwagę także Bernard Enjolras, twierdząc, że pojęcie governance desygnuje całość 
stosunków między różnorodnymi aktorami publicznymi i prywatnymi w opra-
cowaniu i implementacji polityk zorientowanych na osiąganie wspólnych celów, 
stanowiących wyraz ogólnych interesów (Enjolras 2005).

Współrządzeniem, inaczej partnerstwem społecznym w zarządzaniu gminą, 
określa się zatem taki system politycznej władzy lokalnej, który pozwala na trwa-
ły współudział wszystkich partnerów społecznych (mieszkańców, stowarzyszeń, 
lokalnego biznesu i tym podobnych) w podejmowaniu decyzji dotyczących spo-
łeczności, identyfi kowaniu problemów i budowaniu programów ich rozwiązania, 
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w kreowaniu wizji i strategii rozwoju lokalnego oraz ich implementacji (Wódz, 
Wódz 2000; Wódz 2007; Enjolras 2005). W procesie podejmowania decyzji 
uwzględniane są racje wszystkich stron, przestrzeń współrządzenia jest bowiem 
przestrzenią debaty i negocjacji, w których wyniku jest osiągany konsensus. 

Samorządy sprawują władzę przez tworzenie i promowanie aliansów pomiędzy 
różnymi aktorami, a nie przez odgórne decyzje, co było charakterystyczne dla tra-
dycyjnego modelu zarządzania gminą (por. Lawrence 2005: 155). Odchodząc od 
modelu liniowego, czyli odgórnego opracowywania strategii czy polityki, model 
współrządzenia przybiera postać okręgu i jest oparty na mechanizmie sprzężenia 
zwrotnego, sieci i włączania, począwszy od tworzenia strategii po jej wdrażanie 
na wszystkich szczeblach (Janikowski 2006: 61). W praktyce model governance 
realizuje się przez konsultacje społeczne, publiczną debatę, alianse, a także przez 
trwałą współpracę z istniejącymi partnerami społecznymi oraz programy prze-
ciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

Pamiętając o tym, że analiza współrządzenia jako systemu sprawowania wła-
dzy zawiera zarówno aspekt strukturalny, jak i procesualny, przy ocenie jakości 
lokalnej governance, należy się przyjrzeć strukturze systemu oraz interakcjom 
między jego elementami. Przez strukturę współrządzenia należy rozumieć akto-
rów procesu sprawowania władzy i jego ramy instytucjonalne, a także rozwiązania 
formalne określające warunki współpracy i podejmowania decyzji w gminie (jak 
na przykład karta współpracy, konsultacje obywatelskie czy reguły fi nansowania 
organizacji samorządowych). Innymi słowy, chodzi o określenie elementów skła-
dowych systemu oraz stosunków między tymi elementami. W ujęciu procesu-
alnym ocena jakości współrządzenia polega na analizie mechanizmów kontroli 
i realizacji celów: jak cele te są realizowane, czy są realizowane skutecznie, kto rze-
czywiście bierze udział w podejmowaniu decyzji i tym podobne. Jakość governan-
ce, a tym samym zasobność kapitału instytucjonalnego, jest zatem determinowana 
przez pluralizm podmiotów, rozwiązania instytucjonalne sprzyjające współpracy 
poszczególnych sektorów, a także przez to, co David Stark, Balazs Vedres i Laszko 
Bruszt określają „wewnętrzną integracją sektora obywatelskiego” (2006). 

Pierwszym warunkiem skutecznego współrządzenia jest bez wątpienia obec-
ność licznych partnerów społecznych, którzy reprezentowaliby interesy wszystkich 
grup społecznych, a więc zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Stąd 
też pierwszym elementem opisu lokalnych zasobów kapitału instytucjonalnego 
jest pluralizm podmiotów sektora obywatelskiego. Współpraca partnerów wyma-
ga następnie uzgodnienia pewnych ram instytucjonalnych, które pozwalałyby na 
pełną partycypację obywatelską. Ponieważ współrządzenie oznacza współpracę 
trzech sektorów (państwo – rynek – społeczeństwo obywatelskie), nie wystarczy 
sama obecność organizacji pozarządowych, konieczna jest także wewnętrzna in-
tegracja trzeciego sektora. Stark, Vedres i Bruszt identyfi kują trzy wymiary we-
wnętrznej integracji sektora obywatelskiego: partycypacja (participation), osa-
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dzenie (embeddedness) i stowarzyszeniowość (associativeness) (2006: 328–329). 
Wymiar partycypacji określa stopień uczestnictwa członków oraz ich wpływu na 
działalność organizacji. W ramach sektora obywatelskiego można zidentyfi kować 
zarówno organizacje, których członkowie przejawiają znaczną aktywność i cieszą 
się istotnym wpływem na ustalanie i realizację celów, jak i takie, w których rolą 
członków jest wyłącznie udzielanie absolutorium. Te pierwsze w większym stop-
niu będą reprezentować interesy i wartości zbiorowe, dlatego przypisać im moż-
na prawdziwie oddolny charakter. Drugi wymiar wewnętrznej integracji sektora 
obywatelskiego, osadzenie, odnosi się do sieci powiązań organizacji pozarządo-
wych między sobą. Organizacje dobrze osadzone w środowisku lokalnym to takie, 
które posiadają wiele powiązań z innymi podmiotami trzeciego sektora. Współ-
praca między organizacjami umożliwia przepływ wartości i tym samym ułatwia 
osiąganie konsensusu w defi niowaniu wspólnego dobra. Pozwala ponadto dzielić 
się doświadczeniem, wiedzą i informacjami przez co usprawnia funkcjonowanie 
trzeciego sektora jako całości. Trzeci wymiar integracji, stowarzyszeniowość, po-
zwala natomiast określić różnorodność powiązań. Obok współpracy z organiza-
cjami obywatelskimi ważne są bowiem również stosunki z aktorami spoza trze-
ciego sektora: instytucjami rządowymi, naukowymi, edukacyjnymi, biznesem, 
mediami i tym podobnymi. Tego typu współpraca jest niezbywalnym warunkiem 
współrządzenia. Aby można było mówić o stowarzyszeniowości, organizacja musi 
współpracować z przynajmniej dwoma podmiotami przynależącymi do innych 
aniżeli obywatelski sektorów. Stark, Vedres i Bruszt twierdzą, że: „(...) o ile wymiar 
partycypacji odnosi się do stosunków odpowiedzialności organizacji przed włas-
nymi członkami i wolontariuszami, a wymiar osadzenia do odpowiedzialności 
wobec pozostałych aktorów sektora obywatelskiego, stowarzyszeniowość określa 
stosunki współpracy z aktorami spoza tego sektora” (2006: 329). Przedstawione 
wymiary nasuwają zatem pewne analogie do wymienionych wcześniej typów ka-
pitału społecznego. Wymiar partycypacji odpowiadałby kapitałowi wiążącemu, 
wymiar osadzenia – kapitałowi pomostowemu, a wymiar stowarzyszeniowości 
– kapitałowi łączącemu. Wysoki stopień integracji sektora obywatelskiego wska-
zywałby zatem na zasobność tych trzech typów kapitału społecznego w danej spo-
łeczności i jednocześnie byłby wskaźnikiem jakości współrządzenia.

3.5. Kultura lokalna ma znaczenie: uwagi końcowe

Należy mieć świadomość, że przedstawione koncepcje kapitałów rzadko znajdują 
pełne odzwierciedlenie w podejmowanych przez socjologów badaniach. Stanowią 
one raczej jedynie ogólne ramy konceptualizacyjne i wymagają każdorazowo od-
powiedniej operacjonalizacji, z czym wiążą się liczne problemy natury teoretycz-
nej i metodologicznej. Nie znajdziemy jednak w bogatej literaturze na ten temat 
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próby analizy wszystkich wymienionych kapitałów. Koncepcje te stanowią raczej 
swego rodzaju drogowskaz informujący nas o tym, w których obszarach rzeczywi-
stości społecznej należy poszukiwać potencjalnych determinant rozwoju. Uczeni 
koncentrują się zatem na wybranych kwestiach, próbując określić na przykład de-
terminanty mobilizacji społecznej. 

Wszystkie przedstawione typy kapitałów, wraz z zasadami dobrego współrzą-
dzenia, współtworzą jednak tę sferę rzeczywistości społecznej, którą moglibyśmy 
określić ogólniejszym terminem kultury lokalnej. Utożsamianie zasobów czy kapi-
tałów społecznych z tradycją i kulturą lokalną jest zresztą dość powszechną prak-
tyką we współczesnej socjologii polskiej (zob. między innymi Kurczewska 2004; 
Kurczewski 2003; Bojar, Kurczewska, Kempny 1998; Lewenstein 1999). Zawęże-
nie pojęcia „kultura lokalna” do sfery tradycji i tożsamości nie pozwala jednak na 
analizę determinant rozwoju lokalnego. Tradycję traktować należy wyłącznie jako 
potencjał, nie przesądza ona natomiast o szansach rozwoju społeczności. Tego 
typu analizy stają się ponadto jałowe, skoro jedyny wniosek, jaki z nich płynie, 
głosi, że tradycja determinuje rozwój. Co bowiem zrobić w wypadku społeczno-
ści, które są pozbawione tradycji samoorganizowania obywatelskiego? Jak ponad-
to wytłumaczyć przypadki społeczności o silnych tradycjach zorganizowania spo-
łecznego, które charakteryzuje dziś marazm? Czy przyczyną takiego stanu rzeczy 
jest wyłącznie brak liderów? Jeśli nawet tak jest w istocie, dlaczego społeczność 
jest niezdolna do wyłonienia tychże liderów? Wszystkie te pytania pozostaną bez 
odpowiedzi tak długo, jak długo, wyjaśniając zjawiska rozwoju bądź jego braku, 
odwołujemy się wyłącznie do pojęcia tradycji. 

Pojęcie kultury lokalnej w proponowanym tutaj ujęciu wykracza znacznie 
poza koncepcje tradycji obywatelskich. Obok tego, co odziedziczone z przeszło-
ści, proponuję uwzględniać także wszelkie formy uczestnictwa w kulturze do-
stępne w danej społeczności oraz aktualną polityką kulturalną władz lokalnych. 
Przez uczestnictwo w kulturze rozumiem przy tym nie tylko kulturę wyższą, ale 
wszelkie formy rozrywki kulturalnej i sportowej oferowanej mieszkańcom, a tak-
że tej organizowanej oddolnie przez samych uczestników. W zakres pojęcia wcho-
dzi również kultura polityczna społeczności, wraz z jej zinstytucjonalizowanymi 
i sformalizowanymi regułami funkcjonowania systemu sprawowania władzy. In-
nymi słowy, pod pojęciem kultury rozumiem zarówno kulturę jako tradycję, jako 
rozrywkę, jak i kulturę polityczną badanej społeczności.

W koncepcjach rozwoju alternatywnego tak szeroko rozumiana kultura lo-
kalna staje się podstawowym kapitałem rozwojowym. Można dziś zatem mówić 
o swoistej kapitalizacji kultury lokalnej: tradycja, festiwale, instytucje obywatel-
skie i wzory partycypacji stanowią najważniejsze zasoby i instrumenty wszyst-
kich programów rozwoju społecznego. Innymi słowy, popularność zyskuje idea 
„rozwoju przez kulturę”, wyrażająca się w polityce miejsca (Evans, Foord 2006). 
Towarzyszy temu przekonanie – poparte licznymi obserwacjami – że uczestni-
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ctwo w kulturze wzmacnia inkluzję społeczną i usprawnia proces demokratyczny. 
Wzmacnianie szeroko rozumianej kultury lokalnej staje się tym samym synoni-
mem polityki rozwojowej. Trzeba bowiem pamiętać, że to właśnie ze względu na 
możliwości wytwarzania społecznego kapitału i kreowania obywatelskich insty-
tucji, a także budowy jednostkowego dobrostanu, rozwój społeczności lokalnych 
wydaje się tak obiecującą, alternatywną drogą globalnego rozwoju społecznego. 





4. Uwarunkowania i czynniki rozwoju lokalnego: 
konceptualizacja i założenia metodologiczne 

projektu badawczego

4.1. Imminent – immanent divide: problem badawczy

Analizując literaturę poświęconą alternatywnym koncepcjom rozwoju, nietrud-
no zauważyć, że współcześnie studia nad rozwojem są w pewnym sensie norma-
tywnie obciążone. Wyraźnie bowiem wśród teoretyków rozwoju widać tendencję 
do tworzenia raczej projektów czy koncepcji o normatywnym i postulatywnym 
charakterze, aniżeli do prowadzenia badań nad rzeczywistym procesem zmiany 
społecznej. Problem liczebnej przewagi koncepcji o charakterze projektów nad 
koncepcjami odnoszącymi się do istoty procesów rozwoju zyskał już w literaturze 
miano imminent – immanent divide (Hickey, Mohan, 2004: 10). Termin ten ozna-
cza przepaść, jaką obserwuje się między studiami nad immanent development, 
a więc studiami nad rozwojem pojmowanym jako historyczny proces zmiany spo-
łecznej, a imminent development, rozumianym jako specyfi czna forma interwencji 
socjologicznej, wyrażająca przekonanie, że społeczeństwo jest plastycznym two-
rem, który można dowolnie kształtować, jeśli tylko pozna się tajniki inżynierii 
społecznej. Innymi słowy, chodzi o przepaść między tym, co się postuluje, projek-
tuje i implementuje, a tym, co na temat samego procesu rozwoju, jego czynników 
i uwarunkowań wiadomo.

Wspomniani wyżej Samuel Hickey i Giles Mohan zauważają, że taki stan rze-
czy może prowadzić do zakwestionowania teoretycznej ważności studiów nad 
rozwojem, które przestają być nauką spełniającą metodologiczne kryteria (2004: 
10). Problem ten wiąże się z szerszym zjawiskiem, dotyczącym miejsca nauk spo-
łecznych we współczesnym społeczeństwie w ogóle. Nie miejsce tu na dywagacje 
na ten temat, trzeba jednak zauważyć, że wyleczywszy się z kompleksu metodo-
logicznego, stworzonego przez pozytywistyczny model nauki, nauki społeczne 
popadają w kompleks użyteczności społecznej. Nie ma bowiem wątpliwości, że 
badania nad rakiem czy niebieskim laserem mają doniosłe dla społeczeństwa zna-
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czenie, stąd szczególna rola kierunków ścisłych, wyrażająca się w wysokości do-
tacji rządowych czy nawet w zarobkach uczonych, jakimi się tę doniosłość nagra-
dza. Socjologia i inne nauki społeczne idą w ślad za naukami ścisłymi, stawiając 
na pierwszym miejscu walory aplikacyjne, w tyle pozostawiając często popraw-
ność teoretyczną i metodologiczną. Socjologia staje się w coraz większym stopniu 
nauką stosowaną, odpowiadającą na zapotrzebowania społeczne.

Trzeba pamiętać, że znaczna część prezentowanych w niniejszej pracy koncep-
cji powstała w odpowiedzi na kryzys państwa i niepowodzeń sterowanych odgór-
nie projektów modernizacyjnych, jako swego rodzaju alternatywny projekt roz-
woju. Nie bez powodu krytycy zarzucają tej koncepcji brak teoretyczności i brak 
związku z osiągnięciami w dziedzinie studiów nad rozwojem. Nie można jednak 
nie dostrzegać znaczenia, jakie koncepcje te odegrały w myśleniu o rozwoju. Brak 
wystarczającego uteoretycznienia omawianych koncepcji nie może ich dyskwalifi -
kować. Problem leży gdzie indziej. Rosnącej liczbie projektów i koncepcji rozwoju 
nie towarzyszą badania nad zmianą społeczną jako zjawiskiem socjologicznym. 
Mimo swych aplikacyjnych walorów koncepcje te mogą zatem pozostawać w ode-
rwaniu od społecznej rzeczywistości. Innymi słowy, pozostają bardzo atrakcyjny-
mi, ale jednak wyłącznie, projektami, nie odpowiadają bowiem na pytanie, jak pro-
ces zmiany społecznej zachodzi, jakie są jego mechanizmy i dynamika. Postulują 
rozwiązania, ale nie wyjaśniają rzeczywistości społecznej, do której się odnoszą.

W dalszym ciągu dysponujemy ponadto niewystarczającą – szczególnie w Pol-
sce – liczbą badań nad czynnikami warunkującymi przebieg procesu rozwoju 
i ostatecznie jego sukces. Jak słusznie zauważa przywoływany już w niniejszym 
opracowaniu Gaventa, jeśli powszechnie uznaje się istnienie struktur współrzą-
dzenia za niezbędny czynnik rozwoju, należałoby sprawdzić, jakie są uwarunko-
wania i czynniki owego współrządzenia (Gaventa 2004). Jeśli bowiem chcemy 
z sukcesem implementować projekty rozwoju, musimy znać warunki, w jakich 
określone rozwiązania się sprawdzają, musimy także wiedzieć, co może być prze-
szkodą w ich wdrażaniu. Tego jednak nie uda się ustalić bez badań nad procesem 
implementowanej zmiany społecznej w różnych układach społecznych. 

Pewne wysiłki w kierunku poznania mechanizmów, uwarunkowań i czyn-
ników rozwoju społeczności lokalnych naturalnie poczyniono, a prym wiedli tu 
Brytyjczycy, którzy – ja się wydaje – dość dobrze rozpoznali kontekstowe deter-
minanty sukcesów i niepowodzeń w realizacji konkretnych projektów lokalnych. 
Stosunkowo duża liczba tego typu badań pozwala na pewne uogólnienia. Nadal 
jednak badania te wydają się mieć zbyt wąski, „wycinkowy” powiedzielibyśmy, 
a przede wszystkim niewystarczająco „socjologiczny” charakter, nie dostarczają 
zatem pełnej wiedzy o przebiegu procesu zmiany, która dla socjologii ma przecież 
podstawowe znaczenie. W Polsce badań podobnych do tych prowadzonych od 
wielu już lat przez Brytyjczyków nadal brakuje, choć i tutaj można już zaobserwo-
wać pewien postęp. 
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Studia nad rozwojem konkretnych układów terytorialnych w ramach omó-
wionych wcześniej koncepcji przybrały zatem dwojaką postać. Z jednej strony 
prowadzono badania mające na celu wzbogacić dorobek teoretyczny danej szko-
ły, z drugiej powstawały prace o zdecydowanie aplikacyjnym charakterze. Ujęcia 
o walorach teoretycznych, szczególnie zaś studia nad procesem społecznej zmia-
ny stanowią znikomą część opracowań i są rozwijane głównie przez socjologów. 
Szczególnym przedmiotem zainteresowania badaczy stał się – zwłaszcza w ostat-
nich dekadach – problem relacji władzy oraz władzy i wiedzy w rozwoju. Jako 
przykład można przywołać opisane wcześniej badania Chambersa (1983, 1993, 
1997b) czy prace Gaventy (2004) oraz Hickeya i Mohana (2004). Podjęto także 
pewne nieśmiałe próby analizy wpływu kultury na rozwój społeczności (Mayo 
2000). Opracowania te opisują i wyjaśniają zidentyfi kowane wcześniej mechani-
zmy i uwarunkowania zmiany i tym samym wzbogacają teorię rozwoju społecz-
nego, stanowiąc istotny wkład do rozwoju socjologii jako dyscypliny naukowej.

Wśród teoretycznie zorientowanych studiów nad rozwojem społeczności 
lokalnych, charakterystycznych dla socjologii europejskiej i amerykańskiej3 –
można ponadto zidentyfi kować trzy stosunkowo niezależne nurty poszukiwań 
badawczych, które wyznacza specyfi ka badanego układu. Po pierwsze zatem znaj-
dziemy wiele prac na temat rozwoju społeczności wiejskich, procesów ich aktywi-
zacji i animacji działań lokalnych. Po drugie znaczna część prac jest poświęcona 
społecznościom wielkich miast: kreowaniu społeczności w ramach osiedli, upod-
miotowieniu mieszkańców, szczególnie tych dotkniętych określonym problemem 
społecznym, oraz rewitalizacji starych dzielnic mieszkaniowych. Stosunkowo nie-
liczny natomiast – w porównaniu do dwóch przedstawionych – jest trzeci nurt 
badań, poświęcony problemom rozwoju małych miast, które dzielą wiele cech 
zarówno ze społecznościami wiejskimi, jak i wielkomiejskimi, sytuując się na po-
graniczu tych dwóch światów. Choć idee rozwoju pozostają dla wszystkich tych 
układów te same (poprawa jakości życia, upodmiotowienie, partycypacja czy sa-
mopomoc), wskazane nurty cechuje pewna odmienność i niezależność. 

Warto na marginesie zauważyć, że koncepcje rozwoju zbiorowości wielko-
miejskich są zwykle rozwijane w ramach socjologii miasta, koncepcje rozwoju 
społeczności wiejskich natomiast – w ramach socjologii wsi. Już ten podział na 
subdyscypliny wyznacza pewne „pęknięcie” w dorobku badań nad rozwojem lo-
kalnym, które nie stanowią zintegrowanej całości. Tłumaczyć to może także pew-

3 W socjologii rozwoju społeczność lokalna stanowi zazwyczaj jedynie kontekst czy środowisko 
dla analizowanych procesów rozwoju o bardziej ogólnym i uniwersalnym charakterze. Socjologia 
społeczności lokalnych abstrahuje natomiast od ogólnych teorii rozwoju, koncentrując uwagę na 
mechanizmach i dynamice zmian społeczności, która jest głównym przedmiotem analizy. Różnica 
polega zatem na rozłożeniu akcentów i przyjętej perspektywie. Oba ujęcia rozwijane są równolegle, 
czerpią z siebie nawzajem, współtworząc obecnie paradygmat rozwoju określany mianem commu-
nity approach.
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ne zaniedbania w zakresie badań nad rozwojem małych miast, które często nie 
znajdują miejsca ani w jednej, ani tym bardziej w drugiej subdyscyplinie socjo-
logii. Każdy z wymienionych układów – wiejski, małomiasteczkowy czy wielko-
miejski – cechuje, rzecz jasna, odmienny zestaw problemów, różna jest ich skala, 
różna dostępność określonych narzędzi rozwoju i inne są możliwości. Niniejsza 
dygresja ma jedynie wskazać na pewne rozbicie koncepcji rozwoju lokalnego, któ-
re uniemożliwia spójną analizę problemu i stanowi przeszkodę dla ukształtowania 
się socjologii rozwoju lokalnego jako oddzielnej subdyscypliny. Z tego też powo-
du wśród europejskich socjologów wsi szczególną popularnością zapewne będą 
się cieszyć koncepcje rozwoju neoendogennego, a wśród socjologów miasta para-
dygmat community development. Z kolei badacze i teoretycy rozwoju społecznego, 
zainteresowani przede wszystkim problemami rozwoju krajów zacofanych, wy-
kraczają niejako poza te podziały, koncentrując swoją uwagę na poszczególnych 
narzędziach i mechanizmach rozwoju, traktowanego jako kategoria nadrzędna.

W obszernej literaturze na temat rozwoju lokalnego dominuje jednak wymiar 
aplikacyjny, w największym stopniu rozwijany przez nauki o zarządzaniu oraz 
stosowane nauki społeczne. Jednocześnie powstają prace ekonomistów i plani-
stów. Znajdziemy tu między innymi liczne studia nad fi nansowaniem samorzą-
dów, funkcjonowaniem administracji publicznej, strategiami rozwoju lokalnego 
czy zarządzania projektami. Idee przedstawionych w poprzednim rozdziale alter-
natywnych koncepcji rozwoju znajdują swoje odzwierciedlenie także w licznych 
programach i praktycznych modelach, których cechą wyróżniającą jest zdecydo-
wanie aplikacyjny, a w znikomym stopniu teoretyczny, charakter. Koncepcje te 
stanowią osobny nurt studiów nad rozwojem, sytuując się na pograniczu modeli 
operacyjnych „wielkich” strategii i programów rozwoju poziomu makro oraz – 
koncepcji animacji działań lokalnych, kreowanych na potrzeby mezostruktur. 
Tworzą je na swoje potrzeby praktycy rozwoju lokalnego, działacze organizacji 
pozarządowych i politycy4. Znacząca część prac na temat rozwoju, jakie można 
znaleźć w zagranicznych bibliotekach, stanowi właśnie – w pewnym sensie – pro-
pozycję operacjonalizacji koncepcji rozwijanych przez teoretyków rozwoju. Pra-
ce takie są fi nansowane przez rządy i organizacje pozarządowe, a kierowane są 
do szerokiego grona odbiorców, w tym także – jeśli nie przede wszystkim – do 
wspominanych już community workers oraz przedstawicieli samorządów lokal-
nych. Owe opracowania łączą wszystkie przedstawione wcześniej idee, wyraża-
jąc je w przejrzystych modelach – instrukcjach rozwoju lokalnej społeczności. 
Zawierają ponadto propozycje pomiaru tych, wydawałoby się, imponderabiliów 
oraz opracowują ich wskaźniki. W każdej bibliotece można odnaleźć wiele takich 

4 Przykładem organizacji szczególnie aktywnej w tym obszarze jest brytyjska Community De-
velopment Foundation, która fi nansuje badania nad implementacją projektów rozwoju w angiel-
skich społecznościach lokalnych. 
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instrukcji, poradników, przewodników, i choć każdy z nich ujmuje problem ani-
macji rozwoju nieco inaczej, wszystkie odwołują się do tych samych zasad: upod-
miotowienia, współrządzenia, partycypacji obywatelskiej, równowagi. 

Analizując te względnie liczne badania, można jednak zaobserwować, że, nie-
zależnie od przyjętej perspektywy, uwaga badaczy koncentrowała się zazwyczaj 
na wybranych elementach omawianych koncepcji. Zdecydowana ich część była 
poświęcona procesom implementacji określonych projektów zmiany – szukano 
uwarunkowań powodzenia realizacji przyjętych założeń rozwojowych, badano 
czynniki sprzyjające aktywizacji mieszkańców, znaczenie poszczególnych zaso-
bów, warunki pomyślnej budowy partnerstwa społecznego. Literatura jest w tym 
obszarze dość bogata. Jednocześnie jednak zdecydowanie brakuje badań o mono-
grafi cznym charakterze, w których próbowano by uchwycić mechanizmy rozwo-
ju określonego w niniejszej pracy umownie terminem „rozwoju alternatywnego”. 
„Całościowe” badania nad globalnym procesem zmiany prowadzono jedynie w ra-
mach paradygmatu community development i to jeszcze w latach siedemdziesiątych 
dwudziestego stulecia! Stosunkowo mała złożoność koncepcji i jej prostota pozwa-
lały na całościowe ujęcie analizowanego zjawiska. Obecnie idea aktywizacji, która 
leżała w sercu koncepcji community development, stanowi wyłącznie jeden z ele-
mentów bardziej złożonych modeli rozwoju, których złożoność właśnie wydaje się 
główną przeszkodą i zniechęca badaczy do podejmowania prób globalnej analizy.

Z drugiej strony tego typu „całościowym” analizom o charakterze monografi i 
nie sprzyja – o czym już wspomniano – rynek badań, na którym wzrasta zapotrze-
bowanie na prace o charakterze aplikacyjnym, ekspertyzy i gotowe rozwiązania. 
Agendy rządowe, instytucje międzynarodowe i regionalne, takie jak ONZ, Bank 
Światowy czy Unia Europejska, które są rzecznikami popularyzowania przedsta-
wionych wcześniej koncepcji, fi nansują przede wszystkim badania o aplikacyjnych, 
a nie naukowych, walorach, wzmacniając tym samym opisaną tendencję. W bada-
niach nad rozwojem, zdominowanym przez wielką politykę, gubi się zatem nauka.

W obliczu zarysowanych wyżej wątpliwości rodzi się zatem wyraźna potrzeba 
rozszerzenia problematyki alternatywnie pojmowanego procesu rozwoju o mono-
grafi e. Konieczne wydaje się bowiem zweryfi kowanie przedstawionych koncepcji 
w środowisku lokalnym i uzupełnienie ich o informacje na temat przebiegu procesu 
zmian. Celem niniejszego opracowania stała się zatem próba udzielenia odpowiedzi 
na pytania: w jaki sposób proces rozwoju alternatywnego zachodzi? Jakie są jego 
mechanizmy? Co go warunkuje? Jakie czynniki decydują o przebiegu tego procesu? 

Nawiązując do przywołanej we wstępie wypowiedzi Stefana Nowaka, pozwolę 
sobie zwrócić uwagę, że zasygnalizowane tutaj kwestie wiążą się z ogólniejszymi 
pytaniami: Jakie siły i struktury, praktyki i procesy sprzyjają rozwojowi? Kto po-
winien temu rozwojowi przewodzić, zarządzać nim i ustalać kryteria oceny? 

Od tego, jaka będzie odpowiedź, zależy, czy rozwój rzeczywiście będzie prowa-
dził do emancypacji człowieka.
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4.2.  Co wiemy, a czego nie wiemy o determinantach rozwoju 
polskich gmin? 

Byłoby nieprawdą stwierdzenie, jakoby nie prowadziło się w Polsce badań nad po-
ruszonymi powyżej zagadnieniami. Dorobek polskiej socjologii jest jednak w tym 
obszarze względnie ubogi, zwłaszcza jeśli porównuje się go z osiągnięciami so-
cjologii brytyjskiej czy amerykańskiej, a także australijskiej. Znaczna część badań 
poświęconych identyfi kacji czynników rozwoju polskich gmin korzysta z trady-
cyjnej koncepcji rozwoju utożsamianego z sukcesem gospodarczym. Paradygmat 
rozwoju alternatywnego, z właściwymi sobie zasadami jakości życia, upodmioto-
wienia, partycypacji i współrządzenia, pozostaje przy tym w znacznym stopniu 
terenem niezbadanym. Podobnie jak w socjologii zachodniej, brakuje monografi i 
tego problemu, w których próbowano by uchwycić mechanizmy alternatywnego 
rozwoju. Nie oznacza to jednak, że polskim uczonym nie udało się dotąd ustalić 
żadnych czynników sprzyjających rozwojowi polskich społeczności lokalnych, 
także w „alternatywnym” ujęciu. Przeciwnie, dysponujemy pewną liczbą danych 
na temat determinant rozwoju lokalnego w warunkach polskich. 

Systematyczne badania nad rozwojem lokalnym w Polsce, począwszy od wczes-
nych lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku, prowadzili uczeni zgromadze-
ni wokół Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG, 
dawniej Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego): Antoni Kukliń-
ski, Bohdan Jałowiecki, Paweł Swianiewicz, Grzegorz Gorzelak i Janusz Hrynie-
wicz. To im zawdzięczamy zdecydowaną większość danych na temat zachodzących 
procesów zmiany i rozwoju społeczności lokalnych. Uczeni ci koncentrowali swoje 
wysiłki na badaniach czynnika sukcesu gospodarczego polskich gmin.

Grzegorz Gorzelak i Bohdan Jałowiecki w swojej pracy z 1998 roku, poświę-
conej procesom mobilizacji społecznej i rozwoju gospodarczego w polskich gmi-
nach, wskazują, że społeczności, które osiągnęły sukces rozwojowy, wyróżniały 
przede wszystkim inwestycje publiczne, rozwój przedsiębiorczości, silne społe-
czeństwo obywatelskie i udane przywództwo lokalne. Szczególnie to ostatnie oka-
zało się czynnikiem decydującym o rozwoju lokalnym, dobry lider bowiem „po-
trafi  umiejętnie wykorzystać miejscowe warunki rozwoju: zintegrować miejscowe 
elity i pobudzić je do nieszablonowych działań, dzięki którym dany układ lokalny 
wygrywa konkurencję o inwestorów, środki publiczne, turystów i tym podobne, 
a także dzięki którym może się rozwijać przedsiębiorczość i zaradność obywate-
li (Gorzelak, Jałowiecki 1998: 87). Trzy elementy – zdaniem autorów – składają 
się na „właściwą kombinację” czynników rozwoju lokalnego: (1) właściwe wyko-
rzystanie renty położenia, a więc uruchomienie tych zasobów lokalnych, które 
gwarantują największą przewagę konkurencyjną, (2) budowa instytucji wspoma-
gających przedsiębiorczość i integrujących społeczność, oraz (3) wykorzystanie 
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potencjału społeczności lokalnej, to znaczy „dostrzeżenie i wspomaganie postaw 
korzystnych dla rozwoju lokalnego” i aktywizacja mieszkańców (1998: 88).

Kontynuując te badania, Grzegorz Gorzelak (2003) wraz z zespołem (1999) 
przeanalizował szesnaście przypadków polskich gmin, które odniosły sukces roz-
wojowy. Autor konkluduje, że o rozwoju decyduje kilka podstawowych czynników 
endogennych: silne przywództwo lokalne wspierane przez lokalne elity, obecność 
instytucji wspierających rozwój lokalnej przedsiębiorczości, silne społeczeństwo 
obywatelskie (obecność organizacji pozarządowych i partycypacja obywatelska), 
integracja lokalnego biznesu i jego gotowość współdziałania z samorządem oraz 
zdolność władz samorządowych do współpracy z podmiotami zewnętrznymi. 
Czynniki zewnętrzne Gorzelak traktuje jako swego rodzaju „szanse”, które spo-
łeczność lokalna – przy odpowiedniej polityce władz lokalnych – może wykorzy-
stać dla swojego rozwoju. Nie przesądzają one jednak o możliwościach rozwojo-
wych, a pomoc zewnętrzna wydaje się mało skuteczna (Gorzelak 2003).

Janusz Hryniewicz (2000) z kolei stwierdza w swoich badaniach, że najważniej-
szymi czynnikami rozwoju gospodarczego są mobilizacja społeczna, wykształcenie 
i import kulturowy. Mobilizację społeczną Hryniewicz defi niuje jako „(...) wszelkie 
zjawiska polegające na samoorganizacji zmierzającej do tworzenia grup interesów 
i ruchów społecznych oraz usiłowania mające na celu zyskanie zbiorowego popar-
cia dla ich celów” (Hryniewicz 2000: 54–55). Wskaźnikiem mobilizacji jest liczba 
organizacji społecznych i politycznych funkcjonujących w gminie. Jej znaczenie dla 
rozwoju lokalnego polega na tym, że „Grupy interesu są źródłem nowych idei, in-
nowacji i usprawnień życia zbiorowego. Konkurując z sobą ideami i innowacjami, 
grupy te tworzą w danej społeczności specyfi czną atmosferę współzawodnictwa 
i nacisku na wdrażanie innowacji” (Hryniewicz 2000: 55). Zdolności mobilizacji 
są w dużym stopniu uwarunkowane przez „import kulturowy”, a więc tradycje hi-
storyczne regionu, w którym dana społeczność się znajduje. Społeczności zloka-
lizowane w Wielkopolsce i zachodniej części Ziem Zachodnich radzą sobie zde-
cydowanie lepiej niż gminy należące do dawnej Kongresówki i Galicji. Niewielkie 
rozmiary społeczności, do czterdziestu tysięcy mieszkańców, dodatkowo sprzyja-
ją mobilizacji. Autor zwraca ponadto uwagę na uwarunkowania psychologiczne, 
twierdząc, że cechy osobowościowe jednostek decydują o ich przystosowaniu bądź 
nieprzystosowaniu do demokracji i tym samym warunkują rozwój społeczności 
lokalnej. Niska tolerancja dysonansu poznawczego, brak krytycyzmu, niechęć do 
kompromisu przekładają się na nieufność wobec władz i współobywateli oraz nie-
chęć do działań wspólnych, utrudniając jednocześnie innowacyjne zarządzanie 
gminą. Ponieważ badani kierownicy wykazują nieprzystosowanie intelektualne 
i polityczne do współdziałania zbiorowego, Hryniewicz konkluduje, iż „wyraźną 
barierą rozwoju gospodarczego Polski jest kryzys przywództwa” (2000: 76). 

Kilka lat później zespół Pawła Swianiewicza (2004) przeanalizował znaczenie 
wymienionych czynników endogennych, a także wielu innych, które powszechnie 



120 Rozwój po śląsku: procesy kapitalizacji kultury w śląskiej społeczności górniczej

uważa się za istotnie wpływające na rozwój gospodarczy gmin. Wyniki podważy-
ły wiele tych popularnych opinii. Wpływ przywództwa lokalnego i współpracy 
władz z podmiotami lokalnymi i ponadlokalnymi na rozwój gospodarczy spo-
łeczności okazał się mniejszy, niż wykazały to wcześniejsze badania EUROREG. 
Wydaje się, że w świetle wyników drugorzędne znaczenie dla rozwoju gospodar-
czego gmin ma również marketing i promocja gminy, a także – choć tutaj prob-
lem jest bardziej złożony – obecność instytucji wspierających przedsiębiorczość. 
Testy statystyczne wykazały także, że udogodnienia podatkowe dla fi rm nie mają 
znaczenia dla rozwoju gospodarczego gminy. Badacze zidentyfi kowali jednak trzy 
czynniki endogenne, które jednoznacznie determinują rozwój gminy. Są to: infra-
struktura, społeczeństwo obywatelskie i kapitał ludzki. Ten ostatni okazał się jed-
nocześnie statystycznie najistotniejszy przy wyjaśnianiu sukcesów rozwojowych 
badanych gmin. W omawianych badaniach decydujący był jednak wpływ czynni-
ków egzogennych, z których największe znaczenie ma położenie gminy (lokaliza-
cja w regionie rozwiniętym gospodarczo i w pobliżu lotniska międzynarodowego, 
bliskość granicy zachodniej) oraz dostępność funduszy europejskich.

Przedstawione badania EUROREG dotyczyły jednak przede wszystkim roz-
woju gospodarczego, mierzonego najczęściej dochodami własnymi gminy. Tym-
czasem w paradygmacie rozwoju alternatywnego większe znaczenie przywiązuje 
się do wskaźników jakości życia i dobrostanu mieszkańców oraz – szczególnie 
istotnych – procesów upodmiotowienia. Specyfi ka problemu przesądza o tym, że 
dysponujemy znacznie mniejszą liczbą „twardych” danych na ten temat. W celu 
zilustrowania procesów rozwoju alternatywnego konieczne są badania o charakte-
rze monografi cznym, w których dąży się do uchwycenia mechanizmów i dynami-
ki zmiany. Tego typu studia przypadków w Polsce przeprowadzano, koncentrując 
uwagę na poszczególnych elementach przedstawionego modelu, jak na przykład 
na czynnikach mobilizacji społecznej, oddziaływaniach kapitału społecznego czy 
znaczeniu ładu instytucjonalnego. Ostateczny sukces zazwyczaj był mierzony 
w kategoriach ekonomicznych, to jest „sukcesu gospodarczego” badanej gminy. 
Wątek upodmiotowienia, tak istotny w koncepcjach rozwoju alternatywnego, nie 
był uwzględniany.

Do koncepcji alternatywnego rozwoju odwołuje się w swoich badaniach 
Zygmunt Seręga (1993, 2004). W badaniach, których wyniki zawarł w publika-
cji Czynniki rozwoju lokalnego (1993), korzysta on z koncepcji aktywizacji spo-
łeczności lokalnych (community development). Autor zakłada, że rozwój społecz-
ności wiejskiej jest procesem dynamicznym i strukturalnie złożonym i stanowi 
wynik oddziaływań czynników endo- i egzogennych, zarówno obiektywnych, jak 
i świadomościowych. Jego uwaga koncentruje się na „znaczeniu układu instytu-
cjonalnego, jaki funkcjonuje w obrębie społeczności lokalnych” (1993: 31). Tym 
samym czynnikiem rozwoju lokalnego stają się dla niego instytucje lokalne i ich 
uwikłanie w proces aktywizacji społeczności. Oprócz instytucji, autor zwraca tak-
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że uwagę na ich personel, a więc czynnik ludzki procesów zmiany. Czynnikiem 
decydującym o rozwoju lokalnym okazuje się jednocześnie czynnik świadomoś-
ciowy, przede wszystkim „sposób widzenia oraz gotowość do artykulacji i reali-
zacji dążeń i interesów ujmowanych w kategoriach indywidualnych i grupowych” 
(Seręga 1993: 38). 

Z kolei w przeprowadzonych kilka lat później badaniach, obok koncepcji akty-
wizacji społeczności lokalnej, Seręga odwołuje się także do koncepcji wielofunk-
cyjnego rozwoju wsi i koncepcji rozwoju zrównoważonego. Korzystając z hipotezy 
wzmocnienia strukturalnego Franka W. Younga (1999), czynniki rozwoju gmin 
wiejskich upatruje przede wszystkim w strukturze społeczności opisywanej przez 
jej trzy podstawowe elementy: zróżnicowanie, pluralizm i solidarność. Jak twier-
dzi Seręga, „Wspólnota lokalna na swej drodze rozwojowej otrzymuje wsparcie 
z racji licznych cech swej budowy. Jest ono tym większe, im większy jest stopień 
zróżnicowania elementów składowych, im szerzej jest instytucjonalnie utrwalony 
pluralizm oraz im większa integracja normatywna w trybie solidarności” (2004: 
29). W tej perspektywie dużego znaczenia nabiera kapitał kulturowy społeczno-
ści, a więc zarówno „wiedza, zdolności, kreatywne myślenie, jak i działania nor-
mowane tradycją, nawykiem oraz nowatorskie” (2004: 9).

Krzysztof Gorlach, Tomasz Adamski i autorka niniejszego opracowania w ba-
daniach nad rozwojem zrównoważonym obszarów wiejskich w Polsce wskazu-
ją z kolei na znaczenie charakteru systemu sprawowania władzy lokalnej. Prze-
analizowawszy kilka przypadków gmin województwa małopolskiego, autorzy 
konkludują, że współrządzenie rozumiane jako włączanie wszystkich aktorów 
społecznych w proces kreowania i implementacji projektów rozwoju sprzyja ich 
realizacji, podczas gdy brak współrządzenia i odgórne sprawowanie władzy sta-
nowi przeszkodę w osiąganiu celów rozwoju zrównoważonego (Gorlach, Adam-
ski, Klekotko 2008, 2009; Klekotko 2008).

Na znaczenie czynników społecznych w rozwoju zwraca również uwagę Bole-
sław Domański. Zdaniem tego autora rozwój lokalny należy postrzegać jako „(...) hi-
storycznie ukierunkowaną trajektorię, która tworzy wyposażenie społeczne miejsc. 
Składnikami tego wyposażenia są między innymi kultura i struktury społeczne. 
Stanowią one – obok takich czynników, jak dostępność, wielkość rynków, korzy-
ści aglomeracji itd. – podstawę rozwoju lokalnego, wywierając wpływ na dynamikę 
i typ tego rozwoju” (Domański 2001: 131). Na podstawie studiów literaturowych 
z zakresu badań nad rozwojem oraz własnych obserwacji Domański wskazuje na 
znaczenie takich elementów, jak nieformalne więzi społeczne, zaufanie, przywódz-
two lokalne, kwalifi kacje miejscowej kadry, kultura pracy i innowacyjność.

Próbę weryfi kacji hipotezy o wpływie zasobów kapitału społecznego na roz-
wój społeczności lokalnej podjęli Cezary Mandes i Sławomir Trutkowski (2005). 
Autorzy ci dowodzą, że wysoki kapitał społeczny nie zawsze sprzyja rozwojowi 
lokalnemu. Uwzględniając dwa wymiary zmiennych warunkujących rozwój lo-
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kalny: przywództwo lokalne oraz stan wspólnoty, badacze wnioskują, że jedynie 
kombinacja silnego przywództwa i znacznych zasobów kapitału społecznego jest 
gwarantem sukcesu rozwojowego. Jednocześnie silne przywództwo lokalne w po-
łączeniu ze „słabą” wspólnotą (niskim kapitałem społecznym) okazują się bardziej 
sprzyjać rozwojowi aniżeli znaczne zasoby kapitału społecznego w połączeniu 
z brakiem silnego przywództwa. 

Przytoczone przykłady badań pozwalają zauważyć, że choć uczeni lokują 
determinanty rozwoju w odmiennych obszarach rzeczywistości społecznej, na 
ogół są zgodni co do znaczenia czynnika społecznego. Charakter tego czynnika 
pozostaje jednak mało czytelny i budzi wiele kontrowersji. Wydaje się ponadto, 
że ustalenia wymaga natura związków między poszczególnymi czynnikami. Jak 
wolno bowiem przypuszczać, czynniki te oddziałują na siebie wzajemnie, dlatego 
w analizach determinant rozwoju powinniśmy uwzględniać dynamikę interakcji 
zidentyfi kowanych czynników. Warto byłoby się zastanowić, jakie są wzajemne 
oddziaływania między stylem przywództwa, charakterem instytucji obywatel-
skich i aktywnością obywatelską, jakie jest znaczenie „importu kulturowego” 
w połączeniu z polityką kulturalną władz, konfi guracja jakich czynników sprzyja 
poprawie jakości życia mieszkańców. Odpowiedzi na te pytania służą nie tylko 
temu, by ustalić determinanty rozwoju, ale przede wszystkim temu, aby odnaleźć 
praktyczne wskazówki, którymi władze lokalne powinny się kierować, oraz by 
rozwijać społeczność i poprawiać jakość życia jej mieszkańców.

4.3.  Uwarunkowania i czynniki, czyli dynamiczne spojrzenie 
na rozwój: proponowana perspektywa badawcza

Odwołując się do wyartykułowanych w rozdziale drugim pięciu zasad rozwoju 
alternatywnego oraz przedstawionego powyżej modelu rozwoju społeczności 
lokalnej, proponuję przyjąć, że o procesie rozwoju decyduje zespół określonych 
uwarunkowań i czynników. Rozróżnienie na uwarunkowania i czynniki wpro-
wadziła psychologia, szczególną uwagę natomiast przywiązuje się do tego rozróż-
nienia w psychologii różnic indywidualnych. Przez uwarunkowania na gruncie 
psychologii rozumie się wyposażenie genetyczne jednostki, które warunkuje jej 
rozwój osobniczy. Chodzi tu przede wszystkim o temperament i determinanty 
o charakterze biologicznym czy wręcz neurologicznym, jak na przykład siła pobu-
dzenia mózgowego lub poziom inteligencji. Innymi słowy, są to te determinanty 
rozwoju jednostki, które są od niej niezależne, wrodzone, pozostające poza kon-
trolą środowiska społecznego, w którym dany osobnik wzrasta. Czynniki rozwoju 
indywidualnego natomiast to nic innego, jak właśnie środowisko społeczne jed-
nostki, które oddziałując na uwarunkowaną biologicznie strukturę osobowościo-
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wą człowieka, współokreśla jego rozwój indywidualny. Przykładem zastosowania 
owego rozróżnienia mogą być badania nad inteligencją ludzką. Obecnie rozróżnia 
się kilka jej typów, z których tylko nieliczne elementy są wrodzone, inne zaś mogą 
być nabyte wyłącznie w drodze socjalizacji (jak na przykład inteligencja kultu-
rowa, której poziom jest zdeterminowany przez środowisko, w jakim jednostka 
wzrasta). Uwarunkowań biologicznych nie można „przeskoczyć”, czynniki roz-
woju indywidualnego poddają się natomiast manipulacji.

Przenosząc rozróżnienie na uwarunkowania i czynniki na grunt nauk spo-
łecznych, konkretnie zaś na problem rozwoju społeczności lokalnej, należałoby 
się odwołać przede wszystkim do kryterium kontroli nad procesem rozwoju. 
Uwarunkowaniami określalibyśmy wtedy te determinanty, które pozostają poza 
kontrolą społeczności, czynnikami zaś – te elementy określające proces rozwoju, 
które społeczność kontroluje. Przez „kontrolę nad procesem rozwoju” rozumiem 
aktualny lub potencjalny wpływ zbiorowości na kierunek przemian. Jeśli zatem 
obserwujemy w danej społeczności gęstą sieć stowarzyszeń działających na rzecz 
rozwoju, określimy je mianem „czynników instytucjonalnych”. Trudno sobie na-
tomiast wyobrazić, by społeczność lokalna decydowała o klimacie przyrodni-
czym, dlatego klimat nazwiemy „uwarunkowaniami przyrodniczymi”. 

Drugie kryterium – kryterium niezmienności i trwałości – nie w pełni znajdu-
je zastosowanie w socjologii, której przedmiot ma charakter dynamiczny. Struk-
tura biologiczna osobowości człowieka ma charakter trwały i – jeśli tylko nie 
dojdzie do uszkodzeń organicznych – pozostaje niezmienna w czasie, niezależnie 
od działających czynników środowiskowych. W wypadku zjawisk społecznych 
taka trwałość i niezmienność nie zachodzi. Tym też różnią się nauki społeczne od 
nauk ścisłych, w których analizowane zmienne pozostają pod całkowitą kontrolą 
badacza. Na gruncie nauk społecznych możemy mówić jedynie o większej bądź 
mniejszej zmienności albo o trwałości analizowanych zjawisk. Pewne elemen-
ty otoczenia rozwijającej się społeczności lokalnej będą miały względnie trwały 
i stabilny charakter, w mniejszym stopniu poddając się zmianom, podczas gdy 
inne takim zmianom będą podlegać z większą łatwością. Przykładem relatywnie 
stabilnej struktury uwarunkowań może być kultura polityczna danej całości spo-
łecznej, z kolei lokalna polityka socjalna może posłużyć jako przykład determi-
nant o mniej trwałym, a bardziej dynamicznym charakterze. Kiedy zatem rozpa-
trujemy uwarunkowania, mamy na myśli te elementy układu lokalnego, które są 
czymś „danym”, zastanym w danym momencie, a ich zmiana – o ile jest możliwa 
– wymaga dłuższego czasu, mierzonego zegarem społecznym i liczonego raczej 
w pokoleniach aniżeli w kadencjach wyborczych. Czynniki natomiast są pod tym 
względem bardziej elastyczne i raczej łatwo poddają się zmianom.

Proponowana tutaj perspektywa badawcza odzwierciedla w pewnym sensie 
założenia krakowskiej szkoły etnografi cznej związanej z twórczością naukową 
Kazimierza Dobrowolskiego oraz jego uczniów i kontynuatorów (Kwaśniewicz 
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1972, 1982; Sztompka 1986, 1988; Kutrzeba-Pojnarowa 1972; Sokolewicz 1972, 
a ostatnio także Bartkowski 2003). „Aktualna rzeczywistość jest ogniwem w pro-
cesie historycznym” – mówił Kazimierz Dobrowolski (1938: 70). Zdaniem tego 
wybitnego krakowskiego socjologa i etnografa tylko jednoczesne rozpatrywanie 
zjawisk w ich perspektywie współczesnej i historycznej (w układzie synchronicz-
nym i diachronicznym) pozwala badaczowi poznać prawdę o interesujących go 
zagadnieniach. Z tego właśnie powodu analizę uwarunkowań przypisalibyśmy 
perspektywie historycznej, czynniki natomiast stanowiłyby element układu syn-
chronicznego.

Dla zrozumienia zachodzących współcześnie procesów społecznych, szcze-
gólnie procesów żywiołowych, przyspieszających bądź hamujących postęp, jest 
zatem konieczna analiza ich podłoża historycznego, które Dobrowolski rozumie 
jako „(...) zespół wszystkich elementów materialnych i niematerialnych, ukształ-
towanych w odległej bądź bliskiej przeszłości, które tkwią w aktualnej kulturze 
i oddziałują na bieżące życie” (1967: 264). Autor identyfi kuje trzy struktury pod-
łoża: geografi czną, biologiczną i kulturową (1967: 10). 

Podłoże geografi czne obejmuje dwa układy: fi zjografi czny i kulturowy. Pierw-
szym terminem Dobrowolski określa te elementy, „(...) które podlegają zagospoda-
rowaniu zbiorowości ludzkich, nie zostały jednak przez nie do tej pory opanowane 
wskutek zacofania technicznego, niedołęstwa czy braku inicjatywy” (1967: 10). 
Obok podłoża fi zjografi cznego szczególną rolę w podłożu geografi cznym od-
grywają – jego zdaniem – „(...) różnorodne elementy kulturowe pozostawione 
w krajobrazie przez przeszłość, które oddziaływają, względnie mogą oddziaływać, 
w niejednolitym stopniu na aktualne przebiegi życia zbiorowego” (1967: 10). 

Przykładem takich elementów kulturowych mogą być między innymi średnio-
wieczne ustroje gruntowe, stara zabudowa miejska, dawne zakłady produkcyjne 
(kopalnie, cegielnie, cynkownie) i tym podobne. Innymi słowy, układ fi zjografi cz-
ny obejmuje te elementy środowiska geografi cznego człowieka, które nie zostały 
przezeń przetworzone ani naznaczone, układ kulturowy natomiast odnosi się do 
wytworów człowieka naznaczających krajobraz naturalny i przekształcających go. 
Oba układy – naturalny i przetworzony – współokreślają jakość środowiska geo-
grafi cznego danej zbiorowości ludzkiej.

Podłoże biologiczne, inaczej „substrat ludzki”, również zawiera w sobie 
dwa układy elementów odpowiadające dwóm warstwom osobowości człowie-
ka: pierwotnej i społecznej. Warstwa pierwotna stanowi wrodzoną i w znacznej 
mierze dziedziczną część osobowości i – zdaniem Dobrowolskiego – obejmuje 
„(...) uzdolnienia wszelkiego rodzaju, dyspozycje motoryczne, które wyznacza-
ją kierunek postaw i działań, zespół uczuć i nastrojów oraz sposób reagowania 
na zewnętrzne bodźce określany terminem temperament” (1967: 11). Te „wro-
dzone konstytucyjne zadatki”, jak je określa Dobrowolski, wchodzą w interakcję 
z cechami środowiska społecznego, w którym jednostka wzrasta. „Z połączenia 
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zadatków konstytucyjnych i cech społecznych, kulturowych – pisze dalej – po-
wstaje zwarty stop, w którym przebiega wzajemna gra sił endogennych i spo-
łecznych” (1967: 12). W wyniku interakcji tych elementów oraz ich wzajemnych 
oddziaływań ze środowiskiem geografi cznym wytwarza się „psychika zbioro-
wości terytorialnych”, rozumiana jako „zespół cech psychofi zycznych i kulturo-
wych ukształtowanych w rezultacie wielowiekowych procesów adaptacyjnych 
do środowiska przyrodniczego i do społecznych warunków bytu” (1967: 12). 
Psychika zbiorowości odznacza się znaczną trwałością, nie musi jednak nosić 
cech homogeniczności. Zdaniem Dobrowolskiego może być ona wewnętrznie 
zróżnicowana i obejmować wiele typów osobowości odmiennych pod względem 
posiadanych uzdolnień, dążeń oraz sposobu postrzegania otaczającego świata 
(1967: 13). Podłoże biologiczne moglibyśmy określić w dzisiejszej terminologii 
mianem kapitału ludzkiego. 

Trzeci element podłoża historycznego, podłoże kulturowe, obejmuje wszelkie 
wytwory szeroko rozumianej kultury, gdzie „wytworem” jest „(...) każdy akt dzia-
łalności ludzkiej wyrażony lub niewyrażony w materiale, który zyskuje społeczną 
aprobatę, ulega przez to obiektywizacji, zaspokaja określone potrzeby i w związku 
z tym otrzymuje sens społeczny” (1967: 15–16). Dobrowolski wyróżnia cztery ka-
tegorie wytworów kulturowych: (1) wytwory wyrażone w materiale, (2) wytwory 
świadomości społecznej, (3) wytwory „manifestujące się zobiektywizowanymi 
ruchami ciała”, (4) wytwory wyrażone dźwiękami (1967: 16). Wszystkie te wy-
twory – pisze dalej – „(...) stanowią dynamiczną całość powiązaną wzajemnymi 
zależnościami jej elementów, opartą na fundamencie sił wytwórczych, na produk-
cji dóbr zaspokajających różnorodne potrzeby, na odpowiadającej poziomowi sił 
wytwórczych strukturze społecznej i na związanym z poziomem techniki i ustroju 
społecznego bogatym zespołem świadomości społecznej” (1967: 16). 

Koncepcję uwarunkowań można zatem utożsamiać z ideą podłoża histo-
rycznego analizowanych zjawisk. Podobnie jak w psychologii rozwoju człowie-
ka, uwarunkowania rozwoju społeczności lokalnej są elementem „zastanym”, 
określającym możliwości rozwoju jednostki terytorialnej. Te „zastane” bądź 
„dziedziczone” właściwości rzeczywistości społecznej mogą być różnego rodza-
ju. Modyfi kując nieco i uzupełniając koncepcję struktury podłoża historycznego 
Dobrowolskiego, proponuję wyróżnić uwarunkowania historyczne, polityczne, 
gospodarcze, przyrodnicze oraz geografi czne. 

Uwarunkowania historyczne moglibyśmy utożsamić z koncepcją dependency 
path, funkcjonującą od wielu lat w socjologii rozwoju i określającą „zależność od 
szlaku”, jaki w przeszłości dana jednostka terytorialna (państwo, społeczność lo-
kalna i tym podobne) obrała. Dotyczy to zarówno uwarunkowań społecznych, jak 
i kulturowych, stanowiących wynik wielowiekowych oddziaływań historycznych. 
Najpełniej odpowiadają one koncepcji podłoża historycznego Dobrowolskiego. 
Jest to sfera obserwowanej rzeczywistości społecznej, obejmująca „(...) całokształt 
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wszystkich wytworów kulturowych, które ogarniają wszelkie dziedziny działal-
ności minionych generacji, nie wyłączając życia społecznego, i ciążą w sposób 
mniej lub więcej wyraźny na aktualnych zachowaniach żyjących pokoleń, względ-
nie mogą wywierać na nie potencjalny wpływ” (Dobrowolski 1967: 9–10). Inny-
mi słowy, analiza uwarunkowań procesów rozwoju odwołuje się do ich długiego 
trwania, „historii powolnej i długofalowej (...) o niebywałej długowieczności”, 
historii struktur, sytuującej się na granicy niezmiennego i ruchomego, która jest 
wciąż obecna w obserwowanej przez nas rzeczywistości (Braudel 1971: 31). 

W koncepcji podłoża historycznego mieściłyby się także i dwa kolejne typy 
uwarunkowań, mianowicie uwarunkowania przyrodnicze i geografi czne. Uwa-
runkowania przyrodnicze obejmują takie elementy, jak klimat, jakość gleb, fauna 
czy fl ora. Choć obecnie przyroda wydaje się znajdować pod kontrolą człowieka, 
nadal odgrywa w procesie rozwoju lokalnego znaczącą rolę, określając na przy-
kład możliwości rozwoju usług turystycznych bądź produkcji rolnej. Aktualny 
stan przyrody w środowisku jest wynikiem wielowiekowej aktywności zamiesz-
kujących dany region mieszkańców. Szczególnie jest to widoczne w wypadku 
regionów przemysłowych, w których długotrwała eksploatacja złóż naturalnych 
i rozwój przemysłu odcisnęły wyraźne piętno w krajobrazie i jakości środowiska 
naturalnego. Uwarunkowania geografi czne z kolei odnoszą się przede wszystkim 
do lokalizacji i granic społeczności. Tutaj również, choć być może w mniejszym 
stopniu, obserwujemy oddziaływania historii, obecne w specyfi cznej trajektorii 
rozwoju przestrzennego i rozwoju komunikacji. Jeśli na przykład społeczność 
rozwijała w przeszłości handel i towarzyszyła temu rozbudowa dróg, jej teraźniej-
szy stan skomunikowania współokreśla walory położenia. 

Dwa ostatnie typy – uwarunkowania polityczne i gospodarcze, wybiegają nie-
co poza przedstawioną koncepcję podłoża historycznego, odnoszą się bowiem 
w większym stopniu do teraźniejszości, określając raczej współczesny kontekst 
funkcjonowania danej społeczności. Ich aktualny stan jest oczywiście wynikiem 
określonego procesu historycznego, stanowią one jednak cechy systemu global-
nego, a nie samej społeczności, która jest jedynie jego częścią. Społeczność lo-
kalna nie jest bowiem nigdy całością niezależną ani samowystarczalną i zawsze 
funkcjonuje jako element szerszego układu społecznego, który na nią oddziałuje. 
Oddziaływania te stanowią swoistą kategorię uwarunkowań systemowych, deter-
minujących funkcjonowanie społeczności. Innymi słowy, chodzi tu o „podłoże 
aktualne” (Kwaśniewicz 1966, 1990). Uwarunkowaniami politycznymi określili-
byśmy zatem aktualny system prawnoinstytucjonalny szerszego układu społecz-
nego, w którym dana zbiorowość funkcjonuje (konstytucja, rozwiązania prawne, 
zasady fi nansowania gmin i tym podobne). Uwarunkowania gospodarcze na-
tomiast w znacznym stopniu są określane przez zachodzące procesy globaliza-
cji i wszystkie jej ekonomiczne oraz gospodarcze konsekwencje. Wydaje się, że 
miejsce danej społeczności w międzynarodowym podziale pracy ma podstawowe 
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znaczenie. Ważną rolę odgrywa także krajowy kontekst gospodarczy (na przykład 
system podatkowy, koniunktura czy system dopłat).

Możliwości kontroli wymienionych elementów przez wspólnotę lokalną są 
w znacznym stopniu ograniczone, społeczność bowiem bezpośrednio o nich nie 
decyduje. Nie oznacza to jednak, że jest ona pozbawiona jakiegokolwiek wpływu. 
Budowa autostrady w pobliżu społeczności, na przykład, może znacząco wpłynąć 
na strukturę uwarunkowań geografi cznych. Wiedząc o tym, władze lokalne mogą 
czynić starania, aby drogę ulokować w bezpośrednim sąsiedztwie, samodzielnie 
jednak decyzji takiej podjąć nie mogą. 

Dla pełnego zrozumienia obserwowanej rzeczywistości nie wystarczy jednak 
analiza uwarunkowań: konieczne są także badania w układzie synchronicznym, 
to jest w perspektywie współczesnej. I właśnie na potrzeby synchronicznej analizy 
procesów rozwoju proponuję termin „czynniki”, rezerwując pojęcie uwarunko-
wań dla analiz podłoża historycznego.

Czynniki, w przeciwieństwie do uwarunkowań, znajdując się pod względną 
kontrolą społeczności, podlegają manipulacji. Mówiąc o czynnikach, mamy za-
wsze na myśli bądź stan obecny określonych zasobów lokalnych („tu i teraz”), 
który w istocie w znacznym stopniu jest determinowany uwarunkowaniami, 
bądź określone instrumenty rozwoju będące w dyspozycji społeczności. Również 
i w wypadku czynników możemy wyróżnić kilka ich podstawowych typów. Są to 
przede wszystkim czynniki społeczno-kulturowe, ludzkie oraz instytucjonalne. 
Pierwsze odnoszą się do aktualnej kultury społeczności i spoczywającego w niej 
potencjału oraz sieci i stosunków społecznych, decydujących o możliwościach 
społecznej mobilizacji i aktywizacji, a także o funkcjonowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego. Ich związek z uwarunkowaniami historycznymi jest – jak łatwo 
zauważyć – szczególnie silny i widoczny. Jednakże w odróżnieniu od uwarun-
kowań, czynniki, określając aktualny stan (który można analizować w oderwa-
niu od kontekstu historycznego), stanowią ten obszar rzeczywistości społecznej, 
który można względnie łatwo „wytworzyć”. O ile zatem wytworzenie tradycji 
obywatelskich nie jest możliwe, są one bowiem spuścizną historyczną, a więc 
czymś, co społeczność otrzymuje z przeszłości, o tyle bogate życie kulturalne 
miasteczka jest czymś możliwym do wytworzenia. Podobnie obserwowana „tu 
i teraz” aktywność młodzieży może być czynnikiem rozwoju lokalnego, podczas 
gdy receptywna treść tożsamości lokalnej jest elementem kulturowo-psycholo-
gicznych uwarunkowań. Przykładem czynników społeczno-kulturowych może 
być zatem festiwal folkloru dziecięcego, turniej szachowy albo polityka kultu-
ralna miasta. Przez czynniki ludzkie rozumiem natomiast indywidualne zdol-
ności i talenty jednostek, członków danej społeczności, które określają możli-
we kierunki jej rozwoju i pośrednio determinują proces społecznej mobilizacji. 
Przykładem czynników ludzkich może być skuteczny lider lokalny, autorytety 
lokalne, wykształceni mieszkańcy, ale także eksperci zewnętrzni, z których wie-
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dzy i doświadczenia społeczność postanawia skorzystać, „importując” niejako 
zasoby ludzkie z zewnątrz. Czynniki instytucjonalne odnoszą się natomiast do 
wszelkich organizacji i instytucji, w tym instytucji społecznych funkcjonujących 
w danym układzie lokalnym oraz do systemu sprawowania władzy lokalnej. Mo-
żemy wymienić także czynniki ekonomiczne, wykorzystywane do stymulacji lo-
kalnego układu gospodarczego, jak na przykład udogodnienia podatkowe dla 
inwestorów. Czynnikami ekonomicznymi interesują się przede wszystkim eko-
nomiści, planiści i urbaniści. Dla socjologa szczególne znaczenie mają natomiast 
trzy wcześniej wymienione typy czynników, a więc: społeczno-kulturowe, ludz-
kie i instytucjonalne. 

Zaproponowane rozróżnienie na uwarunkowania i czynniki wydawać się może 
nieprecyzyjne i niepotrzebne, rzeczywiście bowiem trudno jest je jednoznacznie 
oddzielić. Jestem jednak przeciwniczką ujmowania rzeczywistości społecznej 
w kategoriach prostych zależności przyczynowo-skutkowych. Zamiast tego pro-
ponuję spojrzeć na rozwój przez dynamikę uwarunkowań i czynników, ponieważ 
dopiero interakcja tych elementów decyduje o kierunku przemian danej społecz-
ności. Zbyt często ograniczamy nasze studia do jednych albo drugich i dlatego 
zapewne nie udało się jeszcze w sposób naukowy określić mechanizmów rozwo-
ju alternatywnego. Kategoria kapitałów może się wydawać użytecznym i wystar-
czającym narzędziem poznawczym. W identyfi kowaniu mechanizmów rozwoju 
rozróżnienie na uwarunkowania i czynniki staje się jednak niezbędne. Choć oba 
pojęcia można określić jedną kategorią kapitałów, jak często czynią to badacze 
rozwoju lokalnego, to należy mieć świadomość, że lokalny kapitał rozwojowy jest 
zawsze wynikiem interakcji określonych uwarunkowań i czynników. Z tego po-
wodu identyfi kacja tych dwóch elementów oraz analiza ich dynamiki pozwala na 
pełniejsze zrozumienie zachodzących w społeczności procesów rozwoju. 

Uwarunkowania i czynniki oddziałują na siebie wzajemnie. Uwarunkowania 
w pewnym sensie określają czynniki oraz możliwości ich wykorzystania. Rozwój 
niektórych czynników może z kolei prowadzić do zmiany uwarunkowań. Czyn-
niki oraz uwarunkowania podlegają licznym interakcjom. Zarówno uwarunko-
wania, jak i czynniki stanowią zatem swego rodzaju zasoby, na podstawie których 
społeczność lokalna może się rozwijać. Uwarunkowania określają ponadto barie-
ry rozwoju danej społeczności. Taką barierą może być na przykład całkowita cen-
tralizacja administracji publicznej, która uniemożliwia mniejszym jednostkom 
terytorialnym autonomiczny rozwój. Uwarunkowania mają bardziej determini-
styczny charakter: określają zastane warunki rozwoju, a więc to, co społeczność 
niejako „otrzymuje”, zarówno z przeszłości, jak i w wyniku oddziaływań szerszego 
systemu społecznego, które tworzą kontekst społeczno-polityczny i gospodarczy. 
Czynniki natomiast są pewnego rodzaju instrumentami rozwoju, które możemy 
dowolnie wykorzystywać, kreować, jak również importować do społeczności. Ich 
charakter jest determinowany lokalnymi uwarunkowaniami. 
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Determinowane uwarunkowaniami czynniki mogą pozostać jedynie zasoba-
mi niezdolnymi do uruchomienia – choć więc będziemy w stanie zidentyfi kować 
ich obecność w danej społeczności, nie będzie można określić ich mianem kapi-
tału, zasoby te bowiem nie będą generowały rozwoju. Poddając analizie lokalne 
zasoby rozwojowe, należy się zatem starać określić zarówno uwarunkowania, jak 
i czynniki, które dopiero łącznie, w wyniku wzajemnych oddziaływań, tworzą lo-
kalne kapitały. Innymi słowy, lokalny kapitał rozwojowy zawsze jest wynikiem 
interakcji uwarunkowań i czynników. Jego uruchomienie, a więc przekształcenie 
zasobów w kapitał, wymaga zawsze pewnego stopnia podmiotowości układu lo-
kalnego, którą także określa konfi guracja uwarunkowań i czynników. 

Mechanizm rozwoju jest zatem bardziej złożony, niż się zazwyczaj zakłada. 
Nie jest prawdą, że tradycje obywatelskie determinują rozwój. Nie można rów-
nież zakładać, że położenie geografi czne determinuje szanse rozwoju społeczno-
ści. Żaden z powszechnie identyfi kowanych czynników rozwoju nie wpływa na 
niego w sposób wyłączny i samodzielny. Twierdzenie, że wysoka podaż kapitału 
społecznego warunkuje rozwój społeczności, jest daleko idącym uproszczeniem. 
Podobnie uproszczone jest tłumaczenie, że o powodzeniu procesów zmiany de-
cyduje lider. Rzeczywistość społeczna nie poddaje się prostym schematom – ma 
dynamiczny charakter i właśnie analiza tej dynamiki jest podstawowa dla zrozu-
mienia mechanizmów rozwoju. 

Celem niniejszego opracowania jest zatem określenie dynamiki uwarunkowań 
i czynników, a tym samym identyfi kacja mechanizmów rozwoju lokalnego. Za-
sadnicze pytania badawcze projektu brzmiały: „Jakie są uwarunkowania i czyn-
niki rozwoju lokalnego? Jakie są mechanizmy rozwoju lokalnego – jak proces ów 
zachodzi?”. Ponieważ celem badań była eksploracja czynników i uwarunkowań 
rozwoju oraz poznanie jego mechanizmów, jedyną możliwą do zastosowania me-
todą badawczą wydawała się monografi a problemowa, a konkretnie – metoda po-
szerzonego przypadku. 

4.4.  Socjologia refl eksywna i metoda poszerzonego przypadku: 
założenia metodologiczne projektu

Ze względu na specyfi kę przedstawionego wyżej problemu badawczego zdecy-
dowano się posłużyć metodą poszerzonego przypadku (extended case method). 
W tej metodzie analizie zostaje poddany jeden przypadek i na jego podstawie for-
mułowane są pewne uogólnienia. Metoda ta jest w naukach społecznych dość po-
wszechnie krytykowana („nie można uogólniać na podstawie jednego przypadku, 
a nauki społeczne opierają się na uogólnieniach”), jak się jednak okazuje – zupeł-
nie bezzasadnie. Bent Flyvbjerg zauważa, że wątpliwości na temat prawomocności 
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ustaleń płynących z badań typu studium przypadku wynikają z pięciu nieporozu-
mień wokół tej metody. Są to: po pierwsze, przekonanie o przewadze wiedzy te-
oretycznej nad praktyczną; po drugie, pogląd, że pojedyncze studium przypadku 
nie pozwala na uogólnienia, nie wnosząc tym samym nic do rozwoju nauki; po 
trzecie, przypisywanie studium przypadku użyteczności wyłącznie w stawianiu 
hipotez, podczas gdy testowanie hipotez i budowanie teorii jest zarezerwowane 
dla innych metod; po czwarte, przypisywanie studium przypadku skrzywienia 
w kierunku weryfi kacji; po piąte wreszcie, przekonanie o trudnościach w wycią-
ganiu wniosków z pojedynczego studium przypadku (Flyvbjerg 2005: 41). Autor 
rozprawia się z tymi błędnymi przekonaniami, wykazując ich nieprawdziwość 
i argumentuje za Th omasem Samuelem Kuhnem, że „(...) dyscyplina wiedzy bez 
dużej liczby starannie przeprowadzonych studiów przypadków jest dyscypliną 
nietworzącą systematycznie przykładów modelowych, a dyscyplina bez przykła-
dów modelowych jest nieefektywna. W naukach społecznych więcej dobrych stu-
diów przypadków mogłoby uzdrowić tę sytuację” (Flyvbjerg 2005: 65).

Podstawowym źródłem nieporozumień wokół omawianej metody jest jednak 
sam model uprawiania nauki. Zazwyczaj bowiem przyjmuje się, że jedynym właś-
ciwym sposobem uprawiania nauki i prowadzenia badań jest model pozytywi-
styczny. Tymczasem możemy mówić o dwóch modelach występujących równole-
gle i równoprawnych naukowo. Metoda rozszerzonego przypadku jest rozwijana 
w paradygmacie nauki refl eksywnej, który jest alternatywą dla modelu pozytywi-
stycznego. Oba modele nauki różnią się od siebie zarówno założeniami na temat 
metodologii poznawania świata społecznego, jak i przyjmowaną strategią poko-
nywania ograniczeń poznawczych, wynikających ze specyfi ki badanych zjawisk. 
Problemem badań społecznych jest bowiem to, że badacz jest częścią badanego 
przez siebie społeczeństwa – jest zatem jednocześnie podmiotem i przedmiotem 
procesu badawczego. W związku z tym jest mu potrzebna metodologia, która 
pozwoli się rozprawić z tym problemem. Według Michaela Burawoya (1998: 5) 
można przyjąć dwie strategie. W pierwszej z nich, określanej modelem nauki po-
zytywistycznej, badacz stara się zminimalizować swoje zaangażowanie w świat 
społeczny, który analizuje, izolując się od przedmiotu badań, obserwując go z ze-
wnątrz i „pośrednio”, w czym pomaga mu zestaw procedur zbierania danych za-
pewniających dystans. Przedmiotem szczególnej troski jest to, by w żaden sposób 
nie wpływać na badane przez siebie zjawiska, co ma zapewnić standaryzacja zbie-
rania danych, kontrola warunków zewnętrznych oraz reprezentatywność próby. 
Przykładem metody, która spełnia te wymagania, jest sondaż socjologiczny. 

W modelu nauki refl eksywnej natomiast, który stanowi alternatywną strategię, 
to, że badacz jest częścią badanego przez siebie świata, staje się atutem, który na-
leży wykorzystać. Przede wszystkim zakłada się zatem intersubiektywność bada-
cza. Zamiast oddzielenia od analizowanego świata proponuje się zaangażowanie 
w niego. „Nauka refl eksywna – pisze Burawoy – zaczyna od dialogu, wirtualne-
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go lub rzeczywistego, między obserwatorem a uczestnikami, osadza ten dialog 
w kolejnym dialogu między lokalnymi procesami i ponadlokalnymi siłami, który 
z kolei zrozumiany może być jedynie za pośrednictwem trzeciego dialogu – teorii 
samej z sobą” (Burawoy 1998: 5). 

Różnice obu ujęć można przedstawić, jak proponuje Burawoy, w postaci kil-
ku zasad, które wyznaczają sposób uprawiania nauki. Istotę pozytywistycznego 
modelu nauki wyrażają zasady: reaktywności (badacz nie może wpływać na ba-
dane przez siebie zjawisko), niezawodności (kryteria selekcji danych, standaryza-
cja narzędzi), powtarzalności (powtórzenie badań powinno przynieść takie same 
wyniki) i reprezentatywności (badane zjawisko musi być typowe dla społecznej 
całości) (Katz 1983, za: Burawoy 1998: 10)5. Zasady te stwarzają jednak pewne 
ograniczenia związane z efektem kontekstu, które w wypadku określonych prob-
lemów badawczych mogą utrudniać znalezienie odpowiedzi na postawione py-
tanie badawcze bądź też mogą zamazywać rzeczywistość, pozwalając na jedynie 
częściowe wyjaśnienia. Rozpatrzmy na przykład zasadę powtarzalności. Kontekst 
historyczny, w którym powstaje pewne zjawisko, nie jest możliwy do odtworze-
nia. Stąd też w ujęciu pozytywistycznym dąży się do izolacji kontekstu od analizo-
wanego zjawiska. Tymczasem kontekst historyczny może właśnie być elementem 
przesądzającym o istocie tego zjawiska. Podobnie jest w wypadku pozostałych 
reguł: samo przeprowadzanie sondażu jest interwencją w badaną rzeczywistość, 
i może na nią wpływać, zakłócając tym samym proces badawczy; standaryzowane 
pytania kwestionariusza mogą być przez respondentów różnie rozumiane i in-
terpretowane w zależności od ich doświadczeń, co ogranicza trafność narzędzia; 
wreszcie reprezentatywność nie zawsze jest możliwa, jak na przykład we wspo-
mnianym przypadku o specyfi cznym kontekście historycznym.

Dlatego alternatywny wobec pozytywistycznego model nauki refl eksywnej 
wyprowadza swe zasady z efektu kontekstu, który przesądza o słabościach podej-
ścia pozytywistycznego. Co jest słabością modelu pozytywistycznego, dla modelu 
nauki refl eksywnej staje się atutem: proponuje się zasadę interwencji zamiast za-
sady reaktywności, zasadę procesu zamiast niezawodności, strukturacji zamiast 
powtarzalności i rekonstrukcji zamiast reprezentatywności. Interwencja staje się 
wartością: to przez różnorodne, wzajemne oddziaływania poznajemy właściwości 
świata społecznego. W miejsce standaryzacji wprowadza się agregację: „Nauka 
refl eksywna zbiera wielorakie interpretacje pojedynczego przypadku i sumuje 
je w społeczne procesy. Wnioskowanie z sytuacji do procesu jest osiągane róż-
nie w różnych metodach, ale zawsze opiera się na wcześniejszej teorii” (Burawoy 
1998: 15). W ujęciu refl eksywnym nie dąży się do stabilizacji i kontroli warunków 
zewnętrznych oraz separowania badanego zjawiska od kontekstu, w którym ono 

5 Burawoy określa je za Jackiem Katzem mianem paradygmatu „4R” (od reactivity – reliability 
– replicability – representativeness).



132 Rozwój po śląsku: procesy kapitalizacji kultury w śląskiej społeczności górniczej

występuje. Zakłada się, że kontekst zewnętrzny warunkuje przebieg badanego 
zjawiska lub procesu, należy zatem wyjść poza samo zjawisko i określić siły spo-
łeczne, które owo zjawisko kształtują. Siły te są wynikiem kolejnych procesów, 
z których zdecydowana większość zachodzi poza sferą poddaną badaniom, dlate-
go w nauce refl eksywnej świat społeczny jest badany z punktu widzenia procesów 
jego strukturacji, jako jednocześnie kształtowany przez zewnętrzny układ sił i je 
kształtujący (Burawoy 1998: 15). W nauce refl eksywnej odrzuca się regułę repre-
zentatywności. „Zamiast wyprowadzania uogólnień bezpośrednio z danych – pi-
sze Burawoy – możemy wnioskować z jednego uogólnienia do kolejnego, bardziej 
ogólnego. Zaczynamy od naszej ulubionej teorii, ale poszukujemy nie jej potwier-
dzenia, lecz pewnych odstępstw, które inspirują nas do pogłębienia teorii. Nie 
martwimy się o unikatowość naszego przypadku, jako że interesuje nas nie jego 
reprezentatywność, a wkład do rekonstrukcji istniejącej teorii” (Burawoy 1998: 
16). O ile zatem w ujęciu pozytywistycznym obiektywizm mają zapewniać ścisłe 
procedury zbierania danych, w ujęciu refl eksywnym obiektywność jest oceniana 
przez przyrost wiedzy – jej rekonstruowanie i dostosowywanie do zaobserwo-
wanych anomalii. W ten sposób jest realizowany podstawowy cel badań i nauki 
w ogóle: rozwój wiedzy o świecie społecznym. Nauka refl eksywna zatem „łączy 
to, co pozytywistyczny model nauki oddziela: uczestnika z obserwatorem, wiedzę 
z sytuacją społeczną, sytuację z miejscem jej występowania, wiedzę ludową z teo-
rią naukową” (Burawoy 1998: 14)6. 

Różnice między omawianymi paradygmatami Burawoy ilustruje, określając 
naukę pozytywistyczną mianem przemysłu (industry), a naukę refl eksywną mia-
nem rzemiosła (craft ) (1998: 28). Ta metafora doskonale odzwierciedla różnice 
w stosunku do badań, jak i do uprawiania nauki w ogóle. Reguły nauki pozytywi-
stycznej określają obiektywność proceduralną, związaną z procesem gromadze-
nia wiedzy. Proces ma gwarantować produkt, model ten odpowiada zatem idei 
przemysłu. Reguły nauki refl eksywnej natomiast polegają na obiektywności „osa-
dzonej w teorii”. Tutaj produkt określa proces. Celem jest wzbogacenie i poprawa 
istniejącej teorii, nie zaś ustalenie ostatecznej prawdy na temat społecznego świata 
(Burawoy 1998: 28). 

Metoda poszerzonego przypadku odzwierciedla wszystkie reguły nauki re-
fl eksywnej: interwencji, procesu, strukturacji i rekonstrukcji. W tej metodzie 
poddajemy analizie jeden wybrany przypadek, analizując go w pogłębiony spo-
sób z perspektywy interesującego nas problemu opisanego już w teorii. Rodzi 
się zatem pytanie, czy takie studium przypadku pozwala na jakiekolwiek uogól-
nienia i czy ewentualne uogólnienia i wnioski formułowane na tej podstawie są 
uprawnione? 

6 Metoda ta nie jest wolna od pewnych słabości. Ograniczenia wynikające z kontekstu zastąpio-
ne zostają efektem siły (dominacja, przemilczenie, obiektyfi kacja i normalizacja).
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Na oba pytania należy udzielić twierdzącej odpowiedzi (zob. Burawoy 1998; 
Babbie 2007; Flyvbjerg 2005). Studium poszerzonego przypadku pozwala na 
formułowanie uogólnień, możliwe jest bowiem „(...) wydobywanie ogólnego ze 
szczególnego, wnioskowanie z mikro do makro, łączenie teraźniejszości z prze-
szłością i antycypowaną przyszłością, wszystko to na podstawie istniejącej wcześ-
niej teorii” (Burawoy 1998: 5). Uogólnienia i wnioski formułowane na podstawie 
analizy przypadku są naukowo uprawnione, w nauce refl eksywnej ważna jest bo-
wiem nie reprezentatywność, a rozwój wiedzy. Nie chodzi zatem o to, by poddać 
badaniom kilka reprezentatywnych przypadków i na podstawie ich analizy, za-
obserwowanych regularności i prawidłowości sformułować pewne uogólnienia. 
Zamiast tego proponuje się dogłębne przestudiowanie jednego przypadku, eks-
plorację określonego zjawiska w jego środowisku, z uwzględnieniem oddziaływań 
szerszego kontekstu, i zestawianie zaobserwowanych faktów z przyjętą wcześniej 
teorią w taki sposób, by uzupełnić ją o nowe elementy, dzięki czemu będzie ona 
bardziej adekwatna do opisywanej przez siebie rzeczywistości społecznej i w więk-
szym stopniu będzie ją wyjaśniać. Celem badań nie jest zatem weryfi kacja założeń 
teoretycznych, odpowiedź na pytanie „czy?”, a wzbogacenie tejże teorii przez od-
powiedź na pytanie „jak?”. Nie oznacza to, że pozytywistyczny model uprawiania 
nauki nie przyczynia się do rozwoju wiedzy. Należy jedynie określić kryteria pra-
womocności obu ujęć. O ile w wypadku perspektywy pozytywistycznej kryterium 
tym jest reprezentatywność, o tyle w przypadku nauki refl eksyjnej jest nim sama 
weryfi kacja założeń teoretycznych i rozwój wiedzy naukowej.

Do analizy wybiera się skrajny przypadek: albo całkowicie przeczący teorii, od 
której zaczynamy badania, albo stanowiący jej wyraźną egzemplifi kację. Pierwsza 
strategia pozwala wskazać błędne założenia teorii i zaadaptować ją do społecznej 
rzeczywistości. Druga natomiast jest szczególnie przydatna do wypełniania „bia-
łych plam”, uzupełniania teorii o potrzebne wyjaśnienia na temat zachodzących 
zjawisk i procesów (jak dane zjawisko/proces zachodzi). Przyjęta przez nas teoria 
ukierunkowuje interwencję. W wyniku pogłębionej analizy identyfi kujemy słabe 
punkty lub białe plamy w teorii i następnie modyfi kujemy ją. Badanie polega na 
gromadzeniu obserwacji i generowaniu z nich kolejnych hipotez aż do momentu, 
w którym przyjęta teoria jest spójna z obserwowanymi faktami. Obserwacje dane-
go przypadku (wiedza sytuacyjna, to jest wiedza na temat konkretnych zaobser-
wowanych sytuacji) sumują się, co pozwala na rekonstrukcję procesu kryjącego 
się za zaobserwowanymi zjawiskami (rozszerzenie obserwacji ponad czas i miej-
sce). Dalsze teoretyzowanie na temat procesu prowadzi do identyfi kacji sił, które 
tym procesem kierują, to znaczy pozwala ulokować go w szerszym kontekście de-
terminant (rozszerzenie z procesu do sił). Wynikiem całego procesu badawczego 
jest rozszerzenie funkcjonującej teorii. 

Przedstawione założenia metody poszerzonego przypadku nasuwają pewne 
analogie do znacznie wcześniejszej koncepcji metody integralnej Kazimierza Do-
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browolskiego, który tym mianem określał swoją wizję badań historyczno-tere-
nowych. Ten polski uczony podzielał przekonanie, że „z małego wycinka aktu-
alnej rzeczywistości można wydobyć wnioski uogólniające o znaczeniu bardziej 
powszechnym, nieraz zasadniczym” (Dobrowolski 1962). Stanowisko Dobrowol-
skiego wydaje się jednak bardziej radykalne, uważał on bowiem, że badania mo-
nografi czne społeczności lokalnych mają szczególnie doniosłe, jeśli nie decydują-
ce, znaczenie dla rozwoju socjologii, dlatego przyznawał im pierwszeństwo. 

Przedstawionej wcześniej idei „dialogu” obserwacji z teorią w metodzie posze-
rzonego przypadku doskonale odpowiada postulat krzyżowania indywidualizujące-
go i generalizującego punktu widzenia metody integralnej. Jak pisał Dobrowolski: 
„Uwzględniamy najpierw istniejące, sprawdzone na innych przypadkach koncepcje 
teoretyczne i posługujemy się nimi jako dyrektywami badawczymi zarówno w cza-
sie zbierania materiałów, jak i w wyjaśnianiu badanych procesów. (...) Rzecz jasna, 
że kierując się już istniejącymi koncepcjami teoretycznymi, musimy dokonywać 
ustawicznej ich weryfi kacji (...). Czynności weryfi kacyjne mogą doprowadzić do 
wykazania całkowitej zgodności istniejących sformułowań teoretycznych z bada-
nym przez nas stanem rzeczy lub do pewnych niedokładności, względnie odchyleń, 
a nawet względności” (Dobrowolski 1962: 66). Zarówno zatem dla Burawoya, jak 
i dla Dobrowolskiego, celem badań monografi cznych ma być rozwój teorii. 

Podobnie jak Burawoy, Dobrowolski podkreśla ponadto wagę kontekstu spo-
łecznego analizowanych zjawisk. Rzeczywistość społeczną postrzega on jako spój-
ny układ elementów, stąd też „rozpatrywanie jakiegokolwiek z nich w sposób wy-
izolowany od szerszego kontekstu społecznego jest zabiegiem niedopuszczalnym” 
(Kwaśniewicz 1984: 25). Badane zjawiska zawsze należy ujmować na tle szerszego 
układu uwarunkowań. Dobrowolski postuluje także, by w procesie badawczym 
dążyć do uchwycenia „(...) sił wywołujących dynamikę przeobrażeń ze szczegól-
nym naciskiem na ścieranie się starych i nowych elementów, na zmienność sił 
kształtujących przebiegi badanych procesów, na wykrywanie sił wiodących, ma-
jących decydujące znaczenie w danej fazie rozwojowej” (1962: 65). Z tego po-
wodu zaproponowane przez Dobrowolskiego podejście badawcze można określić 
mianem historycznego, funkcjonalnego i holistycznego (Kwaśniewicz 1984: 29). 
Podobną charakterystykę można przypisać zaprezentowanej wcześniej koncepcji 
metody rozszerzonego przypadku Burawoya. Konsekwencją tych ontologicznych 
i epistemologicznych założeń jest postulat łączenia różnych metod i technik ba-
dawczych oraz integracji nauk. Złożony charakter rzeczywistości społecznej wy-
maga bowiem od badacza interdyscyplinarnego ujęcia oraz oparcia swoich analiz 
na wszelkich dostępnych źródłach danych. Interdyscyplinarność oraz integracja 
metod mogą zatem również charakteryzować omawianą perspektywę badawczą.

Koncepcja metody integralnej Kazimierza Dobrowolskiego w sposób wyraźny 
nawiązuje do założeń perspektywy metodologicznej Floriana Znanieckiego. Po-
stulowana przez tego znanego polskiego socjologa, a wywodząca się z kantyzmu, 
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metoda indukcji analitycznej, określana także mianem metody typologicznej lub 
ejdetycznej, jest przeciwstawiana indukcji enumeratywnej (której odmianę stano-
wią analizy statystyczne), polegającej na gromadzeniu znaczącej liczby obserwacji 
zdefi niowanych wcześniej zjawisk w celu weryfi kacji przyjętych hipotez. Istotą 
indukcji analitycznej jest natomiast dogłębna analiza niewielkiej liczby celowo 
dobranych przypadków, szczególnie zaś tych, które przeczą przyjętej teorii. Ko-
narzewski ujmuje to w następujący sposób: „Indukcja analityczna zaleca, by sfor-
mułowawszy hipotezę, sprawdzać ją przypadek po przypadku. Jeśli któryś z rzędu 
zaprzeczy hipotezie, trzeba albo przeformułować hipotezę, albo tak zredefi niować 
badane zjawisko, że nieposłuszny przypadek przestaje się mieścić w jego zakresie 
i można go wyłączyć z analizy. Po każdym takim zabiegu sprawdzanie trzeba za-
cząć od początku, jest bowiem możliwe, że przypadki potwierdzające starą wersję 
hipotezy nie potwierdzą nowej albo nie mieszczą się w nowej defi nicji przedmiotu 
badania. W końcu jednak niezgodne przypadki przestaną się pojawiać. Hipote-
za zyskuje wtedy status teorii doskonale ugruntowanej w danych” (Konarzewski 
2000: 34). Tym samym metoda ta pozwala formułować prawa naukowe i przyczy-
nia się do rozwoju wiedzy. W postępowaniu badawczym niezwykle istotne miej-
sce zajmuje teoria, która określa zarówno charakter, jak i źródła poszukiwanych 
danych oraz pozwala na ich interpretację. 

W świetle przedstawionych przez wspomnianych badaczy argumentów meto-
da rozszerzonego przypadku – czy, inaczej mówiąc, metoda integralna – staje się 
prawomocną, równoprawną z badaniami sondażowymi metodą badawczą. U jej 
podstaw leżą odmienne założenia metodologiczne, dlatego też nie można oceniać 
jej użyteczności i prawomocności za pomocą pozytywistycznych kryteriów. Bu-
rawoy ujmuje to w następujący sposób:, „Nie można odrzucać metody studium 
poszerzonego przypadku tylko dlatego, że wpływa na świat, który bada, że ze-
brane przez nią dane mają idiosynkratyczny charakter, że na podstawie zjawisk 
lokalnych wnioskuje o ponadlokalnych siłach lub że opiera się na tylko jednym 
przypadku! Metoda poszerzonego przypadku tańczy po prostu do innej muzyki. 
Posłuchaj muzyki, zanim ocenisz taniec” (Burawoy 1998: 29).

4.5. Radzionków: wybór przypadku i hipotezy badawcze

Zgodnie z założeniami metody wybrany do poszerzonej analizy przypadek po-
winien albo stanowić odchylenie od przyjętego w teorii modelu, albo wyraźnie 
mu odpowiadać. Ze względu na rzadkość występowania interesującego nas feno-
menu w warunkach polskich zdecydowano oprzeć badania na przypadku, który 
w jaskrawy sposób wydawał się „pasować” do teorii. Tylko bowiem w ten sposób 
można było wskazać mechanizmy oraz określić czynniki i uwarunkowania roz-
woju alternatywnego. 
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Należało zatem znaleźć społeczność, w której upodmiotowienie i jakość życia 
wyraźnie się rozwijają. O taki modelowy przypadek społeczności upodmiotowio-
nej w Polsce nie było łatwo – zazwyczaj obserwacje lokalnej rzeczywistości wyda-
wały się podważać zasadność koncepcji alternatywnego rozwoju. Zbiegiem kilku 
okoliczności wybór padł na Radzionków, który funkcjonował już w środowiskach 
naukowych i samorządowych jako swego rodzaju fenomen sukcesu. 

O Radzionkowie zrobiło się głośno, gdy w 1998 roku, po ośmiu latach zaciętej 
walki odzyskał administracyjną niezależność. Dynamiczny rozwój, ożywienie kul-
turalne i duża aktywność społeczna mieszkańców zwracały uwagę śląskich uczo-
nych, dziennikarzy, urzędników wojewódzkich i polityków. Uwagę przyciągały 
także obiektywne wskaźniki rozwoju społeczności, takie jak odsetek mieszkańców 
ze stałym dostępem do internetu lub wskaźnik inwestycji w przeliczeniu na miesz-
kańca, które sytuowały Radzionków w ścisłej czołówce gmin w Polsce. Radzionków 
pojawiał się na regionalnych konferencjach, seminariach i spotkaniach, na których 
przywoływano sukcesy społeczności, jako wzór „dobrego rozwoju” i przykład lo-
kalnego społeczeństwa obywatelskiego. W 2005 roku sprawujące w Radzionko-
wie władzę Radzionkowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, które walczyło 
o niezależność gminy, zostało uhonorowane przez Sejmik Województwa Śląskiego 
Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Na tle innych 
gmin Śląska, ale także kraju, Radzionków był bowiem miejscowością wyjątkową. 
Już pierwsze odwiedziny w społeczności i pierwsze rozmowy z mieszkańcami i lo-
kalnymi liderami pozwalały uznać Radzionków za przykład sukcesu. 

Radzionków położony jest na obrzeżach Górnośląskiego Okręgu Przemysło-
wego. Jego początki sięgają trzeciej dekady czternastego wieku. Pierwsza wzmian-
ka o miejscowości pochodzi z 1326 roku i dotyczy budowy kościoła. Prawdziwy 
rozwój osady datować jednak należy na osiemnasty wiek, kiedy na Górny Śląsk 
wkroczył wielki przemysł. Rozwój przemysłu wpłynął na szybki wzrost liczby 
mieszkańców Radzionkowa i kształt społeczny osady, która w tym czasie niewiele 
się różniła od przemysłowych społeczności Europy Zachodniej, co zresztą stano-
wiło powód do dumy tutejszej ludności. 

Podobnie jak inne społeczności Śląska, Radzionków stanowił pogranicze kul-
turowe. Mimo ponad siedmiuset lat oderwania od organizmu polskiego i wie-
loletniego panowania niemieckiego Radzionków pozostał polski. Świadomość 
narodową kształtował Kościół katolicki, bardzo aktywny w tym okresie. W wyni-
ku trzech powstań śląskich i plebiscytu w 1921 roku, w którym radzionkowianie 
stosunkiem 5625 do 1184 głosów opowiedzieli się za opcją polską, gminę przyłą-
czono do Polski. 

Prawa miejskie Radzionków otrzymał dopiero w 1951 roku. W wyniku refor-
my administracyjnej w 1975 roku gmina została wcielona do sąsiedniego Bytomia, 
z czym radzionkowianie nigdy się nie pogodzili. Początek transformacji ustrojowej 
i pierwsza reforma administracyjna kraju przyniosły nadzieje na usamodzielnienie 
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gminy. Powstało Radzionkowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (RTSK), któ-
re opracowało program walki o samodzielny Radzionków i – w drodze referendum 
– doprowadziło do jego usamodzielnienia w 1998 roku, jako gminy miejskiej. 

Obecnie Radzionków liczy siedemnaście tysięcy mieszkańców, zajmuje po-
wierzchnię 1314,65 ha, z czego 65% stanowią użytki rolne. Z rolnictwa utrzy-
muje się jednak jedynie niewiele ponad 9% pracujących radzionkowian; 49% 
mieszkańców utrzymuje się z pracy w przemyśle, a 41% z pracy w sektorze usług. 
W gminie funkcjonuje 1398 prywatnych podmiotów gospodarczych, w których 
zatrudnienie znajduje niemal 62% ogółu pracujących w Radzionkowie. Gminę 
cechuje jednakże niski wskaźnik zatrudnienia: zaledwie 25% ogółu pracujących 
radzionkowian znajduje pracę w gminie, pozostałe 75% pracuje poza nią, korzy-
stając z bliskości aglomeracji katowickiej. 

Próbując nakreślić społeczno-kulturową charakterystykę gminy, trzeba zwró-
cić uwagę przede wszystkim na takie jej elementy, jak obecność śląskich tradycji 
i silnej tożsamości lokalnej. Tożsamość Radzionkowa wiąże się z funkcjonującym 
w społeczności od kilku wieków górnictwem, które zadecydowało o górniczym 
charakterze społeczności. Radzionków jawi się ponadto jako społeczność zinte-
growana i aktywna – obecnie w mieście aktywnie działa 25 organizacji pozarzą-
dowych, odbywają się liczne spotkania, imprezy, podejmowane są różnego ro-
dzaju lokalne inicjatywy. Radzionków uczestniczy ponadto w wielu inicjatywach 
ponadlokalnych, których inicjatorami są zewnętrzni aktorzy, jak na przykład 
Fundacja Batorego czy Archidiecezja Katowicka.

Podsumowując zatem, Radzionków jest starą społecznością górniczą, o sil-
nych tradycjach i tożsamości, w której można zaobserwować znaczną aktywność 
społeczną lokalnych aktorów, samozorganizowanie, i w której jednocześnie za-
znaczają się silne trendy rozwoju alternatywnego (wymiary poprawy jakości życia 
i upodmiotowienia). Właśnie współobecność tradycji i nowoczesnych trendów 
rozwojowych wydaje się tutaj szczególnie interesująca, pozwala bowiem na eks-
plorację związków tradycji z mechanizmami rozwoju lokalnego. Radzionków jest 
ponadto przykładem rozwoju oddolnego, samoistnego, a nie implementowanej 
z zewnątrz, planowej zmiany, stąd stanowi szczególne „laboratorium” dla intere-
sujących nas procesów. 

Co zatem zadecydowało o fenomenie Radzionkowa? Co warunkuje powstanie 
i funkcjonowanie inkluzywnej społeczności lokalnej w Radzionkowie? Jak się ona 
kształtuje? Wydaje się, że zbadanie Radzionkowa pozwoli odpowiedzieć na pytanie, 
jak powstają i funkcjonują takie społeczności, pozwoli postawić nowe hipotezy i od-
naleźć kolejne problemy badawcze nad istotą społeczności lokalnych nowego typu.

Hipotezy w studium poszerzonego przypadku mają specyfi czną formę. Celem 
nie jest bowiem weryfi kacja przyjętych założeń, a odkrywanie przebiegu zjawisk 
i procesów. Hipotezy służą organizacji badań, wyznaczają kierunki poszukiwań, 
pozwalają obserwowane zjawiska „zakorzenić” w teorii. Mają one jednak w wy-
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padku tego typu badań bardzo elastyczny charakter. Jak już bowiem podkreślano, 
metoda poszerzonego przypadku przyjmuje postać dialogu – w tym dialogu teorii 
samej z sobą. W trakcie badań pojawiać się więc mogą kolejne hipotezy, które 
wynikają z obserwowanych zjawisk i które – nawiązując do różnych teorii – po-
zwalają wyjaśnić przebieg procesu bądź istotę stanowiącego przedmiot badań zja-
wiska. Są to zatem jedynie hipotezy „ukierunkowujące” poszukiwania badawcze, 
jak niegdyś określił je Bronisław Malinowski. Zawsze jednak badania metodą roz-
szerzonego przypadku rozpoczyna się od dogłębnego poznania teorii i literatury 
na ten temat. Burawoy instruuje: „musimy wyłożyć tak spójnie, jak to możliwe, to, 
co spodziewamy się odkryć w badanym miejscu przed wyjściem w teren” (Bura-
woy 1991: 9, za: Babbie 2007: 321).

W omawianym projekcie przyjęto kilka takich ogólnych, „ukierunkowują-
cych” hipotez. Przede wszystkim założono – na podstawie zebranych wstępnie 
informacji – że proces rozwoju w społeczności Radzionkowa miał charakter 
oddolny, nie był inspirowany z zewnątrz i opierał się na endogennych mechani-
zmach. Postawiono przy tym hipotezę, że mechanizmami rozwoju społeczności 
była przede wszystkim jej tradycja stanowiąca wynik doświadczeń historycznych 
w połączeniu ze skuteczną polityką lokalnych władz. 

Źródła obecnego stanu rzeczy w Radzionkowie należy upatrywać w „trzech 
historiach”, których splot zadecydował o potencjale rozwojowym badanej gminy: 
historii politycznej regionu, a więc „narożnikowego” charakteru Górnego Śląska 
i związanych z tym ciągłych zmian przynależności państwowej, historii gospo-
darczej, sprowadzającej się w tym wypadku do rozwoju przemysłu wydobywcze-
go, i wreszcie historii społecznej, która była niejako konsekwencją uwarunkowań 
politycznych i gospodarczych, a wyrażała się w specyfi cznej kulturze i wzorach 
organizacji życia społecznego radzionkowian i Ślązaków w ogóle.

Specyfi kę badanej gminy określił zatem z jednej strony charakter pogranicza 
i ciągłe zmiany przynależności państwowej, które wytworzyły silną tożsamość lo-
kalną i świadomość odrębności, co z kolei pozwalało społeczności zachować pod-
miotowość i sprawnie funkcjonować niezależnie od zmieniającego się otoczenia, 
z drugiej zaś strony – rozwój górnictwa, który również decydował o społeczno-
-kulturowym kształcie osady. Cechy te wpłynęły na kształt lokalnego społeczeń-
stwa obywatelskiego.

Wszystkie te wymiary (polityczny, gospodarczy i społeczny) przełamywały się 
w lokalnym mikroświecie Radzionkowa, określając jego tożsamość w niejednako-
wym stopniu. O ile pewne elementy miały specyfi cznie lokalny charakter, o tyle 
inne były wspólne wszystkim śląskim społecznościom, a jeszcze inne są uniwer-
salne dla każdej osady górniczej, niezależnie od jej usytuowania na mapie Europy. 
Chodzi zatem o analizę podłoża historycznego trojakiego rodzaju: historii regio-
nu, następnie specyfi cznych doświadczeń historycznych każdej społeczności gór-
niczej i wreszcie splotu zdarzeń i doświadczeń historycznych samego Radzion-
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kowa, który „wrzucił” badaną gminę na określoną ścieżkę rozwoju. Wszystkie 
te elementy są z sobą nierozłącznie powiązane i wszelkie próby oddzielnego ich 
traktowania mają sztuczny charakter. Zabieg ten jest jednak – w moim głębokim 
przekonaniu – niezbędny dla celów proponowanej tutaj analizy. 

Założono, że silna lokalna tożsamość, wsparta pamięcią doświadczeń histo-
rycznych, dostarcza mieszkańcom „poczucia zakorzenienia” i pozwala dziś na 
rozszerzenie układu odniesienia poza społeczność regionu i granice państwa na-
rodowego. Staje się ona ponadto narzędziem upodmiotowienia, prowadząc do 
rozwoju społeczności.

Spodziewano się także, że w przekształcaniu lokalizmu tradycyjnego w mobil-
ny ważną rolę odgrywają lokalni liderzy. Liderzy lokalni traktują tradycję i kulturę 
jako lokalne zasoby i narzędzia rozwoju, przekształcając je w szczególnego rodza-
ju kapitał. Założono, że niezwykle istotnym czynnikiem rozwoju społeczności jest 
ponadto polityka kulturalna miasta, współtworzona z lokalnymi organizacjami 
pozarządowymi (czynnik instytucjonalny). Wykorzystanie potencjału obywatel-
skiego i jego wzmacnianie jest natomiast możliwe dzięki specyfi ce systemu spra-
wowania władzy lokalnej. Przyjęto, że wszystkie wymienione elementy współod-
działywały na siebie, określając dynamikę rozwoju.

4.6. Zastosowane techniki badawcze i przebieg badań

Zgodnie z dyrektywami metody rozszerzonego przypadku i metody integralnej 
w badaniach wykorzystano wiele technik badawczych, od obserwacji po ankietę 
audytoryjną. Badania składały się z trzech etapów. W pierwszym, o pilotażowym 
charakterze, prowadzono obszerne obserwacje społeczności. Uczestniczono w ze-
braniach lokalnych organizacji, odwiedzano urzędy i placówki publiczne (biblio-
tekę, szkoły), obserwowano życie codzienne mieszkańców, uczestniczono w lo-
kalnych świętach. Obserwacje te dodatkowo obejmowały spontaniczne rozmowy 
z mieszkańcami Radzionkowa – na przystankach autobusowych, w autobusach, 
sklepach, parafi i. Zbierano także informacje na zebraniach lokalnych organizacji, 
podczas lokalnych uroczystości i wydarzeń gminnych, rozmawiano z uczestnika-
mi tych wydarzeń i ich obserwatorami. Przeprowadzono ponadto po dwa pilota-
żowe wywiady swobodne z lokalnymi liderami i z mieszkańcami gminy. 

Równolegle z obserwacjami w terenie prowadzono analizy materiałów zasta-
nych. Obok źródeł historycznych, w tym przede wszystkim wydanej w 1926 roku 
monografi i autorstwa księdza doktora Józefa Knosały Parafj a Radzionkowska, jej 
dzisiejsze i dawne stosunki oraz wydanej współcześnie monografi i Radzionkowa, 
analizowano dokumenty Rady Miasta: strategie, uchwały, komunikaty. Źródłem 
informacji w początkowej fazie projektu był ponadto wydawany na terenie gminy 
dwutygodnik „Głos Radzionkowski”.



140 Rozwój po śląsku: procesy kapitalizacji kultury w śląskiej społeczności górniczej

W wyniku pilotażu sformułowano hipotezy i opracowano narzędzia badaw-
cze: dyspozycje do wywiadu pogłębionego z liderami lokalnymi, dyspozycje do 
zogniskowanego wywiadu grupowego z mieszkańcami gminy oraz kwestiona-
riusz ankiety. Na podstawie zebranych informacji sformułowano założenie o uwa-
runkowanej historycznie podmiotowości lokalnej ludności, zasobach jej kapitału 
kulturowego i społecznego oraz mechanizmach współrządzenia i upodmiotowie-
nia w strukturze władzy lokalnej. 

Drugi etap badań stanowiły wywiady pogłębione z lokalnymi liderami spo-
łeczno-politycznymi z różnych środowisk. Przeprowadzono łącznie 38 wywiadów. 
Rozmawiano z radnymi opozycyjnego obecnie Radzionkowskiego Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego, radnymi koalicji rządzącej Inicjatywa Mieszkańców Ra-
dzionkowa, z działaczami organizacji pozarządowych funkcjonujących w gminie 
oraz z pracownikami Urzędu Miasta. Pytania dotyczyły kwestii samorządności 
w gminie, systemu sprawowania władzy lokalnej (współrządzenia), procesów 
i mechanizmów upodmiotowienia (empowerment), lokalnego społeczeństwa 
obywatelskiego, lokalnych tradycji i tożsamości oraz zagadnień rozwoju gminy. 
Wywiady przeprowadzano, korzystając z dostosowanych do profi lu responden-
ta instrukcji (nieco inny zestaw pytań przygotowano dla radnych sprawującej 
władzę Inicjatywy Obywatelskiej Mieszkańców Radzionkowa, inny dla radnych 
opozycji, jeszcze inny dla działaczy społecznych; oddzielną kategorię stanowiły 
wywiady eksperckie z urzędnikami gminy, każdorazowo dostosowane do profi lu 
sprawowanego urzędu).

Wywiady z liderami lokalnymi składały się z kilku stałych bloków tematycz-
nych. Pierwszy blok zagadnień pozwalał ustalić biografi ę badanego (radnego, 
działacza): z jakiej pochodzi rodziny (śląskiej, czy napływowej), w kultywowaniu 
jakich wartości dorastał, jakie przekazano mu tradycje, jaka jest jego tożsamość, 
jak rozpoczęła się jego działalność społeczna oraz jakie funkcje pełni w społecz-
ności i do jakich organizacji należy. Drugi blok stanowiły pytania o historię spo-
łeczną organizacji, w której badany był aktywny: jakie były źródła organizacji, 
czym się ona zajmuje, jakie są jej cele, sposób jej funkcjonowania, stosunki ze 
środowiskiem zewnętrznym i mieszkańcami. W trzecim bloku pytań poruszono 
kwestie tożsamości i tradycji Radzionkowa, integracji społecznej mieszkańców 
i ich kapitału społecznego, a także tematy związane z funkcjonowaniem społe-
czeństwa obywatelskiego, lokalnego systemu współrządzenia i mechanizmów 
upodmiotowienia w gminie. Kolejny blok pytań był poświęcony problemom 
rozwoju Radzionkowa – pytano między innymi o rozumienie rozwoju, o to, jaką 
przyszłość miasto ma przed sobą oraz jaką rolę mają w niej do odegrania miesz-
kańcy. W ostatnim bloku pytań próbowano skłonić badanych do refl eksji na te-
mat źródeł fenomenu Radzionkowa.

W trzecim etapie zrealizowano pięć zogniskowanych wywiadów grupowych 
z mieszkańcami Radzionkowa, które połączone zostały z krótką ankietą audy-
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toryjną. Dane uzyskane w wyniku wywiadów grupowych miały na celu przede 
wszystkim uzupełnienie i w pewnym sensie weryfi kację informacji zebranych 
w dwóch poprzednich etapach. Badania dotyczyły tych samych kwestii, o które 
pytano wcześniej lokalnych liderów, a więc: samorządności w gminie, systemu 
sprawowania władzy lokalnej (współrządzenia), procesów i mechanizmów upod-
miotowienia (empowerment), lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, lokalnych 
tradycji i tożsamości oraz zagadnień rozwoju gminy. Uczestników wywiadów 
zdecydowano się dobierać techniką kuli śniegowej. Rekrutację przeprowadzano 
wśród mieszkańców niezwiązanych z lokalną elitą rządzącą i niezaangażowanych 
bezpośrednio w proces zarządzania gminą. Rozdano sześćdziesiąt bezimiennych 
zaproszeń, na które odpowiedziało pozytywnie, przychodząc na wyznaczone 
spotkanie, łącznie 49 osób. Uczestnicy reprezentowali wszystkie kategorie wie-
kowe, choć większość stanowiły osoby w wieku powyżej 56 lat. Nadreprezento-
wane były kobiety, które stanowiły niecałe 70% uczestników wywiadów. Domi-
nowały osoby o wykształceniu średnim, nieco mniej liczną kategorię stanowiły 
osoby o wykształceniu zawodowym, a najmniej liczną – osoby o wykształceniu 
wyższym, co odpowiadało strukturze wykształcenia badanej społeczności. Poło-
wa uczestników, którzy wypełnili metryczkę, należała do przynajmniej jednej or-
ganizacji pozarządowej, niemal wszyscy byli czytelnikami prasy lokalnej, z czego 
większość deklarowała, że czyta prasę lokalną regularnie.

Część ankietowa badała dobrostan psychiczny mieszkańców, zadowolenie 
z zamieszkiwania w gminie, problemy w gminie oraz indywidualne orientacje 
mieszkańców i ich społeczną aktywność. Ankiety rozdawano uczestnikom przed 
rozpoczęciem wywiadu grupowego, zamierzano bowiem zebrać indywidualne 
opinie badanych, które nie byłyby w żaden sposób zakłócone przez wypowiedzi 
innych uczestników dyskusji grupowej. Zebrano łącznie 38 ankiet, co oznacza, że 
jedenastu uczestników wywiadów nie wypełniło otrzymanych ankiet. Najczęstszą 
przyczyną niewypełnienia ankiety był brak okularów. W kilku wypadkach zda-
rzyło się również, że respondenci „zagadali się” z innymi uczestnikami badania 
i nie zdążyli wypełnić ankiety przed rozpoczęciem wywiadu grupowego. 

Badania przebiegały sprawnie, badacze zostali pozytywnie przyjęci zarówno 
przez lokalnych liderów, jak i mieszkańców Radzionkowa. Zewsząd oferowano 
pomoc w gromadzeniu materiałów. Część lokalnych liderów bardzo zaangażo-
wała się w prowadzone badania, wielokrotnie podpowiadając interesujące wątki, 
z których – niestety – nie wszystkie mogły się znaleźć w niniejszym opracowaniu. 
Wywiady grupowe przebiegały w życzliwej i sympatycznej atmosferze, mieszkań-
cy przejawiali otwarte postawy, chętnie odpowiadali na pytania i sprawiali wraże-
nie, że dobrze się bawią. Obawy przed zamkniętością grupy i wynikającymi stąd 
problemami w pozyskiwaniu wiarygodnych danych okazały się bezzasadne. Ra-
dzionków był idealnym miejscem do prowadzenia badań socjologicznych.





5. Przepis na rozwój po śląsku. 
Rekonstrukcja procesu upodmiotowienia 

i rozwoju społeczności Radzionkowa

5.1. Uwagi wstępne. Pod „panowaniem bytomskim”

Od momentu wcielenia do Bytomia (1975 rok) Radzionków – marginalizowany 
przez władze Bytomia – podupadał, co wywoływało w jego mieszkańcach nieza-
dowolenie i poczucie deprywacji. Traktowany jako dzielnica peryferyjna, stanowił 
dla Bytomia przede wszystkim tereny pod zabudowę osiedli mieszkaniowych dla 
napływowej ludności. W tamtym czasie wybudowano w Radzionkowie osiedle 
im. ks. dr. Józefa Knosały, osiedle im. Jerzego Ziętka, zabudowano dzielnicę Dru-
ga Górka i tak zwane Łąki na Rojcy oraz rozbudowano powstałe jeszcze w latach 
pięćdziesiątych osiedle Stroszek. Szczególnie bolesnym doświadczeniem było dla 
radzionkowian przymusowe i niesprawiedliwe wywłaszczenie radzionkowskich 
rolników uprawiających na terenie obecnego osiedla im. Ziętka swoje pola od se-
tek lat (Krawczyk 2002: 47). Budowa socjalistycznych osiedli i napływ ludności 
znacząco wpłynęły na późniejsze starania o samodzielność Radzionkowa i zade-
cydowały ostatecznie o jego obecnym kształcie. 

Niechęć do Bytomia wywoływał przede wszystkim brak zainteresowania po-
trzebami mieszkańców dzielnicy ze strony bytomskich władz. Radzionkowianie 
skarżyli się na podupadający stadion Ruchu Radzionków oraz zaniedbywany 
i niszczejący kompleks wypoczynkowy na Księżej Górze. Jedna z moich roz-
mówczyń ujęła to następująco: „Czego ludzie nie zniszczyli, to zniszczył Bytom” 
(fok. 4). Zaniedbywana była także infrastruktura miasta: potrzebna była gazyfi -
kacja dzielnicy, brakowało chodników lub były one w bardzo złym stanie. W po-
równaniu z okresem samodzielności administracyjnej Radzionkowa skuteczność 
władz bytomskich oceniano zdecydowanie negatywnie.

Radzionków od Bytomia dzieliła ponadto przepaść kulturowa. Bytom, jako 
duży ośrodek centralny, był zamieszkiwany przez ludność napływową, podczas 
gdy Radzionków zachował swój tradycyjnie śląsko-górniczy charakter. Radzion-
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ków, mimo obecności wielkiego przemysłu, uniknął losu miasta przemysłowego, 
odznaczając się względną homogenicznością mieszkańców, dominacją niskiej 
zabudowy jednorodzinnej, silną identyfi kacją lokalną i pozostałością wiejskich 
wzorów organizacji życia społecznego. W Bytomiu natomiast – jak podają auto-
rzy monografi i Dzieje Radzionkowa – przeważała „wielkomiejska klasa robotni-
cza o różnorakim rodowodzie i inteligencja obcego pochodzenia, rzadko kiedy 
związana emocjonalnie ze Śląskiem” (Tyczka 2002: 282). Na tym tle dochodziło 
do wielu nieporozumień i wzajemnej niechęci ludności rodzimej i napływowej. 
Ślązaków raziła odmienność natury obyczajowej przybyszy. Najczęściej przywoły-
wanym przez moich rozmówców przykładem tego typu różnic było wywieszanie 
prania w niedzielę: 

Dla radzionkowian było nie do pomyślenia, żeby w niedzielę wisiało pranie... To kobie-
ty starsze się żegnały. To było zgorszenie” (fok. 2). 

Wskazywano także na takie „odstępstwa od normy”, jak brak stroju niedziel-
nego, co było odczytywane jako brak szacunku dla dnia świętego, czy niepoza-
miatane obejście w sobotni wieczór lub w dzień targowy. Skarżono się ponadto 
na bark etosu pracy wśród napływowych pracowników, na ich bylejakość i brak 
zaangażowania w wykonywaną pracę. Trzeba podkreślić, że podobne problemy 
pojawiały się w niemal wszystkich badaniach stosunków społecznych na Śląsku 
(por. Nawrocki 2006, Świątkiewicz 1997, Łęcki, Wróblewski 1992). 

Różnice kulturowe znajdowały swój wyraz między innymi w języku, który 
dodatkowo utrudniał komunikację między obiema grupami. W momencie przy-
łączenia Radzionkowa do Bytomia znaczna część rodzimej ludności Radzionko-
wa nie posługiwała się literackim językiem polskim, komunikując się wyłącznie 
w śląskiej gwarze. Jedna z moich rozmówczyń wspomina: 

Do 1975 roku wszystko załatwiało się tutaj, na miejscu, u swoich, więc właściwie języka 
polskiego się nie używało – wszędzie szło się dogadać gwarą. Jak nas przyłączyli do By-
tomia, to trzeba było jeździć tam do urzędu, a tam tylko po polsku i problemy były, żeby 
cokolwiek załatwić (...). Wie Pani, ile to nerwów człowieka kosztowało? Taki wyjazd do 
Bytomia, to jakby za granicę. To strasznie to wspominam (fok. 3). 

Stres, o którym wspomina respondentka, wynikał nie tylko z trudności ko-
munikacyjnych. Wielu moich rozmówców skarżyło się ponadto na poczucie upo-
korzenia, jakie towarzyszyło każdej wizycie w urzędzie miasta w Bytomiu. Moi 
rozmówcy wyznają: 

Zdradzał nas język. I to było tak, że myśmy od razu czuli się po prostu gorsi. Bo tak nas 
traktowali, że Ślązak to tylko do roboty (fok. 3).

Było się tam [w urzędzie miasta w Bytomiu – przyp. M.K.] traktowanym jak śmieć, 
przepraszam, że tak mówię, ale tak właśnie było (fok. 5).
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Warto na problem bytomsko-radzionkowskich relacji spojrzeć z szerszej per-
spektywy historyczno-politycznej. Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że 
oba miasta dzieliła przed II wojną światową granica państwowa. W wyniku ple-
biscytu 1921 roku Bytom został bowiem przyłączony do Niemiec, Radzionków 
natomiast opowiedział się za opcją polską. W sposób naturalny zatem ośrodkiem 
centralnym były w tamtym czasie dla Radzionkowa Tarnowskie Góry, które po-
zostały w tym samym – polskim – kręgu kulturowym. Po wojnie i po powrocie 
Bytomia do organizmu polskiego, zasiedlono tam wiele osób spoza Śląska, o od-
miennej tożsamości regionalnej, co dodatkowo wzmocniło podziały kulturowe 
między sąsiadami. Silny związek Radzionkowa z Tarnowskimi Górami przetrwał 
do dziś (radzionkowianie wybrali w 1998 roku przynależność do powiatu tarno-
górskiego), podobnie jak przetrwała niechęć do obcego kulturowo, sąsiedniego 
Bytomia. Mieszkańcy wyrażają to w następujący sposób: 

Radzionków był po polskiej stronie, a Bytom po niemieckiej. I tu została inna kultura 
i tradycje, a tam jednak też inne były tradycje i inna kultura, także to ma duży wpływ, 
miało i ma w dalszym ciągu (fok. 1).

Myśmy tam nigdy Bytomia sentymentem nie darzyli. Nam zawsze było bliżej do Tar-
nowskich Gór (fok. 4).

W Radzionkowie są wszystkie ludzie z pokolenia na pokolenie, a w Bytomiu to wszyst-
ko jest takie pomieszane, tam wiochy tyle zasiedlili, tam jest całkiem inna kultura 
i w ogóle, tutaj jest wszystko z pokolenia na pokolenie, z dziada pradziada (fok. 3).

Również dzisiaj niezależny już Radzionków dynamicznie współpracuje z Tar-
nowskimi Górami na wielu płaszczyznach, z Bytomiem natomiast wydaje się pro-
wadzić nieustanną walkę. Przedmiotem sporu są zazwyczaj tereny, które wsku-
tek decyzji administracyjnych przyłączone zostały do Bytomia, a historycznie 
i kulturowo należą do Radzionkowa. Szczególnie newralgiczną kwestię stanowi 
oczyszczalnia ścieków zlokalizowana na Rojcy, a wydzielona eksterytorialnie do 
Bytomia. Jak podsumowują to mieszkańcy, „U nas śmierdzi, a pieniądze idą do 
Bytomia” (fok. 2). Mieszkańcy skarżą się ponadto, że wskutek decyzji administra-
cyjnej, która zapadła ponad ich głowami (porozumienie ówczesnego prezydenta 
Bytomia z ramienia SLD z przewodniczącym Urzędu Rady Ministrów Leszkiem 
Millerem), władze Radzionkowa pozbawione zostały jakiejkolwiek kontroli nad 
niechcianą inwestycją: 

Przez to, że oczyszczalnia należy do Bytomia, nasze władze nie mogą nic zrobić, żeby 
tam przypilnować, żeby tak nie śmierdziało, a to miała być ekologiczna oczyszczalnia 
(fok. 3). 

Podobne odczucia żalu i niechęci względem bytomian budzi wśród radzion-
kowian kwestia lokalizacji stadionu Ruchu Radzionków, swego czasu „serca Ra-
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dzionkowa”, który pozostał na terenie Bytomia i jest przez władze bytomskie za-
niedbywany.

Warto podkreślić, że dominacja elementu napływowego nad rodzimą ludnoś-
cią stanowiła w oczach Ślązaków wyraz celowej polityki komunistycznego pań-
stwa, którą najlepiej podsumowują słowa: 

Ślązok do roboty, a Polok do rządzenia (fok. 5). 

W tych kategoriach odczytywano przyłączenie Radzionkowa do napływowego 
Bytomia. Doszukiwano się w tej decyzji innych aniżeli jedynie administracyjnych 
przesłanek politycznych. Akt przyłączenia Radzionkowa postrzegano jako próbę 
poskromienia niezależnego, „narodowo niepewnego” śląskiego ducha i podpo-
rządkowania go napływowej, „polskiej” administracji. Tym samym utrwalało się 
w radzionkowianach „poczucie śląskiej krzywdy”, które jednocześnie wzmacniało 
ich świadomość kulturowej odrębności. Szerzej na ten temat piszę w rozdziale 
poświęconym historii Śląska.

5.2. Krok I: walka o niezależność administracyjną

Mieszkańcy starych dzielnic Radzionkowa zdawali sobie sprawę, że tylko od-
zyskanie niezależności administracyjnej pozwoli przywrócić Radzionkowowi 
dawną świetność. Szanse na usamodzielnienie gminy przyniosła jednak dopiero 
transformacja ustrojowa i zapowiadana reforma administracyjna kraju. Wydarze-
nia te okazały się zasadnicze dla uruchomienia całego ciągu procesów i zjawisk 
społecznych, które zostaną szczegółowo omówione w dalszej części opracowania. 
Bez zmiany polityczno-społecznego kontekstu rozwój Radzionkowa w obecnej 
postaci nie byłby możliwy. W tym też sensie nie można zapominać o kwestii ma-
krostrukturalnych uwarunkowań przekształceń społeczności lokalnych, w tym 
przede wszystkim o licznych wypadkach mobilizacji społecznej na poziomie lo-
kalnym obserwowanych w latach 1997–1998, a ściśle związanych z reformą ad-
ministracyjną kraju i dążeniami do secesji niezależnych w przeszłości jednostek 
osadniczych. 

Pomysł na oddzielenie Radzionkowa zrodził się w głowach kilku lokalnych 
liderów, jak ustalono nieofi cjalnie, w trakcie jednego ze spotkań towarzyskich. 
Wśród nich zdecydowanie największą rolę odegrali Paweł Bomba i Zygmunt To-
bor. Owa „grupa inicjatywna” wywodziła się z założonego jeszcze w latach sie-
demdziesiątych dwudziestego wieku „Klubu pod Trzydziestką”. Klub ten, miesz-
czący się w piwnicach Centrum Kultury „Karolinka”, skupiał wówczas w swoich 
szeregach grupę wywodzących się z radzionkowskich rodzin studentów i spełniał 
funkcję klubu akademickiego. Oprócz studentów gromadzili się tam także ucz-
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niowie szkół średnich, organizowano wspólnie z parafi ą Św. Wojciecha spotkania 
młodzieży i różnego rodzaju imprezy kulturalne. Właśnie inicjatywa członków 
tego klubu stała się zaczynem dążeń do usamodzielnienia Radzionkowa.

Do pierwszego, założycielskiego, spotkania Radzionkowskiego Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego doszło 22 lutego 1990 roku na stadionie Górniczego 
Klubu Sportowego „Ruch Radzionków”. Czas i miejsce spotkania – jak twierdzą 
założyciele Towarzystwa – nie były przypadkowe. W zapisie tamtych wydarzeń 
czytamy: „Klub sportowy Ruch Radzionków od 1975 roku, to jest od daty przyłą-
czenia Radzionkowa do Bytomia, był jedynym miejscem, gdzie starano się kulty-
wować radzionkowskie tradycje i gdzie przetrwała nazwa gminy Radzionków, ze 
zniknięciem której nikt się tu nie pogodził. Spotkanie odbyło się zaś w niespełna 
dwa miesiące po głośnym wystąpieniu premier Hanny Suchockiej w Poznaniu, 
gdzie padły słowa o samorządności złożonej w ręce społeczności lokalnych” (Ra-
dzionkowianie to dzięki Wam..., „Głos Radzionkowski”, 23 lutego 2005).

W spotkaniu wzięło udział dwadzieścia parę osób, z których większość stano-
wili radzionkowianie z dziada pradziada, związani z „Klubem pod Trzydziestką” 
lub jego liderami. Nie zabrakło także osób napływowych, urodzonych i wycho-
wanych poza Radzionkowem, które jednak czuły się z tym miejscem związane 
i chciały jego samodzielności. Na spotkaniu członkowie Towarzystwa opracowa-
li szczegółowe założenia walki o samodzielny Radzionków i swoje cele statuto-
we, takie jak: doskonalenie społecznej bazy rządzenia w samorządzie lokalnym, 
uczestnictwo w rozstrzyganiu problemów Radzionkowa i powiatu tarnogórskie-
go, upowszechnianie miejscowej tradycji i historii, rozwijanie kultury politycznej 
i prawnej społeczności, wyzwalanie i pobudzanie trwałej aktywności społecznej 
i inicjatywy obywatelskiej. Rozpoczęto akcję promującą ideę samodzielnego Ra-
dzionkowa i aktywizującą mieszkańców. Z każdym dniem członków Towarzystwa 
przybywało, a jego cele i zamierzenia cieszyły się dużym poparciem ogółu miesz-
kańców „starej” części Radzionkowa i Rojcy.

W grudniu 1990 roku Towarzystwo wydało reprint monografi i miasta 
z 1926 roku autorstwa księdza doktora Józefa Knosały Parafj a Radzionkowska. 
Jej dawniejsze i dzisiejsze stosunki. Trzy i pół tysiąca egzemplarzy rozeszło się 
błyskawicznie, konieczny był dodruk monografi i. Parafj a... stanowiła „symbol 
tradycji, przywiązania do tego, co rodzinne, radzionkowskie i śląskie. (...) stała 
się elementem naszej [radzionkowskiej – przyp. M.K.] tradycji – wprost «biblią» 
mieszkańców Radzionkowa” (Tobor 2002: 8). Celem reprintu było budzenie lo-
kalnej tożsamości oraz wzmocnienie świadomości odrębności kulturowej. Tożsa-
mość kulturowa stanowiła zatem narzędzie mobilizacji społecznej: liderzy ruchu 
świadomie wykorzystywali lokalne symbole kulturowe, które pozwalały jedno-
czyć mieszkańców wokół wizji samodzielnego, silnego Radzionkowa. Monogra-
fi a, przypominając historię Radzionkowa, jednocześnie uzmysławiała jego kultu-
rową odrębność, legitimizując w ten sposób starania o usamodzielnienie gminy. 
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Pamięć historyczna działała zatem upodmiotowiająco, a takie symbole, jak osoba 
księdza Knosały, autora monografi i, który zasłynął jako lokalny patriota i bohater, 
budziły w mieszkańcach poczucie dumy. Walka o samodzielność Radzionkowa 
stawała się walką o godność. Siła odzewu mieszkańców przekroczyła oczekiwania 
działaczy i jednocześnie utwierdziła ich w przekonaniu o słuszności podejmowa-
nych działań. 

Równolegle organizowano liczne spotkania z mieszkańcami, na których prze-
konywano do idei samodzielnego Radzionkowa. Spotkania te cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem radzionkowian. Jeden z liderów odłączenia wspomina: 

W tamtym czasie (...) była autentyczna potrzeba, ci ludzie przychodzili na te spotkania, 
słuchali nas, tak jakby chcieli mieć więcej tlenu do życia, i to było coś fantastycznego, 
tego okresu trudno zapomnieć i gdybyśmy w tamtym czasie mogli mieć taką wiedzę, 
jak żeśmy później mieli, to doświadczenie, to rzeczywiście, moglibyśmy tę gminę utwo-
rzyć w tych warunkach, jaką żeśmy sobie wyobrażali, to znaczy w starych granicach 
(wyw. 7).

Na jednym ze spotkań, z inspiracji goszczącego na nim Stefana Bratkowskiego, 
powstał pomysł stworzenia lokalnej gazety. Powołano do życia „Głos Radzion-
kowski”, który tytułem nawiązywał do wydawanego przed wojną czasopisma. 
Pierwsze wydania „Głosu” ograniczały się do dwóch stron formatu A4, składa-
nych amatorsko przez pierwszych redaktorów pisma Marka Minasa, Zygmunta 
Doliboga, Tadeusza Mazura i Bogdana Dembińskiego, i powielanych na starym 
powielaczu. 

Nikt wtedy jednak nie patrzył na szatę grafi czną [wspomina jeden z obecnych redakto-
rów gazety] oczekiwało się „Głosu”, bo to była pierwsza nasza gazeta od ponad 50 lat, 
bo przynosiła wieści z frontu walki z Bytomiem i urzędami, bo pisała o nas... („Głos 
Radzionkowski”, 23 lutego 2005). 

„Głos” miał za zadanie ułatwiać kontakt między walczącymi o samodzielność 
administracyjną Radzionkowa działaczami RTSK a mieszkańcami miasta i po-
pularyzować ideę samodzielnego Radzionkowa, budzić aktywność obywatelską, 
lokalną i historyczną świadomość radzionkowian. Funkcję tę spełnił.

Uzyskawszy wsparcie społeczne ze strony mieszkańców Radzionkowa (w cią-
gu dwóch tygodni zebrano pod petycją o odłączenie dzielnicy, która miała być za-
łącznikiem do wniosku, siedem tysięcy podpisów pełnoletnich radzionkowian), 
RTSK przystąpiło do organizacji walki politycznej. Pod hasłem „Samodzielny Ra-
dzionków” utworzyło komitet wyborczy, wystawiając w wyborach do Rady Mia-
sta Bytomia swoich kandydatów, reprezentujących różne środowiska.

(...) myśmy chcieli stworzyć coś, co będzie dotyczyło Radzionkowa, a w naszym kręgu 
założycieli byli ludzie Solidarności, ludzie którzy mieli poglądy Unii Wolności, ludzie, 
którzy mieli poglądy socjalliberalne, liberalne czy nawet ci, którzy kiedyś należeli do 
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partii. Ale to nie było elementem decydującym, bo elementem spajającym tych ludzi 
była idea samodzielnego Radzionkowa (wyw. 3). 

W pierwszych wyborach samorządowych 17 listopada 1990 roku RTSK zdoby-
ło 6 mandatów. Wśród radnych znaleźli się: Henryk Bonk, Henryk Dolibog, Gu-
staw Jochlik, Alfred Lubos, Leon Spyra i Marek Malok. W kolejnych wyborach sa-
morządowych w 1994 roku RTSK uzyskało już osiem mandatów, a wśród radnych 
znaleźli się: Henryk Bonk, Leon Spyra, Wojciech Szarama, Ryszard Posmyk, Józef 
Korpak, Henryk Dolibog, Gustaw Jochlik i Andrzej Darkowski. RTSK udało się 
ponadto zdobyć fotel prezydenta Bytomia – został nim radny RTSK Józef Korpak. 

Radzionkowscy radni przystąpili do walki o samodzielny Radzionków od razu 
– kwestia oddzielenia Radzionkowa pojawiła się w porządku obrad Rady po raz 
pierwszy 19 grudnia 1990 roku, wniosek został jednak odrzucony większością gło-
sów. Niespełna rok później (15 października 1991) Rada Miejska Bytomia podjęła 
uchwałę, że o odłączeniu Radzionkowa zadecyduje referendum, w którym we-
zmą udział mieszkańcy wszystkich dzielnic Bytomia, a nie tylko zainteresowani 
odłączeniem radzionkowianie. Taka decyzja wzbudziła oburzenie mieszkańców 
starego Radzionkowa, nie wyobrażano sobie bowiem, że o losach tej dzielnicy 
decydować mają mieszkańcy odległych osiedli, którzy Radzionkowa nie potrafi li 
nawet zlokalizować (fok. 1, fok. 3, fok. 4). Obrót wydarzeń wywołał powszech-
ną mobilizację ludności Radzionkowa. Jeden z moich respondentów wspomina: 
„Cały Radzionków szedł jak na wojnę” (wyw. 30), inny z kolei ujmuje to w ten 
sposób: „Wszyscy byliśmy zjednoczeni, wszyscy pod jeden mianownik, przeciw 
Bytomiowi, pełna mobilizacja była”. 

W referendum 17 listopada 1991 roku zadano mieszkańcom Bytomia pytanie: 
„Czy jesteś za odłączeniem od Bytomia obszaru obejmującego stary Radzionków, 
Rojcę, Suchą Górę, Stroszek, Osiedle Ziętka, i za utworzeniem z tego obszaru sa-
modzielnej gminy Radzionków?”. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło 65,5% gło-
sujących, przeciw odłączeniu opowiedziało się 34,5%. Sukces pozwoliła odnieść 
radzionkowianom wyższa niż w pozostałych dzielnicach Bytomia frekwencja wy-
borcza. W Radzionkowie i Rojcy frekwencja wynosiła 63,8%, w Bytomiu natomiast 
niespełna 1%. W samym Radzionkowie i Rojcy za odłączeniem opowiedziało się 
91,6% głosujących, 8,4% było przeciw, w Bytomiu natomiast zwolennicy odłącze-
nia stanowili 34,8% ogółu głosujących, a przeciwnicy – 65,2%. Przewagę przeciw-
ników odłączenia zaobserwowano na znajdującym się na terenie historycznego 
Radzionkowa osiedlu Stroszek, w wyniku czego osiedle pozostało w granicach 
Bytomia. Taki rozkład głosów tłumaczy się odmienną strukturą mieszkańców 
wymienionych osiedli, na których przeważała ludność napływowa spoza Śląska. 
Osiedla zostały utworzone w okresie, gdy Radzionków stanowił część Bytomia, 
a osiedleni w nich mieszkańcy czuli się bytomianami i nie rozumieli separaty-
stycznych dążeń radzionkowian. Jedna z respondentek tak to ujmuje: „Dla nich to 
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tak, jakby się ich pytało, czy chcą się przyłączyć do Afryki, bo co to takiego był ten 
Radzionków? To równie dobrze można było się przyłączyć do Afryki” (wyw. 14). 
Niepokój ludności budziły także rozpowszechniane plotki, jakoby po odłączeniu 
od Bytomia mieszkańcy Radzionkowa zostaną pozbawieni opieki lekarskiej, pla-
cówki ochrony zdrowia miały bowiem pozostać na terenie Bytomia. Straszono 
ponadto utrudnieniami w dostępie do wielu usług społecznych, dezorganizacją 
urzędu i rychłym bankructwem usamodzielnianej gminy. Argumenty te trafi ały 
przede wszystkim do ludności napływowej, która niezależnego Radzionkowa ni-
gdy nie znała. Radzionkowianie z dziada pradziada wierzyli natomiast, że odłą-
czenie od Bytomia przywróci gminie dawną świetność. 

W wyniku referendum złożono do Sejmiku Samorządowego Województwa 
Katowickiego wniosek o utworzenie gminy Radzionków. Mimo że wniosek zo-
stał przez Sejmik zaopiniowany pozytywnie, do odłączenia Radzionkowa nie 
doszło wskutek decyzji Urzędu Rady Ministrów, który zasugerował podjęcie sta-
rań o utworzenie gminy Radzionków z terenów wyłącznie Radzionkowa i Rojcy, 
a z pominięciem osiedli mieszkaniowych (Tyczka 2002: 284). Taki też wniosek 
złożono do Urzędu Rady Ministrów w 1993 roku. W dniu 23 lutego 1994 roku 
Rada Miejska Bytomia w formie uchwały poparła wniosek RTSK, sprawujący 
wtedy władzę prezydent Bytomia Janusz Paczocha (radny z ramienia SLD) nie 
wykonał jednak uchwały i wniosek nie trafi ł w ustawowym terminie do Wojewo-
dy Katowickiego. Wniosek został złożony do wojewody dopiero 31 marca 1995 
roku, już przez nowego prezydenta Bytomia Józefa Korpaka, sprawującego urząd 
przedstawiciela RTSK. W sierpniu tegoż roku Rada Miejska Bytomia podjęła 
uchwałę o odroczeniu utworzenia gminy Radzionków do 1998 roku i wycofała 
wniosek z Urzędu Rady Ministrów. Jak mówi się nieofi cjalnie, powodem takiej 
decyzji był strach bytomskich radnych przed przedterminowymi wyborami. De-
cyzja Rady została oprotestowana przez działaczy RTSK, mieszkańców Radzion-
kowa, liczne stowarzyszenia i partie polityczne. Urząd Rady Ministrów zasuge-
rował prezydentowi Bytomia ponowne złożenie wniosku. Po wielu negocjacjach 
na szczeblu ministerialnym i wojewódzkim uzgodniono, że gmina Radzionków 
powstanie z dniem 1 stycznia 1998 roku.

Przebieg starań o samodzielny Radzionków jeszcze raz utrwalił w jego miesz-
kańcach poczucie krzywdy i niesprawiedliwości, wrażenie załatwiana ważnych dla 
Ślązaków spraw „ponad ich głowami”. Wielokrotnie w trakcie wywiadów miesz-
kańcy podkreślali, że „Bytom nie chciał nas puścić, bo u nas były tereny i pie-
niądze, a oni pieniędzy nie mieli” (fok. 4). Rzeczywiście, Radzionków to jedyny 
przypadek w całym województwie śląskim, w którym miasto nie chciało się zgo-
dzić na odłączenie dzielnicy i w którym starania o niezależność trwały tak długo. 
Warte zaznaczenia wydaje się, że znaczna część rozmówców, opowiadając o sta-
raniach o niezależność gminy, używa określenia „walka o niepodległość Radzion-
kowa”. Trzeba zaznaczyć, że sformułowanie to jest używane całkowicie świadomie 
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i w sposób celowy. W wypowiedziach moich rozmówców pojawiają się ponadto 
takie pojęcia, jak „front”, „wojna”, „walka”, „wróg” czy nawet „panowanie bytom-
skie”, które wymienia się zaraz obok „panowania niemieckiego”. Jeden z respon-
dentów wspomina: „Pamiętam początki, jak odłączaliśmy się od Bytomia... wtedy 
było takie jakieś jak na wojnę. Cały Radzionków. Wszyscy przeciwko Bytomiowi” 
(wyw. 21). Tego typu wypowiedzi świadczą o silnym nacechowaniu emocjonalno-
-sentymentalnym tamtych wydarzeń i ich kulturowo-tożsamościowym wymiarze.

5.3. Krok II: budowa podstaw samorządności

Nowy, rok 1998, licznie zgromadzeni mieszkańcy Radzionkowa powitali na placu 
przed Centrum Kultury „Karolinka”. Był szampan i sztuczne ognie, w ten sposób 
witano nie tylko Nowy Rok, ale i samodzielny Radzionków, który po 17 latach 
niebytu wrócił na mapę administracyjną Polski. W swoim sylwestrowo-nowo-
rocznym przemówieniu pełniący obowiązki burmistrza Gustaw Jochlik7 mówił 
o determinacji i sile radzionkowian, ich gospodarności i pracowitości, które 
sprzyjają rozwojowi gminy. Podkreślał znaczenie tradycji i lokalnej tożsamości, 
które doprowadziły – pod długiej walce – do samodzielności miasta. 

Z nowym rokiem rozpoczęto zatem budowę podstaw samorządnego Radzion-
kowa. Tworzenie owych podstaw wiązało się z jednej strony z utworzeniem urzę-
du gminy, powołaniem wydziałów, dla których należało zorganizować podstawo-
we wyposażenie. Pierwsi urzędnicy zostali oddelegowani z urzędów w Bytomiu 
i Tarnowskich Górach. W miarę rozwoju kolejnych wydziałów ogłaszano kon-
kursy, w których brali udział także przedstawiciele Radzionkowa. Dzisiaj znacz-
ną część urzędników gminy stanowią młodzi mieszkańcy miasta, a młodzieńczy 
entuzjazm i dynamizm przeplata się tutaj z entuzjazmem charakterystycznym 
dla młodej, dynamicznie rozwijającej się gminy. Urząd zlokalizowano w starym, 
przedwojennym budynku, w którym magistrat mieścił się „od zawsze”, co miało 
dla mieszkańców symboliczne znaczenie: „Mogliśmy tam wrócić i znowu sami 
u siebie rządzić” (fok. 1). Mieszkańcy wspominają:

Zawsze, zanim nas wziął Bytom, to tam się szło załatwiać wszystkie sprawy. To jak 
odzyskaliśmy niepodległość, to wiadomo było, że urząd tam musi być, no, w budynku 
urzędu, bo gdzie indziej? To by bez sensu było. Oni może tam teraz trochę ciasno mają, 
ale historycznie to tam zawsze był urząd, to tak już powinno zostać, bo to taka trady-
cja jakby taka... Myśmy przecież się tak nagle w tym dziewięćdziesiątym ósmym nie 
utworzyli. Radzionków tu już był i już ma swoją tradycję samorządności. I ten urząd, to 
znaczy ten budynek, ma właśnie o tym przypominać (fok. 4). 

7 Gustaw Jochlik został wyznaczony do pełnienia obowiązków burmistrza do wyborów, które 
miały się odbyć jesienią 1998 roku. 
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Tworzenie podstaw samorządności oznaczało stworzenie ram funkcjonowania 
gminy – pewnych ogólnych wytycznych dla prowadzonej w gminie polityki. Lo-
kalni liderzy wspominają, że zależało im przede wszystkim na podtrzymywaniu 
aktywności społeczeństwa obywatelskiego, które obudziło się, by walczyć o swoją 
niezależność. Ideą ówczesnych liderów było, jak twierdzą, stworzenie gminy pra-
worządnej i obywatelskiej, w której by kultywowano śląskie wartości i tożsamość 
i dzięki którym gmina „rozwijałaby się dynamicznie i miała swoje miejsce na ma-
pie regionu” (wyw. 4). 

W przeciwieństwie do wielu innych gmin walczących o niezależność ruch oży-
wienia lokalnego w Radzionkowie nie zamarł wraz z restytucją praw miejskich. 
Radzionkowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, bezsporny autor sukcesu 
i lokalny bohater, przystąpiło do realizacji kolejnych swoich założeń i rozwoju 
społeczności. Jego cele statutowe znalazły odzwierciedlenie w programie wybor-
czym przedstawionym mieszkańcom przed wyborami jesienią 1998 roku, a na-
stępnie – w wyniku wygranych wyborów – stały się wytycznymi prowadzonej 
przez zwycięskie Towarzystwo polityki lokalnej.

Starano się zatem stworzyć instytucjonalne ramy dla lokalnego, samorządnego 
społeczeństwa obywatelskiego. Liderzy, których śmiało nazwać można twórcami 
samorządności w Radzionkowie, podkreślają jednak, że pewne społeczno-insty-
tucjonalne podstawy samorządności w Radzionkowie istniały jeszcze przed odzy-
skaniem niezależności. Jeden z moich rozmówców twierdzi: 

W 1989 roku stworzyły się nowe możliwości zarządzania społecznościami lokalnymi, 
ale w Radzionkowie te struktury już były, nie musiały się tworzyć, one istniały, po pro-
stu w rodzinach były. Myśmy to tylko musieli uruchomić (wyw. 8)

Właśnie uruchomienie tkwiącego w radzionkowskich rodzinach potencjału 
stało się głównym dążeniem sprawującego władzę RTSK i zgromadzonych wokół 
niego środowisk. Szukano rozwiązań, które sprzyjałyby samorządności i wzmac-
niałyby obywatelskie orientacje mieszkańców. 

Szczególną cechą charakteryzującą ramy samorządności w badanej gminie 
– która już sama w sobie jest fenomenem w skali kraju – jest to, że w Radzionko-
wie zdecydowano o utworzeniu w wyborach samorządowych jednomandatowych 
okręgów wyborczych. Radzionków został podzielony na piętnaście okręgów, 
a każdy z nich reprezentuje wyłącznie jeden radny. Stąd też lokalna kampania 
wyborcza ma bardzo bezpośredni charakter, taka jest również odpowiedzialność 
radnych przed wyborcami. Badani radzionkowianie wyrażają dumę i zadowole-
nie z tego rozwiązania:

Czasami tylko parę głosów zadecyduje o tym, kto wejdzie. Ale o to właśnie chodzi, że 
wystarczy jeden głos. Każdy głos się liczy, bo wejdzie tylko jeden, ten, kto dostanie tych 
głosów najwięcej. Więc radni się z nami liczą. Bo my dobrze wiemy, kto nas tam repre-
zentuje. Więc oni muszą nas słuchać. Nie tam żadne partie czy ugrupowania. Ludzie 
się liczą (fok. 2).
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Ważne jest to, że mamy w Radzionkowie jednomandatowe okręgi wyborcze. Tak zde-
cydowaliśmy. To już przez to mieszkańcy mają większy wpływ na władzę – bo każdy 
musi się z nimi liczyć. Każdy tutaj wie, kto jest z jego okręgu radnym, i może z nim 
pogadać, choćby w piekarni, jak kupuje chleb. I ten radny musi się tym zająć, jak chce 
być dalej radnym. Bo on bezpośrednio przed mieszkańcami odpowiada, a nie ugrupo-
wanie, to nie przesmyknie się następnym razem, jak źle coś robi (fok. 5).

Budowa samorządności wiązała się także z wykształceniem lokalnej sce-
ny politycznej i określeniem jej kształtu i charakteru. W Radzionkowie, od po-
czątku jego niezależności, władzę sprawują wyłącznie organizacje pozarządowe. 
W pierwszych dwóch kadencjach (1998–2002 oraz 2002–2006) większość w Ra-
dzie uzyskali kandydaci Radzionkowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalne-
go. Z tej organizacji wywodził się również ówczesny burmistrz Gustaw Jochlik. 
Kolejne wybory (kadencja 2006–2010) niewielką przewagą wygrała koalicja kilku 
organizacji pozarządowych (Inicjatywa Obywatelska Powiatu Tarnogórskiego, 
Związek Górnośląski oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich) pod nazwą Ini-
cjatywa Mieszkańców Radzionkowa. Wybory na urząd burmistrza wygrał lider 
tej inicjatywy Krzysztof Tobor. Te dwie organizacje, RTSK oraz IMR, stanowią 
obecnie największe ugrupowania polityczne w gminie. 

Pierwsze lata samorządności wymagały ponadto sformułowania podstawo-
wych wytycznych dla funkcjonowania gminy oraz kierunków jej rozwoju. Opra-
cowano plan zagospodarowania przestrzennego, co, choć narzucone prawnie 
przez ustawodawcę, należało w Polce do rzadkości. Opracowano także – przy po-
mocy ekspertów zewnętrznych, którym zlecono opracowanie dokumentu – ogól-
ną strategię rozwoju gminy oraz strategię marketingową. W pierwszej kadencji 
samodzielnego Radzionkowa gmina stworzyła zatem podstawy samorządności 
oraz dalszego rozwoju.

5.4. Krok III: ruch ożywienia kulturalnego

Lokalni liderzy wierzą, że zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w kulturze za-
pobiega wykluczeniu społecznemu i jednocześnie jest jednym z podstawowych 
wymiarów rozwoju. Jeden z uczestników wywiadu ujmuje to tak: 

Rozwój to dla mnie przede wszystkim rozwój duchowo-kulturalny człowieka. Nie moż-
na mówić o rozwoju, jeśli ludzie się nie rozwijają. Człowiek powinien mieć możliwość 
rozwijać się przez całe życie (wyw. 18).

Działalność kulturalną RTSK rozpoczęło od pierwszych dni swojego funkcjo-
nowania, organizując liczne spotkania w wyremontowanej własnym sumptem 
remizie, która odgrywała w Radzionkowie rolę swoistej agory. Na spotkaniach 
dyskutowano problemy Radzionkowa, pomysły na ich rozwiązanie, zapraszano 
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przedstawicieli władz pozostałych szczebli: radnych Sejmiku, posłów, eurodepu-
towanych. Odbywały się tu liczne spotkania kulturalne: wieczorki poetyckie, re-
citale, odczyty, wystawy zarówno artystów lokalnych, jak i pochodzących spoza 
Radzionkowa. W każdą środę o godzinie siedemnastej spotkać tu można liderów 
RTSK, zgłosić im swój problem lub pomysł na jakąś inicjatywę albo po prostu 
pogawędzić o Radzionkowie. RTSK – jak twierdzą jego liderzy – stara się wspo-
magać wszelkie inicjatywy mieszkańców, a cotygodniowe spotkania, które nie-
zmiennie odbywają się w tym samym miejscu i czasie już od ponad dziesięciu lat, 
mają ułatwiać kontakt z mieszkańcami. Działacze RTSK zauważają, że działalność 
Towarzystwa, jak to określają, „pączkowała”, to znaczy stała się zalążkiem kolej-
nych, licznych inicjatyw w gminie. Natchnione aktywnością RTSK uaktywniły się 
liczne w Radzionkowie organizacje, powstały również nowe. 

Aktywną działalność kulturalną prowadzą także pozostałe organizacje poza-
rządowe działające w gminie. Każda z czołowych organizacji ma swoje „sztan-
darowe” wydarzenie, które odbywa się w Radzionkowie co roku o tej samej po-
rze i gromadzi szerokie rzesze mieszkańców. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
wspólnie z Ruchem „Światło – Życie” organizuje „Cidrowską Jesień”8. Wydarzenie 
to wyrosło z początkowo skromnej inicjatywy młodzieży skupionej wokół Ruchu 
„Światło – Życie” przy parafi i św. Wojciecha. Zaczęło się od nieformalnych i spon-
tanicznie organizowanych meczów siatkówki. Zawody cieszyły się dużym zain-
teresowaniem młodzieży, postanowiono zatem zorganizować gminne rozgrywki. 
Inicjatywa zmieniła się po pewnym czasie w duże wydarzenie przyciągające wie-
lu mieszkańców Radzionkowa i zaangażowała więcej środowisk, w tym przede 
wszystkim Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Rozszerzono formułę imprezy 
o innego rodzaju aktywność i rozrywki kierowane do szerokiego grona odbior-
ców. Ideą leżącą u podłoża tego wydarzenia i jednocześnie jej przesłaniem jest 
prewencja alkoholowa. W tym obszarze wspomniane organizacje współpracują 
z Urzędem Gminy, który deleguje im zadania z zakresu polityki zwalczania uza-
leżnień, fi nansując jednocześnie niektóre inicjatywy organizacji, w tym „Cidrow-
ską Jesień”. W ramach corocznego święta organizowane są konkursy, warsztaty 
i szkolenia, których celem jest profi laktyka uzależnień.

Związek Hodowców Gołębi Pocztowych wspólnie z RTSK organizują mi-
strzostwa hodowców gołębi pocztowych oraz festyn podsumowujący zawody 
„Dobry Lot Europo”. Impreza stanowi przykład powiązania śląskiej tradycji ho-
dowli gołębi pocztowych z ideą wspólnej, zjednoczonej Europy. Co roku kilka 
tysięcy gołębi hodowców z całego Śląska wylatuje z wybranego miasta Europy na 
Śląsk. Przedsięwzięcie to wymaga wielu miesięcy przygotowań, podjęcia współ-

8 Nazwa wydarzenia pochodzi od słowa „cider”, które pierwotnie oznaczało produkowane 
w przeszłości w gminie wino jabłkowe, obecnie jednak tym terminem określa się mieszkańców 
Radzionkowa. Nazwa „Cidrowska Jesień” oznacza zatem „Jesień Cidrów”, to jest mieszkańców Ra-
dzionkowa.
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pracy z hodowcami europejskimi, którzy pomagają zorganizować przelot śląskich 
gołębi. Zawody podsumowuje całodniowy festyn, w trakcie którego hodowcom 
zwycięskich gołębi wręczane są nagrody, odbywają się liczne konkursy, w których 
mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Radzionkowa, jak na przykład konkurs 
szachowy, turniej skata, turniej piłki, konkursy sprawnościowe dla dzieci. Jest po-
nadto organizowana wystawa gołębi, odbywają się liczne występy zespołów arty-
stycznych, pokazy sztucznych ogni, licytowana jest oznaczona numerem 1 butelka 
cidra (lokalnego wina jabłkowego) z bieżącego rocznika i tym podobne atrakcje. 
Lokalni przedsiębiorcy mają okazję zaprezentować swoją ofertę, czynny jest jar-
mark, na którym zakupić można śląskie rękodzieło, wyroby artystyczne lokalnych 
artystów czy też lokalne produkty żywnościowe, jak choćby miód. 

RTSK od wielu już lat organizuje „Majówkę” – ogólnodostępny festyn z licz-
nymi atrakcjami, konkursami, grami sprawnościowymi dla dzieci i pokazami ar-
tystycznymi. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbywają się różnego typu 
konkurencje sportowe, na przykład regaty. Zamierzeniem działaczy jest stworze-
nie szerokiej oferty sportowo-kulturalnej dla wszystkich mieszkańców gminy. 
Znajdziemy tu więc imprezy skierowane zarówno do młodzieży, jak i do ludzi 
starszych oraz do rodzin z dziećmi. 

Również Koło Emerytów i Rencistów organizuje dla radzionkowskich senio-
rów liczne atrakcje. Należą do nich między innymi Dzień Inwalidy, Dzień Seniora 
oraz jubileusze organizowane dla osób, które osiągnęły w danym roku określo-
ny wiek (minimum 70 lat). Każdy zaproszony uczestnik otrzymuje poczęstunek 
i upominek, spotkania ubarwiają również występy artystyczne i kabaretowe. Na 
uroczystościach pojawiają się przedstawiciele władz lokalnych, posłowie z okręgu, 
księża. Inicjatywy te na stałe wpisały się w kalendarz miejskich wydarzeń i mają 
dla starszej części Radzionkowian wyjątkowe znaczenie:

Rozmawiałem właśnie z takimi paniami, jak im się podoba to spotkanie, i jedna mówi, 
że bardzo, że w życiu jeszcze czegoś takiego nie przeżyła, bo przynajmniej teraz wie, że 
nawet idąc na takie małe spotkanie, wie, że to ma sens, bo może się ubrać, może sobie 
zrobić fryzurę, idzie do lokalu, do którego nigdy nie chodziła, spotyka się z ludźmi, 
z którymi może porozmawiać na wszystkie tematy. Dla nich to jest wielkie święto, i ona 
ten dzień rezerwuje i rzeczywiście, przychodzą czasami tak wystrojeni Ci ludzie, że aż 
się czuję tym zażenowany czasami, że tyle serca wkładają w to spotkanie i robią to z na-
maszczeniem, chcą się podobać i mają sens życia (lider lokalny, wyw. 23).

Oprócz tych wydarzeń Koło Emerytów organizuje dla swoich członków oraz 
niezrzeszonych starszych mieszkańców Radzionkowa liczne wycieczki eduka-
cyjne i turystyczne. W wycieczkach bierze udział każdorazowo około 100 osób. 
Uczestnicy są przewożeni autokarami, a nad przebiegiem wycieczki czuwają prze-
wodnicy – członkowie Koła, którzy posiadają na temat danego miejsca wystar-
czającą wiedzę, aby taką wycieczkę poprowadzić. Stałym elementem wycieczek 
jest wspólny obiad, jak mówią działacze, „zawsze w jakimś takim fajnym miejscu, 
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karczmie albo jakiejś takiej górskiej restauracji”, oraz msza w zabytkowym („albo 
takim zasługującym na uwagę”) kościele, w której trakcie uczestnicy dają popis 
talentom śpiewaczym, z których Radzionków słynie. Śpiew towarzyszy im zresztą 
w całej podróży. Jeden z działaczy tak to opisuje:

Wycieczka, która nic nie wnosi, tak jak to kiedyś kopalnie urządzały, że przyjeżdża, 
tylko na świeże powietrze ich wypuszczały, i o godzinie 4 zbiórka i jedziemy do domu..., 
a my jedziemy zwiedzać zamki, kościoły, szlaki turystyczne, to po kolei, oczywiście 
wszystko z legendami, wiedzą na ten temat, na temat każdej ruiny, umie [przewodnicz-
ka – przyp. M.K.] coś powiedzieć, zna historię tej ruiny, tak że jeden wyjazd, drugi, to 
teraz, kto pojedzie z przewodników, ten, kto zna to zagadnienie, tak wyjeżdżamy, to są 
wycieczki edukacyjne (lider lokalny, wyw. 23).

No i muszą to być wycieczki wnoszące coś w ruch, bo to są wszystko ludzie wiekowi 
i gdyby tak tylko chodzić i chodzić, to doszłoby do zakwaszenia mięśni, ale ta pani 
Cecylia Romanowska, to ona jest z kolei troszeczkę taką sportsmenką i ona właśnie 
zna Beskid Śląski, zawsze zrobi kilka elementów gimnastyki, rozruchu i tak dalej, tak 
że jest to wszystko robione w trakcie, nic na siłę, nic, żeby kogoś zmęczyć, tylko tak to 
się robi nieświadomie, wszyscy przyjeżdżają w dobrej kondycji, z radością, uśmiechem, 
i po takiej wycieczce jest znowu dziesięciu następnych chętnych [do zapisania się do 
Koła – przyp. M.K.] (lider lokalny, wyw. 23).

Przy organizacji funkcjonują ponadto koła zainteresowań zakładane i prowa-
dzone przez samych członków. Jest między innymi koło zajmujące się wyszywa-
niem, koło skata, jest też koło nordic walking, które organizuje dla starszych ra-
dzionkowian regularne spacery z kijkami po Księżej Górze, rekreacyjnym obszarze 
wchodzącym w obszar Radzionkowa, a raz do roku także i większe wyprawy. Starsi 
mieszkańcy znajdują tu więc szeroką ofertę kulturalną i sportowo-rekreacyjną.

W życie kulturalne miasta włącza się także Wydział Kultury i Promocji Urzędu 
Miasta. Dzięki jego inicjatywom w Radzionkowie regularnie odbywają się sesje 
naukowe z udziałem największych autorytetów w swych dziedzinach, wystawy 
sztuki, koncerty muzyki poważnej. W 2007 roku po raz pierwszy Urząd Miasta 
zorganizował „Dni Radzionkowa” – kilkudniowe święto miasta, podczas które-
go ożywają lokalne tradycje. Wydarzenie ma realizować dwa podstawowe cele: 
po pierwsze, integrować mieszkańców Radzionkowa (szczególnie zaś dwie jego 
części: „stary” Radzionków i Rojcę), po drugie, promować miasto na zewnątrz 
i przyciągać mieszkańców sąsiednich miast. Integralną częścią Dni Radzionkowa 
jest odświętny, kolorowy korowód mieszkańców i lokalnych organizacji. Uczest-
nicy korowodu prezentują historię i tradycje Radzionkowa. Biorą w nim udział 
reprezentanci wszystkich środowisk, nie brakuje Zespołu „Mały Śląsk”, Ruchu 
Radzionków, „gołębiarzy”, orkiestry górniczej i innych. Pokazywana jest też prze-
szłość Radzionkowa, którą reprezentują liczni przebierańcy: jest św. Wojciech, pa-
tron miasta, są i inne ikony przeszłości. Z okazji święta jest także wybijana moneta 
o nominale jednego cidra, który jest równowartością pięciu złotych. Monetami 
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tymi można płacić we wszystkich punktach usługowych w Radzionkowie, więk-
szość mieszkańców zachowuje jednak cidra „na pamiątkę”. W ciągu tych kilku dni 
w Radzionkowie odbywają się liczne kulturalne i sportowe wydarzenia: każda in-
stytucja gminna organizuje przynajmniej jedną imprezę. W przygotowanie święta 
włączają się także funkcjonujące w Radzionkowie organizacje pozarządowe.

Prężnie działa Centrum Kultury „Karolinka”, które obok działalności eduka-
cyjnej i animatorskiej organizuje liczne imprezy kulturalne: wystawy, koncerty, 
przeglądy fi lmów, spotkania z interesującymi ludźmi, a także przygotowuje dwie 
imprezy cykliczne: Wiosnę Teatralną oraz międzynarodowy Festiwal Dziecięcych 
Zespołów Folklorystycznych Fyrtek. Wiosna Teatralna gromadzi na scenie ra-
dzionkowskiego domu kultury najlepsze teatry w Polsce. Bilety są dofi nansowy-
wane przez Urząd Miasta, a wydarzenie cieszy się ogromną popularnością wśród 
mieszkańców. Na festiwal Fyrtek zjeżdżają zespoły folklorystyczne z całego świa-
ta, radzionkowskie dzieci i młodzież nawiązują kontakty z zagranicznymi kolega-
mi, dzięki którym wyjeżdżają z gościnnymi występami za granicę.

Przy Centrum funkcjonuje Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”, który kultywuje 
śląskie tradycje, oraz chór „Harfa”, a także liczne koła hobbystyczne adresowane 
do wszystkich mieszkańców bez ograniczeń wiekowych, często tworzone i prowa-
dzone przez samych mieszkańców. Znaleźć tu można koło skacistów, szachistów, 
amatorskie zespoły taneczne, jak na przykład młodzieżowy zespół „Pasja”, kółko 
teatralne. Jak twierdzą władze gminy, Centrum jest otwarte dla wszystkich, którzy 
chcieliby się czymś zająć. 

Działający przy „Karolince” chór „Harfa” – którego historia sięga początków 
dwudziestego wieku – prowadzi działalność kulturalną zarówno w Radzionkowie, 
dla radzionkowian, jak i poza gminą. W okresie bożonarodzeniowym chórzyści 
dają liczne koncerty kolęd w kościołach i domach kultury całego regionu. Chór 
uświetnia wszystkie imprezy organizowane przez Urząd Miasta i parafi ę. Prowadzi 
także wspólne śpiewanie kolęd dla mieszkańców Radzionkowa. W sali lustrzanej 
domu kultury chór samodzielnie organizuje ogólnodostępny, kameralny koncert 
kolędowy. Przy kawie i ciastku mieszkańcy mają okazję wysłuchać kolęd i pieśni 
bożonarodzeniowych. W końcowej części koncertu chórzyści rozchodzą się po 
sali, przysiadają do stolików i zachęcają mieszkańców do wspólnego śpiewania. 
Ponieważ radzionkowianie uwielbiają śpiewać, z czego zresztą słyną na zewnątrz, 
spotkanie zwykle przeciąga się do późnych godzin wieczornych. 

Obecnie każdego tygodnia w gminie odbywa się jakieś kulturalne albo sporto-
we wydarzenie. Władze lokalne są bowiem przekonane o niezwykłej wadze tego 
typu wydarzeń. Jeden z przedstawicieli samorządu tak to tłumaczy:

Miasto, które wyzbywa się kultury i sportu dąży tak naprawdę do własnej samozagła-
dy w pewnym momencie. Bo stanie się tylko i wyłącznie... nie stanie się czynnikiem 
kreacyjnym, tylko stanie się sypialnią. Na kulturze, na sporcie, na rekreacji budują się 
wielcy ludzie (wyw. 18).
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W związku z tym władze miasta wspierają wszelkie inicjatywy kulturalne 
i sportowe, które postrzegają jako strategiczne elementy rozwoju gminy. Szeroko 
rozumiana kultura staje się zatem czynnikiem rozwoju społeczności. 

5.5. Krok IV: budowa sfery publicznej

Radzionkowianie z dumą powtarzają, że w ich gminie funkcjonuje „wiele organi-
zacji pozarządowych”, istnieje „silne społeczeństwo obywatelskie” i że „dużo się 
dzieje”. Te trzy niezwykle często powtarzane określenia radzionkowskiej społecz-
ności mogę być podstawą analizy lokalnej sfery publicznej. 

Tabela 7. Wybrane stałe (coroczne) wydarzenia kulturalne w Radzionkowie

Wydarzenie Charakterystyka Organizator Dostępność

Dni Radzionkowa Festyn, występy artystyczne, 
parada miejska, konkursy dla 
dzieci, turniej skata

UM Ogólnodostępne,
dla wszystkich

Dobry Lot Europo Przelot gołębi pocztowych, fe-
styn, występy artystyczne, turniej 
szachowy, turniej skata

Związek Hodowców 
Gołębi Pocztowych, 
RTSK, UM

Ogólnodostępne,
dla wszystkich

Cidrowska Jesień Festyn, występy artystyczne, 
konkursy dla dzieci, turniej piłki 
siatkowej, turniej skata

Ruch Światło – Życie, 
Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich, UM

Ogólnodostępne,
dla wszystkich

Wiosna Teatralna Występy gościnne najlepszych 
polskich teatrów

CK „Karolinka”, UM Dofi nansowane bilety 

Festiwal Fyrtek Międzynarodowy przegląd 
dziecięcych zespołów folklory-
stycznych

CK „Karolinka”,
„Mały Śląsk”

Bilety

Zaduszki w stylu... Występy artystyczne, prezentacja 
obcych kultur

Inicjatywa Obywatel-
ska Pow. Tarnogór-
skiego

Ogólnodostępne

Wieczory 
kolędowe

Koncert kolęd, wspólne śpiewa-
nie kolęd

Chór „Harfa” Ogólnodostępne

Z ekologią na ty Cykliczne wykłady i seminaria 
nt. środowiska i ekologii

Stowarzyszenie 
„Zielona Ziemia”

Ogólnodostępne,
dla wszystkich

Dzień Seniora Występy artystyczne, poczęstu-
nek, upominki dla seniorów

Związek Emerytów 
i Rencistów, UM

Ogólnodostępne, dla 
starszych mieszkańców

Majówka Festyn, występy artystyczne, 
konkursy dla dzieci, konkurencje 
sportowe dla młodzieży

RTSK Ogólnodostępne,
dla wszystkich

Źródło: opracowanie własne.
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Rzeczywiście w Radzionkowie działa dziś łącznie 26 organizacji pozarządo-
wych, z których niemal połowa powstała w ciągu pierwszych czterech lat funkcjo-
nowania samodzielnego Radzionkowa (1998–2002). W tym też czasie reaktywo-
wały bądź zdynamizowały swoją działalność organizacje funkcjonujące na terenie 
gminy już od długiego czasu. Ciągle istnieją i prowadzą swą bogatą działalność 
również organizacje o przedwojennym rodowodzie, jak Chór Mieszany „Harfa” 
(1919), Klub Sportowy Ruch Radzionków (1919) czy Polski Związek Hodowców 
Gołębi Pocztowych (1922). 

Próbując dokonać bliższej charakterystyki działających na terenie gminy or-
ganizacji, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na takie elementy, jak ich tra-
dycyjny lub nowoczesny charakter oraz profi l działalności. Pierwsze kryterium, 
tradycyjny/nowoczesny charakter organizacji, proponowane w niektórych ana-
lizach aktywności obywatelskiej (por. Bartkowski 2003), okazuje się w wypadku 
Radzionkowa niełatwe do zastosowania, tradycja przeplata się tu bowiem z no-
woczesnością, co zresztą nieustannie powtarzają mieszkańcy. Gdyby jednak przy-
jąć za kryterium „tradycyjności” badanych organizacji ich związek z typowymi 
dla śląskich tradycji obszarami działalności oraz datę powstania, z pewnością do 
tradycyjnych organizacji zaliczylibyśmy: Chór Mieszany „Harfa”, Klub Sportowy 
Ruch Radzionków, Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Zespół Pieśni i Tań-
ca „Mały Śląsk”. 

W gminie nie brakuje także organizacji określanych w literaturze mianem or-
ganizacji „nowoczesnych”, to jest powstałych współcześnie i mających charakter 
bardziej otwarty. Organizacje takie powstają zwykle wokół wspólnych interesów 
bądź zainteresowań członków. Oprócz wspomnianego już wielokrotnie RTSK 
wymienić tu trzeba powstały w obronie interesów starszych mieszkańców Zwią-
zek Emerytów i Rencistów, walczące o sprawy byłych górników Stowarzyszenie 
w Obronie Praw Emerytów i Rencistów Górniczych. W Radzionkowie liczne są 
ponadto organizacje hobbystyczne oraz społeczno-kulturalne i charytatywne. 
Szczególnie silne swego czasu były stowarzyszenia młodych mieszkańców, którzy 
stowarzyszali się w celu założenia osiedlowych sieci internetowych. W początko-
wym okresie funkcjonowały trzy takie stowarzyszenia. Dwa z nich przekształciły 
się później w podmioty gospodarcze, opuszczając tym samym sektor obywatelski, 
jedno zaś – Stowarzyszenie Amatorska Sieć Komputerowa „High” – funkcjonuje 
nadal. Struktury te są najlepszym przykładem zdolności mobilizacji mieszkańców 
dla realizacji wspólnego celu. Na szczególną uwagę zasługuje prężnie działające 
Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia”, które wpi-
suje się we współczesny trend rozwoju trzeciego sektora, związany z rozwojem 
wartości postmaterialistycznych. Działalność tego stowarzyszenia nie należy do 
niszowych, znajduje ona pełne uznanie mieszkańców i cieszy się znaczną popu-
larnością. Pełny wykaz funkcjonujących w Radzionkowie organizacji wraz z pro-
fi lem ich działalności zawarto w tabeli 8.
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Pewnych trudności przysparza także próba sklasyfi kowania radzionkowskich 
organizacji pozarządowych według typu kapitału społecznego: wiążącego i po-
mostowego. Zgodnie z klasyfi kacją zaproponowaną przez Jerzego Bartkowskiego 
do struktury kapitału wiążącego moglibyśmy zaliczyć sześć działających na tere-
nie Radzionkowa organizacji: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 
Stowarzyszenie w Obronie Praw Emerytów i Rencistów Górniczych, Związek 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Stowarzyszenie „Na rzecz 
Rozwoju Zespołu Szkół Techniczno-Humanistycznych w Radzionkowie”, Stowa-
rzyszenie Żołnierzy Radiotechników „Radar” w Radzionkowie, Stowarzyszenie 

Tabela 8. Organizacje pozarządowe w Radzionkowie

Profi l działalności Nazwa organizacji Rok zał.

Organizacje kulturalne 
i społeczno-charyta-
tywne

1) Radzionkowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
2)  Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
3)  Fundacja Andrzeja S. Piecucha „Powiatowe dzieci”
4)  Ruch Światło – Życie
5)  ZHP „Płomyki”
6)  Związek Górnośląski

1990
2001
2002
1980

2001

Organizacje ekologiczne 7)  Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona 
Ziemia”

2004

Organizacje hobby-
styczne

8)  Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddz. 1
9)  Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddz. 3 Rojca
10)  Polska Federacja Ornitologiczna
11)  Chór Mieszany „Harfa”
12)  Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”
13)  Polski Związek Wędkarski
14)  Klub Młodego Europejczyka przy V LO
15)  Koło PTTK

1922
1948
1965
1919
1997
1958
1999
1977

Organizacje tworzone 
na podłożu interesów 
grupowych

16)  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
17)  Stowarzyszenie w Obronie Praw Emerytów i Rencistów Górni-

czych
18)  Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
19)  Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Techniczno-

-Humanistycznych w Radzionkowie”
20)  Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników „Radar” w Radzion-

kowie
21)  Stowarzyszenie Amatorska Sieć Komputerowa „High”

2001
2002
1947

2005
2008
2001

Organizacje zorientowa-
ne na rozwój samorząd-
ności i społeczeństwa 
obywatelskiego

22)  Inicjatywa Obywatelska Powiatu Tarnogórskiego
23)  Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych
24)  Śląska Fundacja na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości i Wspie-

rania Inicjatyw Lokalnych „Pro Futuro”

2002
2004

2001

Organizacje sportowe, 
krzewiące rozwój kultury 
fi zycznej

25)  Klub Sportowy Ruch Radzionków
26)  Fundacja Profectus

1919
1998

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Radzionków.
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Amatorska Sieć Komputerowa „High”. W typ organizacji kapitału pomostowego 
wpisuje się z kolei czternaście lokalnych organizacji: Ruch Radzionków, Funda-
cja Profectus, Stowarzyszenie „Zielona Ziemia”, Radzionkowskie Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne, Fundacja Andrzeja S. Piecucha „Powiatowe dzieci”, ZHP 
„Płomyki”, Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Polska Federacja 
Ornitologiczna, Polski Związek Wędkarski, Klub Młodego Europejczyka, Koło 
PTTK, Inicjatywa Obywatelska Powiatu Tarnogórskiego, Stowarzyszenie Inicja-
tyw Samorządowych oraz Śląska Fundacja na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości 
i Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Pro Futuro”. Wątpliwości może jednak budzić 
miejsce Chóru Mieszanego „Harfa” oraz Stowarzyszenia Miłośników Zespołu 
Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”, które stanowią przykład tradycyjnych organizacji 
miejscowych, które jednocześnie możemy zakwalifi kować jako stowarzyszenia 
kulturalne prowadzące szerszą działalność kulturalną aniżeli wyłącznie afi rma-
cja lokalnych tradycji. Podobnie trudności stwarza klasyfi kacja Ruchu Światło 
– Życie oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, które z jednej strony cechuje 
ekskluzywność członkostwa wynikająca z religijnego charakteru tych organiza-
cji, z drugiej jednak strony organizacje te prowadzą szeroką i inkluzywną działal-
ność charytatywną. Mimo tych trudności nie ma wątpliwości, że znaczną część 
funkcjonujących w Radzionkowie organizacji pozarządowych stanowią stowa-
rzyszenia kapitału pomostowego.

Nie liczba organizacji jednak świadczy o sile lokalnego społeczeństwa obywa-
telskiego i jakości lokalnej sfery publicznej. Dużo silniej oddziałuje na nie aktyw-
ność tychże organizacji, ich zaangażowanie w życie lokalnej społeczności oraz licz-
ba inicjatyw podejmowanych dla dobra mieszkańców. Organizacje pozarządowe 
w Radzionkowie przejawiają niezwykłą aktywność, a liczba podejmowanych tam 
inicjatyw budzi zazdrość wielu miast regionu o wyższym współczynniku liczby 
organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Wystarczy spoj-
rzeć na stronę internetową Radzionkowa, aby się przekonać, że niemal w każdym 
tygodniu ma tam miejsce jakieś społeczno-kulturalne lub sportowe wydarzenie. 
Ich organizatorami lub współorganizatorami są właśnie działające na terenie gmi-
ny organizacje pozarządowe, które ponadto uczestniczą w sprawowaniu władzy 
lokalnej, przejmując od samorządu część zadań gminy. 

Funkcjonujące na terenie Radzionkowa organizacje pozarządowe wykazują 
znaczny stopień integracji wewnętrznej, współpracując z sobą, wspólnie urozma-
icając życie społeczno-kulturalne mieszkańców. Zidentyfi kować możemy wiele 
tego typu powiązań, a znaczna część z nich uległa już utrwaleniu, na stałe wpi-
sując się w codzienne funkcjonowanie trzeciego sektora w gminie. RTSK ściśle 
współpracuje ze Związkiem Hodowców Gołębi Pocztowych, ze Stowarzyszeniem 
„Zielona Ziemia” i z Kołem Emerytów i Rencistów, które z kolei utrzymują trwa-
łą współpracę z Chórem „Harfa” i Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich, a także 
z Ruchem Światło – Życie i Związkiem Górnośląskim. Znaczna część inicjatyw 
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podejmowanych w gminie powstaje w wyniku współpracy kilku lokalnych orga-
nizacji pozarządowych oraz samorządu gminy.

Mieszkańcy Radzionkowa są społecznie aktywni. Ich aktywność indywidualna 
przejawia się w kilku sferach. Przede wszystkim obserwujemy względnie wyso-
ką aktywność polityczną. Świadczy o tym jedna z najwyższych w województwie 
śląskim i jednocześnie wyższa od średniej krajowej frekwencja wyborcza. Udział 
mieszkańców w wyborach różnych szczebli przedstawiono w tabeli 9. Indywi-
dualna aktywność polityczna przejawia się ponadto w uczestnictwie w lokalnym 
życiu politycznym. Mieszkańcy biorą udział w zebraniach Rady Miasta oraz dys-
kutują problemy swej okolicy z przedstawicielami władz – radnymi oraz burmi-
strzem. Okazją do takich rozmów są spotkania odbywające się raz w tygodniu, 
w każdy poniedziałek. Wtedy burmistrz Radzionkowa przyjmuje mieszkańców 
i wysłuchuje ich uwag, propozycji lub skarg. 

My mamy taką zasadę, że co poniedziałek przyjmujemy każdego mieszkańca. To jest 
tylko i wyłącznie czas dla nich, oczywiście w tygodniu w miarę możliwości również. 
Więc poniedziałek jest takim sztandarowym czasem i jeszcze nie zdarzył się poniedzia-
łek, w którym nie przyszedłby żaden mieszkaniec. Nawet średnią jakbyśmy wylicza-
li, to jest około 10 do 15 mieszkańców każdego poniedziałku. Więc ta aktywność jest 
rzeczywiście duża, oczywiście ona jest jeszcze bardziej lokalna, bo każdy z nich patrzy 
na swoje najbliższe podwórko, choć zdarzają się tacy mieszkańcy, którzy rzeczywiście 
patrzą szeroko i podpowiadają nam swoje pomysły, swoje idee dotyczące rozwoju Ra-
dzionkowa (wyw. 16).

Bywają stali bywalcy, zainteresowani tym, co się dzieje, i tak to należy tłumaczyć. Ale 
bywają też grupy społeczne, które przybywają na tą sesję, i to wcale nie jest lekcja po-
kazowa w sensie szkoły. To jest potrzeba, którą akurat oni mają do tego tematu. Bywa-
ją. Ale ostatnimi czasy społeczność, bo to można powiedzieć, że to nie jeden, dwóch, 
trzech, ale kilkunastu mieszkańców, jeżeli pójdzie na sesję, no to już jest coś (wyw. 31).

Tabela 9. Frekwencja wyborcza w Radzionkowie na tle kraju i województwa śląskiego

Wybory Rok Radzionków Woj. śląskie Kraj

Prezydenckie 2005 53,37% 49,20% 49,74%

Parlamentarne 2001 47,30% 45,34% 46,29%

2005 43,93% 39,40% 40,57%

2007 56,74% 54,91% 53,88%

Samorządowe 2002 48,19% 37,95% 44,12%

2006 48,85% 39,98% 45,99%

Referendum unijne 2003 64% 61% 59%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW.
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Sprawy własnego podwórka lub pomysły na rozwój Radzionkowa można tak-
że przedyskutować z radnymi niemal codziennie, przy okazji spotkań w piekarni 
czy po niedzielnej mszy. Ankietowani radni podkreślali, że tego typu nieformalne, 
codzienne spotkania, podczas których są poruszane problemy Radzionkowa, sta-
nowią najczęstszą formę aktywności politycznej mieszkańców, przez którą starają 
się oni wpływać na decyzje władz.

To jest kwestia codziennego kontaktu, nie tylko w ramach dzielnicy czy tam ulic, które 
radni reprezentują... Ten wpływ jest bezpośredni, w kwestii zgłaszania potrzeb, ważko-
ści potrzeb, gradacji tych potrzeb, ale nie tylko, nie tylko w miejscu zamieszkania, ale 
także, no, nawet bym powiedział, z całego miasta. Ludzie nie wstydzą się, uważają że 
powinni problemy, które widzą przed sobą, zgłaszać i oczekiwać jakichś tam reakcji, 
albo wytłumaczenia przynajmniej (wyw. 8).

Kolejną sferą aktywności jest naturalnie członkostwo w organizacjach po-
zarządowych. Liderzy tych organizacji potwierdzają aktywność mieszkańców, 
twierdząc, że niemal w każdej radzionkowskiej rodzinie znajdzie się osoba, któ-
ra jest członkiem przynajmniej jednej organizacji bądź wspiera jej działalność. 
Liderzy zauważają także, że szczególne zainteresowanie działalnością społeczną 
można zaobserwować w ramach stowarzyszeń katolickich i inicjatyw kościelnych. 
Tego typu inicjatywy tradycyjnie przyciągają znaczną liczbę mieszkańców i mogą 
liczyć na pozytywne przyjęcie. Niezwykle popularne są w Radzionkowie różne-
go rodzaju pielgrzymki. Dużą popularnością cieszą się także tradycyjnie śląskie 
organizacje, takie jak Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, który jako grupa 

funkcjonowałby [mówi jeden z działaczy samorządowych] niezależnie od tego, czy ten 
związek by istniał, czy nie... ci ludzie i tak by byli, i tak by działali razem, bo to już jest 
tradycja tutaj (wyw. 12). 

Fenomenem jest radzionkowskie Koło Związku Emerytów i Rencistów, które 
liczy prawie siedmiuset członków i zrzesza starszych mieszkańców nie tylko Ra-
dzionkowa, ale także i innych miast, którzy przyłączają się do koła przyciągnięci 
jego żywą aktywnością. 

Innym przejawem aktywności społecznej jest uczestnictwo w lokalnych wyda-
rzeniach kulturalnych i sportowych, szczególną popularnością cieszą się inicjaty-
wy kościelne i te związane z życiem parafi i: 

Są takie działalności, które u mieszkańców Radzionkowa zyskują od razu dużą sympa-
tię i mieszkańcy korzystają z tej działalności, jak również odpowiadają na nią bardzo 
ochoczo. I tutaj zaufanie do instytucji, jaką jest Kościół, i tych organizacji, które są przy 
Kościele, jest bardzo duże i każda, że tak powiem w cudzysłowie, „impreza” czy każde 
działanie ma od razu sprzymierzeńców w mieszkańcach Radzionkowa (wyw. 16).

Również wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze charytatywnym 
spotykają się z dużym odzewem mieszkańców. Wielu mieszkańców przyciąga-



164 Rozwój po śląsku: procesy kapitalizacji kultury w śląskiej społeczności górniczej

ją inicjatywy podejmowane przez Stowarzyszenie „Zielona Ziemia”, w tym ak-
cja zazieleniania Radzionkowa oraz cykliczne seminaria i szkolenia poświęcone 
ochronie środowiska naturalnego. Jak twierdzą liderzy badanych organizacji, „nie 
ma problemu, żeby przyciągnąć ludzi”, mieszkańcy Radzionkowa chętnie bowiem 
odpowiadają na tego typu propozycje. 

Jak przynieśli tu drzewka do posadzenia, to było bardzo dużo ludzi. Wszyscy się zaan-
gażowali, wszyscy sadzili drzewka. Były wyznaczone miejsca, gdzie można było sadzić, 
i wszyscy sadzili. Dzieci dostały certyfi katy i są dumne. To była akcja zazielenienia Ra-
dzionkowa, tu przy rynku, i w Rojcy wręczali drzewka, to była kolejka, nie szło dostać 
tych drzewek. Ludzi było tyle, że... I mają posadzone, przy blokach, tam gdzie było 
można (fok. 2).

Jak budowali stadion w Radzionkowie, bo to jeszcze Radzionków był, to masa ludzi 
przychodziła budować. Teraz nie ma czynów społecznych, ale też działają. Jak na przy-
kład w Boże Ciało ołtarz tu był robiony, to każdy, to wszyscy brali udział, nie trzeba 
było mówić, wszyscy sami przyszli. Czy jak tam coś przy cukierni robili, to ludzie też 
poszli pomagać. Zawsze pomagają, czy to w kościele, czy gdzie indziej (fok. 4).

Warta podkreślenia jest także nieformalna aktywność społeczna mieszkań-
ców. Radzionkowianie organizują się we własnym gronie, by dzielić zaintereso-
wania lub swoje hobby albo wspólnie sprzątać ulice. Znajdziemy więc nieformal-
ne grupy mieszkańców grających wspólnie w szachy, w ping-ponga, w karty lub 
dziergających serwetki. Młodsi mieszkańcy organizują się, by razem tańczyć lub 
próbować swych sił we wspólnie tworzonym teatrze amatorskim. Grupy te nie 
są sformalizowane, często jednak otrzymują wsparcie organizacji pozarządowych 
lub gminy, przede wszystkim w postaci pomieszczeń, w których – szczególnie 
w zimie – mogą się oddawać swoim wspólnym pasjom.

Dużo jest właśnie takich grup, że mają swoje pasje. Najwięcej jest tych skacistów, co 
w skata grają. W tym już teraz kobiety biorą udział. To są takie turnieje. Najpierw to się 
robi w małym kręgu, brat, ojciec, później się kuzynostwo, potem się dobiera kolegów 
i potem to wychodzi na wielkie forum (fok. 5).

Sąsiedzi sprzątają wspólnie ulice. Ja na przykład zrobiłam sobie taki skwerek przed do-
mem, to inni robią też, bo chcą mieć ładnie, a dla kogo to robię, jak się pytają, no dla 
tych, co tu będą spacerować, dla ludzi to robię, bo dla siebie to robię w ogródku (fok. 2).

Mieszkańcy lubią się spotykać we własnym gronie. Do tradycji należą niedziel-
ne obiady w gronie rodzinnym, kiedy to cała rodzina „schodzi się do dziadków” 
i spędza wspólnie czas do późnego popołudnia. Inną tradycją są także hucznie 
obchodzone w śląskich rodzinach urodziny. Niezależnie od dnia tygodnia, w dniu 
urodzin schodzą się wszyscy, którzy dobrze życzą jubilatowi. Na urodziny się nie 
zaprasza – przychodzi, kto pamięta. Obowiązuje tu norma wzajemności – należy 
odwiedzać tych, którzy nas odwiedzają. Nieprzestrzeganie tej normy powoduje 
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zerwanie bliskich kontaktów. Oprócz niedzielnych obiadów rodzinnych i uro-
czystości urodzinowych mieszkańcy regularnie odwiedzają się w swoich domach 
i ogrodach, wychodzą również wspólnie do kawiarni.

Sobota, niedziela to jest taki zwyczaj, że się grilluje, jeden drugiego prosi. Kiedyś dużo 
się śpiewało przy akordeonie, organkach, teraz już rzadziej, bo już nie ma na to cza-
su, ale jeszcze się śpiewa. Wszędzie grill na ogródkach, wesoło. Rodziny i sąsiedzi się 
odwiedzają. Rodziny odwiedzają się co niedzielę. Jest obiad u dziadków i wszyscy się 
schodzą (fok. 4).

U nas nie ma tak, że trzeba kogoś zagonić, trzeba przyjść po kogoś, tylko się przychodzi 
idzie się z tym, co się ma (...). Tutaj każdy jest gościem. Są [mieszkańcy – przyp. M.K.] 
otwarci po prostu, żaden nikogo nie zaprasza, tylko przychodzisz, wchodzisz i masz to, 
co chcesz, do jedzenia, full wypas, taka gościnność właśnie (fok. 5).

Ludzie między sobą mają grupy koleżanek i kolegów, spotykają się w swoim gronie. 
Nie w domu, nie u kogoś, żeby nie robić tam komuś bałaganu czy tam czegoś, kawkę, 
herbatkę szykować, do lokalu się idzie i tam się przy kawie, przy jakimś tam piwku czy 
winku siedzi. Tu na przykład, obok siedzi grupa czternastu koleżanek i one się tak raz 
w miesiącu spotykają (fok. 2).

Specyfi czną dla Radzionkowa społeczną instytucją przestrzeni publicznej są 
codzienne spotkania „dziadków”, jak określają uczestników tych spotkań miesz-
kańcy Radzionkowa. Codziennie, między godziną dziewiątą a dwunastą, w po-
wszechnie znanych wszystkim radzionkowianom miejscach (na rogach ulic, przy 
supermarkecie „Plus”) spotykają się starsi mieszkańcy Radzionkowa, by dyskuto-
wać o sprawach ważnych i mniej ważnych: o zbliżających się wyborach, o planach 
Rady Miasta, o wydarzeniach lokalnych, o sąsiedzkich sprawach, o pogodzie i glo-
balnym ociepleniu czy też o wyniku wczorajszego meczu. Uczestnicy tych spot-
kań – mówią mieszkańcy – „wiedzą wszystko, co się dzieje w gminie”, stąd „jak 
młody nie wie, to mur-beton emeryt mu powie” (fok. 6). Spotkania te wynikają 
z tradycji spędzania czasu wolnego w gronie sąsiadów i kolegów z pracy, charak-
terystycznych dla społeczności górniczych. Dawniej, gdy osada miała mniejsze 
rozmiary i była nienaruszona przez procesy migracji, wolny czas spędzano razem 
w sąsiedztwie lub miejscach, które współcześnie nazwać można przestrzenią pub-
liczną. W wyniku urbanizacji Radzionkowa w czasach komunistycznych i pla-
nowego usuwania potencjalnych przestrzeni publicznych (jaką był rynek w Ra-
dzionkowie) przestrzenie te zanikły. Nie zanikła jednak tradycja spotykania się. 
Starsi mężczyźni – dawni górnicy – tak jak kiedyś spotykają się, by rozmawiać 
z kolegami. Dawne miejsca spotkań zastępują nowe, szczególnie zaś okolice lo-
kalnego supermarketu, gdzie usytuowane jest handlowe centrum miasta. Z kolei 
żeńska część radzionkowian wymienia między sobą informacje w miejscach bar-
dziej „przypadkowych” spotkań, choć i w tym wypadku również są to głównie 
przestrzenie handlowe:



166 Rozwój po śląsku: procesy kapitalizacji kultury w śląskiej społeczności górniczej

Panie sobie w takich małych sklepach wymieniają plotki, ewentualnie jak się przed 
sklepem spotykają, to stają na ileś tam minut i rozmawiają, takie klachy. I to samo jak 
jest targ w sobotę czy środę, to też, specjalnie chodzą, czy muszą coś kupić, czy nie – to 
wcale nie jest taniej – żeby spotkać ludzi i to się potem tam wszyscy spotykają i rozma-
wiają (fok. 2).

W mieście funkcjonuje sześć gazet lokalnych. Urząd Miasta wydaje „Kurier 
Radzionkowski”, który na bieżąco informuje mieszkańców o pracach władz gmi-
ny, realizowanych projektach i pomysłach, inicjatywach lokalnych, kulturalnych 
wydarzeniach i licznych spotkaniach w gminie. Społeczno-kulturalne periodyki 
„Radzińczanin” oraz „Cider Forum” oprócz informacji na temat ważnych dla gmi-
ny spraw, zawierają artykuły na temat historii, kultury i tradycji Radzionkowa. Pa-
rafi a św. Wojciecha wydaje czasopismo „Adalbertus”, także poświęcone kulturze 
i historii Radzionkowa oraz życiu parafi i. Środowisko związane z funkcjonującym 
w Radzionkowie, a jedynym w Polsce, Muzeum Chleba wydaje branżowe cza-
sopismo „Klient Piekarz i Cukiernik”, poświęcone kulturze i tradycji piekarstwa. 
Nadal ukazuje się wydawany przez RTSK „Głos Radzionkowski”, który obecnie 
odgrywa rolę gazety opozycyjnej, choć jak twierdzą niektórzy badani:

Tutaj nigdy nie będzie gazety, która ostro krytykuje, bo to jest specyfi ka tego miastecz-
ka, zresztą prowincji w ogóle, za bardzo się tu ludzie znają, są ze sobą spokrewnieni, 
więc nie będą się ostro krytykować, nie ma konfl iktów i walk (fok. 2).

Oprócz „Głosu Radzionkowskiego”, który kosztuje jedynie 2 złote, oraz cza-
sopisma „Klient, Piekarz i Cukiernik” wszystkie gazety są dostępne bezpłatnie, 
wykładane w sklepach, kościele, urzędach, gminnej bibliotece, i cieszą się dużą 
popularnością wśród mieszkańców: 

Bo jak jesteś w sklepie, to tam leży za darmo, to sięgniesz po to... w sklepie każdym to 
leży, każdy sobie to bierze. Przeczyta, tam można pisać, tam można się zgłosić (fok. 4).

Ponieważ 98 procent mieszkańców Radzionkowa ma stały dostęp do interne-
tu, w gminie rozwija się również wirtualna przestrzeń publiczna. Urząd Miasta 
zamieszcza tu wszelkie informacje na temat funkcjonowania gminy, podejmo-
wanych uchwał, planów i strategii. Także na stronie internetowej www.cidry.pl 
– założonej przez samych mieszkańców – znajdziemy informacje na każdy temat 
związany z działalnością gminy. Tutaj również mieszkańcy mają możliwość dys-
kusji nad planami Rady, złożenia krytyki bądź po prostu wyrażenia opinii na dany 
temat. Internetowe forum odwiedza wielu mieszkańców. Warto dodać, że siłę cy-
berprzestrzeni docenia także parafi a św. Wojciecha, która zamontowała w kościele 
kamery internetowe. Odwiedzający stronę parafi i mogą zatem zobaczyć na żywo 
mszę lub po prostu obejrzeć zabytkowy kościół. Tym samym społeczność „prze-
nosi się do sieci” (Krzysztofek 2006), nie tracąc jednak terytorialnego podłoża 
integracji.
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5.6. Krok V: budowa struktur współrządzenia

Od samego niemal początku samodzielnego Radzionkowa budowano w gminie 
partycypacyjny model sprawowania władzy lokalnej. Jak podkreślali moi roz-
mówcy, było to niejako „naturalną koleją rzeczy”, radni i lokalni liderzy polityczni 
nie tylko bowiem wywodzili się z organizacji pozarządowych, ale dodatkowo ak-
tywnie w nich działali, także w okresie pełnienia mandatu radnego. Władza samo-
rządowa była zatem niejednokrotnie jedynie przedłużeniem aktywności społecz-
nej, swego rodzaju politycznym przyczółkiem dla lokalnych działaczy: 

Każdy z naszych radnych należy do jakiejś organizacji, niektórzy należą nawet do kilku, 
więc to przełożenie jest takie bezpośrednie, osobiste. Właściwie, to oni wszyscy zaczy-
nali w jakichś organizacjach, wiedzieli, co jest potrzebne, co należałoby zrobić, tylko 
nie zawsze to było możliwe, mam na myśli prawnie, do zrobienia przez organizacje. 
Pewne rzeczy może zrobić tylko Rada Miasta, więc to tak jakby automatycznie, jak już 
te organizacje tu były, walczyły o samodzielność Radzionkowa, no to później, już jakoś 
tak naturalnie, ci liderzy się włączyli w lokalną politykę i w radę (wyw. 18). 

Partycypacyjny model sprawowania władzy lokalnej funkcjonuje jednak nie tyl-
ko dzięki osobistym stosunkom i gęstej sieci kontaktów społecznych między lokal-
nymi liderami. O pewnym ideologicznym i programowym oparciu systemu władzy 
lokalnej na modelu współrządzenia świadczy uchwała Rady Miasta już z 2000 roku. 
W uchwale tej czytamy, że zarządzanie gminą będzie oparte na „sieciach, aliansach 
i układach partnerskich, zorientowanych na konkretne przedsięwzięcia w czasie 
i przestrzeni, podejmowanych przez organizacje gminne wspólnie z biznesem, sto-
warzyszeniami społecznymi czy też grupami ochotniczymi” (Uchwała Rady Miasta 
www.2000.XIX.164 zal_2: 3). Taki też model zarządzania gminą starano się w Ra-
dzionkowie praktykować od pierwszych dni istnienia gminy. 

W początkowej fazie organizowania władzy lokalnej Radzionkowskie Towa-
rzystwo Społeczno-Kulturalne stanowiło podstawowe forum, na którym realizo-
wała się idea governance. W zamyśle jego liderów to tutaj mieszkańcy mieli się 
dzielić swoimi pomysłami na rozwój gminy, wspólnie rozwiązywać jej problemy, 
współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących miasta. RTSK, które we-
dług deklaracji liderów jest organizacją ogólnodostępną, a przy tym dość liczną 
i w pierwszych latach swej aktywności bardzo popularną, ma również swoją repre-
zentację w Radzie Miasta. W czasie dwóch pierwszych kadencji (1998–2002 oraz 
2002–2006) członkowie RTSK stanowili większość tej struktury, im także przypadła 
w udziale funkcja burmistrza (był nim członek RTSK Gustaw Jochlik), stąd wpływ 
RTSK na kształt prowadzonej w gminie polityki był zdecydowanie największy. 
Pierwsze lata funkcjonowania systemu współrządzenia były zatem dziełem tego 
stowarzyszenia, ono również nadało mu jego pierwotny kształt. Charakterystyczną 
cechą tamtego okresu były przede wszystkim: z jednej strony duża bezpośredniość 
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uczestnictwa w sprawowaniu władzy, z drugiej strony względna zamkniętość sy-
stemu. Na walnych zebraniach RTSK radni – członkowie Towarzystwa – zdawali 
relację z prac władz gminy, przedstawiali projekty i propozycje rozwiązań, które 
były następnie dyskutowane i opiniowane przez wszystkich obecnych na zebraniu 
członków RTSK. W taki oto sposób Radzionkowem mieli rządzić jego mieszkańcy. 
Rzeczywiście, każdy, kto należał do RTSK, miał taką możliwość. Stwarzały ją także 
cotygodniowe spotkania RTSK w remizie, na które wstęp miał każdy, kto był za-
interesowany problemami Radzionkowa i zgłosić chciał swój pomysł bądź opinię 
na temat funkcjonowania gminy. Towarzystwo starało się ponadto współpracować 
z pozostałymi gminnymi organizacjami pozarządowymi, umożliwiając im tym sa-
mym oddziaływanie na prowadzoną w mieście politykę. Mimo otwartego charak-
teru spotkań RTSK, udział w sprawowaniu władzy ograniczał się jednakże tylko do 
forum tej organizacji. Jednostki, które z jakichś względów nie chciały się włączać 
w działalność RTSK, były z tego procesu wykluczane. W ten sposób partycypa-
cja stawała się tyranią (Hickey, Mohan 2004; Gaventa 2004). Zdaniem niektórych 
mieszkańców „wszystko obracało się wokół interesów tej samej grupy” (wyw. 36), 
oczekiwano zatem wprowadzenia pewnych przejrzystych reguł funkcjonowania 
samorządu i organizacji pozarządowych.

Wielość podmiotów społecznych na terenie gminy i ich ścisły związek z proce-
sem sprawowania władzy lokalnej stwarzały potrzebę formalnej regulacji współ-
pracy na linii samorząd – organizacje pozarządowe. Bezpośrednim impulsem 
do takiej regulacji stała się akcja społeczna „Przejrzysta Polska”, do której gmina 
Radzionków – jako jedna z kilkunastu gmin z województwa śląskiego – przystą-
piła w 2005 roku. Akcję tę podjęła „Gazeta Wyborcza” we współpracy z Fundacją 
Agora, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Fundacją Batorego, Fundacją 
Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Bankiem 
Światowym. Jej celem było promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach 
lokalnych, a co za tym idzie, poprawa jakości życia publicznego oraz pobudzenie 
aktywności obywatelskiej. Program był adresowany do samorządów terytorial-
nych, które przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami 
chciały udoskonalać administrację lokalną i sposób sprawowania władzy, a także 
wyeliminować korupcję i inne formy patologii w zarządzaniu miastem. 

Każda gmina, która zgłosiła się do programu, była zobowiązana zrealizować 
sześć zadań obowiązkowych, odzwierciedlających sześć zasad dobrego rządzenia 
sformułowanych w „Modelu Przejrzystej Gminy”, mianowicie: zasadę przejrzy-
stości, partycypacji społecznej, przewidywalności, rozliczalności, fachowości oraz 
braku tolerancji dla korupcji. Oprócz zadań obowiązkowych, każdy z uczestników 
mógł zrealizować dowolną liczbę wybranych zadań fakultatywnych przypisanych 
do każdej z wymienionych zasad. Gmina Radzionków zrealizowała łącznie 13 za-
dań: (1) opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie, (2) wypracowanie 
i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu, (3) opracowanie i wdrożenie 
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programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, (4) opracowanie krótkie-
go materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie aktualny strate-
giczny dokument rozwojowy, (5) wprowadzenie procedury naboru na każdy wa-
kat w urzędzie gminy, (6) przygotowanie i rozpropagowanie corocznego biuletynu 
budżetowego dla mieszkańców „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy” (za-
dania obowiązkowe), (7) uruchomienie samorządowego serwisu informacyjnego, 
(8) opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie, (9) utworzenie 
i rozwój sieci tablic informacji lokalnej, zapewniających powszechny, skuteczny 
dostęp do informacji, (10) dbałość urzędu o przełożenie żargonu specjalistycznego 
na zrozumiały dla mieszkańców język, (11) przeprowadzenie szerokiej akcji in-
formacyjnej na temat braku tolerancji dla korupcji w urzędzie, (12) stworzenie 
„mapy aktywności” organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy oraz 
(13) wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników (zadania fakultatywne).

Inicjatorem przystąpienia do programu był ówczesny burmistrz Radzionkowa 
Gustaw Jochlik. Powołano zespół, którego koordynatorem został mianowany pra-
cownik Wydziału Kultury i Promocji Miasta Jarosław Wroński. Zespół podzielił 
się wybranymi przez gminę zadaniami, wyznaczając poszczególnych członków do 
ich realizacji. Planowano przede wszystkim stworzyć urząd przyjazny mieszkań-
com, sprawnie funkcjonujący, o przejrzystych zasadach i otwarty. Realizacja pro-
gramu obejmowała dwa etapy. W pierwszym etapie wyznaczeni koordynatorzy 
gminni odbywali comiesięczne szkolenia, podczas których poznawali idee akcji 
„Przejrzysta Polska”, zasady skutecznego zarządzania gminą oraz modelowe roz-
wiązania i projekty. W trakcie spotkań z organizatorami akcji dyskutowano także 
praktyczne trudności i problemy związane z implementacją programu. Jak wspo-
mina Wroński 

(...) sami organizatorzy w momencie tworzenia zasad i warunków funkcjonowania ak-
cji nie spodziewali się, że w praktyce napotka to jakąś tam urzędniczą machinę, i że 
pewne rozwiązania prawne, które obowiązywały, nie pozwolą na przykład na tworzenie 
pewnych instytucji, które się im marzyły (wyw. eksp. 1).

W ramach spotkań wypracowywano więc wspólnie konkretne rozwiązania, 
które następnie – w kolejnym etapie projektu – implementowano. 

Jednym z podstawowych osiągnięć programu, o podstawowym znaczeniu dla 
funkcjonowania modelu współrządzenia, było utworzenie Karty Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi, która regulowała zakres i zasady współpracy sa-
morządu z przedstawicielami trzeciego sektora. Celem tego przedsięwzięcia było 
stworzenie takich warunków prawnoorganizacyjnych, które pozwalają zwiększyć 
udział organizacji pozarządowych w sprawowaniu władzy lokalnej i w kształto-
waniu lokalnej polityki. Treść dokumentu została wypracowana wspólnie przez 
powołany przez burmistrza zespół oraz przedstawicieli lokalnych organizacji po-
zarządowych. 
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Utworzono wspólny zespół konsultacyjny miasta Radzionków i lokalnych or-
ganizacji pozarządowych, który opracowuje roczny program współpracy. Zespół 
liczy czternastu członków, z których siedmiu powołuje burmistrz, organizacje na-
tomiast są reprezentowane przez pozostałych siedmiu. Przedstawiciele trzeciego 
sektora wybierają swoich reprezentantów samodzielnie w drodze wyborów za po-
średnictwem delegatów. Zespół uczestniczy w ustalaniu planu współpracy miasta 
z organizacjami pozarządowymi, decydując o obszarach współpracy i zakresie 
pomocy samorządu.

Ze stowarzyszeniami spotykamy się bardzo często przy różnego rodzaju wydarzeniach 
i tam też te rozmowy są prowadzone, nad potrzebami, jakie widzą dane stowarzyszenia 
i organizacje. Oni wiedzą, że też mają otwarte drzwi u nas i nigdy się nie zdarzyło, żeby 
ktoś przychodzący z pomysłem wyszedł z niczym. To też widać powoli w mieszkańcach 
Radzionkowa, bo dostajemy... może nie często, może to jeszcze nie jest częsta praktyka, 
ale dostajemy mejle, pisma z jakimiś pomysłami naszych mieszkańców, o tym, co moż-
na by było udoskonalić czy naprawić (wyw. 21).

Miasto dzieli swoje obowiązki z organizacjami pozarządowymi, delegując 
część zadań własnych gminy. Tego typu współpraca rozwija się przede wszyst-
kim w obszarze polityki społecznej i kulturalnej miasta i dotyczy między innymi 
takich kwestii, jak: organizowanie czasu wolnego dla dzieci, pomoc ubogim ro-
dzinom, ochrona dziedzictwa kulturowego i tym podobne. Przy opracowywaniu 
programów i strategii w zakresie pomocy społecznej miasto szczególnie inten-
sywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich. Przedstawiciele 
tej organizacji są proszeni o udział w ustalaniu programu pomocy społecznej 
w gminie. Przykładem ilustrującym taką współpracę jest program pomocy ubo-
gim rodzinom, w którym radni, przedstawiciele ośrodka pomocy społecznej oraz 
działacze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich wspólnie ustalają strategię działania 
i pomocy konkretnym rodzinom. Ruch Światło – Życie organizuje dla dzieci „Fe-
rie w mieście”, w czasie których zapewnia im całodzienną opiekę i rozrywkę. Obie 
organizacje współorganizują z miastem kolonie charytatywne, na których wolon-
tariusze z Ruchu Światło – Życie opiekują się młodszymi kolegami. Szczególnie 
bogata współpraca organizacji pozarządowych i miasta następuje w zakresie orga-
nizowania życia kulturalnego mieszkańców.

Zadaniem miasta jest zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców. Miasto samo 
nie jest władne, by to samemu zrobić, musi się wyręczać – dobrze, że takie organizacje 
są, że im się powierza te różne zadania w jakimś zakresie – i część organizacji robi 
szereg zadań na zasadzie dobrowolności, bez zobowiązań, część realizuje sama, a część 
zadań jest wspomaganych fi nansowo przez miasto (wyw. 13).

Począwszy od 2006 roku, Rada Miasta podejmuje każdego roku uchwałę 
o priorytetowych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, 
która precyzuje wysokość środków, jaką urząd zamierza przeznaczyć na realiza-
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cję określonych zadań. Treść uchwały jest następnie rozsyłana do przedstawicieli 
wszystkich organizacji pozarządowych, zostaje dodatkowo opublikowana na stro-
nie internetowej urzędu oraz w biuletynie, „Kurierze Radzionkowskim”, a także 
jest wywieszana na tablicach informacyjnych w budynku urzędu. Organizacje po-
zarządowe mogą dzięki temu z wyprzedzeniem poznać plany urzędu oraz określić 
możliwości współpracy. Na podstawie tych informacji opracowują własne projek-
ty, które zgłaszają w uzgodnionym trybie przedstawicielom urzędu. 

Na początku każdego roku organizacje pozarządowe otrzymują ponadto od 
miasta formularze uproszczonych wniosków o współfi nansowanie planowanej 
działalności. Wniosek taki zawiera opis proponowanego przedsięwzięcia, wkładu 
własnego organizacji oraz spodziewanej pomocy ze strony samorządu. Następnie 
wnioski te są poddawane analizie, część z nich zostaje przyjęta i na tej podstawie 
urząd miasta staje się współorganizatorem danego przedsięwzięcia. Procedura 
aplikacji została wypracowana wspólnie z organizacjami pozarządowymi i sta-
nowi – jak deklarują obie strony – najlepszą i najwygodniejszą formę współpracy. 

5.7. Krok VI: upodmiotowienie lokalnej ludności

Analizując problem upodmiotowienia społeczności Radzionkowa, warto wyróż-
nić dwa poziomy, na których proces upodmiotowienia przebiega. Z jednej stro-
ny upodmiotowienie można rozpatrywać w kategoriach konkretnych rozwiązań 
i działań podejmowanych w ramach prowadzonej przez miasto polityki na rzecz 
społecznej inkluzji, z drugiej strony można analizować sam styl zarządzania gmi-
ną, który może być albo włączający, albo wykluczający. 

Na poziomie polityki lokalnej można zaobserwować kilka inicjatyw, za pomo-
cą których władze gminy starają się przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu. 
Już w pierwszych latach samodzielnego Radzionkowa podjęto w tym celu wie-
le działań, między innymi opracowano program przeciwdziałania wykluczeniu 
i zwalczania problemów społecznych oraz zaplanowano przebudowę przestrzeni 
publicznej miasta. W celu zapobiegania wykluczeniu organizowano również licz-
ne imprezy kulturalne, szkolenia i treningi aktywizujące.

Jedną z inicjatyw o podstawowym znaczeniu było powołanie Gminnego Cen-
trum Informacji. W ramach działalności GCI prowadzono aktywizację ludzi 
młodych, jak również partnerów rynku pracy na rzecz kreowania projektów ak-
tywizacji zawodowej. Zakres działalności GCI obejmuje między innymi: udzie-
lanie informacji w zależności od potrzeb klienta – bezrobotnego, przedsiębior-
cy, studenta, ucznia, emeryta, rolnika – dotyczących pracy, nauki, prowadzenia 
działalności gospodarczej, poradnictwo w zakresie prawa pracy, praw i obowiąz-
ków osób bezrobotnych, prowadzenie szkoleń i kursów dla absolwentów szkół 
średnich i wyższych oraz uczniów ostatnich klas, dotyczących przedsiębiorczości, 
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sytuacji na rynku pracy, internetu i jego przydatności w poszukiwaniu pracy, po-
moc bezrobotnym, organizowanie konferencji i spotkań z interesującymi ludźmi, 
rozpowszechnianie wiedzy na temat gminy i jej promocja, a także nawiązywa-
nie kontaktów z innymi gminami w celu wymiany doświadczeń i organizowania 
wspólnych przedsięwzięć.

Miasto i lokalne organizacje prowadzą także istotną działalność w kierunku 
upodmiotowienia młodszych mieszkańców. Władze gminy i lokalni liderzy, świa-
domi tego, że to w rękach młodego pokolenia leży przyszłość Radzionkowa, dużą 
wagę przywiązują do edukacji obywatelskiej młodych mieszkańców gminy. W do-
kumentach Rady Miasta czytamy: 

Kształtowanie postawy obywatelskiej, poczucia odpowiedzialności i realnej możliwo-
ści wpływania na otaczającą rzeczywistość stanowi fundament do budowania lokalnej 
samorządności. To właśnie młodzieży należy wskazywać mechanizmy działania i moż-
liwości decyzyjne różnych struktur samorządowych (fragment listu Rady Miasta do 
dyrektorów szkół ponadpodstawowych). 

Dlatego w gminie powołano Młodzieżową Radę Miasta, gdzie uczniowie szkół 
średnich zdobywają cenną wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania 
samorządu, działa Gminne Centrum Informacji, prowadzące szkolenia i aktywi-
zujące młodzież, organizowane są spotkania z przedstawicielami władz różnych 
szczebli. W podobnym duchu działa Fundacja Pro Futuro powołana w celu roz-
wijania aktywności obywatelskiej, samorządności i przedsiębiorczości młodych 
mieszkańców Radzionkowa. 

Analizując z kolei styl sprawowania władzy lokalnej i zarządzania gminą, trze-
ba zauważyć, że zarówno mieszkańcy, jak i lokalni liderzy dojrzewali do włącza-
jącego stylu sprawowania władzy i politycznego upodmiotowienia społeczności. 
Tutaj też – w znacznym stopniu – można upatrywać przyczyny zmian personal-
nych w Radzie Miasta. Badani liderzy twierdzą, że obecny układ rządzący różni 
od poprzedniego właśnie styl sprawowania władzy lokalnej, który obecnie jest 
bardziej włączający. Jeden z przedstawicieli sprawującej obecnie w Radzionkowie 
władzę koalicji wyraża to tak:

W uprawianiu tej polityki lokalnej najważniejszy jest człowiek i mieszkaniec, tak jak 
powiedziałem. My nie jesteśmy ludźmi, którzy mają w cudzysłowie „misję” i wiemy 
najlepiej, co dla Radzionkowa jest potrzebne. My raczej staramy się wsłuchiwać w po-
trzeby mieszkańców i, oczywiście w miarę możliwości budżetowych i pewnego jakby... 
komplementarności tych wszystkich wymagań, staramy się realizować to, co mieszkań-
cy nam powiedzą (wyw. 23).

Odbywają się zatem regularne spotkania z mieszkańcami. Mieszkańcy są na 
bieżąco informowani o działalności i planach Rady Miasta także za pośredni-
ctwem „Kuriera Radzionkowskiego”, gazety wydawanej przez Urząd Miasta. Ga-
zeta stwarza także swego rodzaju platformę komunikacji z mieszkańcami, za jej 
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pośrednictwem mogą oni bowiem zgłaszać radnym i urzędnikom swoje pytania, 
opinie, pomysły czy skargi. Tytuł zawiera ponadto dane kontaktowe osób, do któ-
rych z danym problemem należy się zgłosić. Badani radzionkowianie potwier-
dzają te informacje, twierdząc, że mają wpływ na władzę lokalną i że są dobrze 
informowani o jej działalności:

Mieszkańcy mają wpływ na władzę. Są zebrania, często są te zebrania, urząd miasta 
robi, burmistrz robi takie spotkania dla jednej części Radzionkowa, dla drugiej części 
Radzionkowa, tak żeby to pogodzić, żeby nie wszyscy naraz (fok. 2).

Poza tym mamy już większy dostęp do nich, mamy już trzy gazety, „Głos Radzionkow-
ski”, jest „Radzionkowianin”, jest „Kurier” nasz, i to jest już dostępne w darmowy spo-
sób, część gazet, w sklepie każdym to leży, każdy sobie to bierze. Przeczyta, tam można 
pisać, tam można się zgłosić (fok. 6).

Mieszkańcy są informowani o planach na bieżąco i o tym, co się dzieje. „Kurier Ra-
dzionkowski” jest gazetą Urzędu Miasta, każdy może sobie wziąć i przeczytać, na przy-
kład harmonogram prac, remontów ulic, ogłoszenia urzędu. Więc nikt nie może po-
wiedzieć z mieszkańców, że nie wiedział (fok. 4).

Zasługującą na szczególną uwagę inicjatywą władz lokalnych było ogłoszenie 
„koncertu życzeń”, jak żartobliwie określają ją lokalni liderzy. Ów koncert życzeń 
polegał na tym, że w całym mieście zostały wystawione urny, do których miesz-
kańcy wrzucali kartki ze swoimi pomysłami na rozwój Radzionkowa, potrzebami 
okolicy, propozycjami inwestycji. Wszystkie głosy mieszkańców zostały następnie 
przeanalizowane i wycenione. Jak mówią lokalni liderzy: „policzyliśmy wszystko, 
co musimy zrobić, i wyszło na to, że przy obecnym budżecie mamy tych zadań od 
mieszkańców na następnych piętnaście lat” (wyw. 21). Ustalono cele priorytetowe, 
którymi władze gminy postanowiły zająć się od razu, zidentyfi kowano także ocze-
kiwane przez mieszkańców kierunki rozwoju. Na tej podstawie opracowano plan 
rozwoju gminy oraz dokładny plan inwestycyjny. Mieszkańcy zostali poinformo-
wani o przewidywanym czasie realizacji poszczególnych inwestycji: 

Wiemy kiedy jaka ulica ma być robiona, czy co tam kiedy mają robić, wiemy, że ma być 
budowany rynek, więc generalnie to wiemy, co ma być, i teraz możemy pilnować, żeby 
się z tych obietnic wywiązali (fok. 4).

Władze lokalne uwzględniają zatem potrzeby mieszkańców, starając się ich 
włączać w podejmowanie decyzji dotyczących gminy i planowanie rozwoju. Prze-
de wszystkim jednak, dzięki praktyce konsultacji społecznych i publicznej debaty, 
lokalni liderzy przekonują mieszkańców, że żadne decyzje dotyczące ich spraw nie 
zapadają poza nimi, a przyszłość miasta zależy od nich samych.
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5.8. Krok VII: zrównoważenie rozwoju

Również w wypadku rozwoju zrównoważonego obserwujemy pewną ewolucję 
w defi niowaniu jego celów i działań w zakresie poprawy jakości życia w społecz-
ności. Choć idee takiego typu rozwoju pojawiały się już w pierwszych latach funk-
cjonowania gminy, często w postaci bardziej intuicyjnych aniżeli zamierzonych 
programów działania, dopiero ostatnie władze osiągnęły pełną świadomość wagi 
i istoty tych idei. Pojęcie zrównoważonego rozwoju wrosło już w dyskurs lokalny, 
pojawiając się w wielu dokumentach gminnych oraz w znaczącej części wypowie-
dzi badanych liderów lokalnych. Jak powiedział mi jeden z przedstawicieli władz:

Każdy rozsądny człowiek obserwuje, nad czym pracuje Unia Europejska w skali ma-
kro. Z całym szacunkiem, chyba mamy w sobie tyle pokory, że wiemy, że tam najtęższe 
mózgi u nich pracują, więc uczymy się od nich tak naprawdę, przyglądamy się, nad 
czym współczesny świat pracuje, widzimy, że zrównoważony rozwój jest najważniej-
szym jakby programem. Równowaga ekologiczna, równowaga gospodarcza, społeczna, 
więc oczywiście w skali mikro próbujemy te same wzorce, te same pomysły programo-
wać u nas tutaj, w gminie Radzionków. No poza tym, tam, gdzie jest równowaga, to już 
chyba, nie wiem... naturalne prawa są takie, że równowaga jest zawsze tym najlepszym 
stanem przyrody (wyw. 21).

Pierwsze lata samodzielnego Radzionkowa przyniosły przede wszystkim in-
westycje w zakresie infrastruktury gminnej, która w wyniku wieloletnich zanie-
dbań ze strony władz bytomskich wymagała remontu. Odnowiono znaczną część 
chodników, wybudowano ulice, odświeżono budynki. Ówczesne władze podję-
ły także działania w dziedzinie ochrony zdrowia mieszkańców. Ponieważ w Ra-
dzionkowie nie ma szpitala, postanowiono organizować regularne badania lekar-
skie mieszkańców. Sprowadzano do gminy lekarzy specjalistów, którzy poddawali 
zainteresowanych mieszkańców podstawowym badaniom w zakresie chorób ser-
ca, układu ruchu, osteoporozy, u kobiet przeprowadzano między innymi badania 
cytologiczne czy mammografi ę. 

Następnie przyszedł czas na ekologię. Rozpoczęto od programu selektywnej 
zbiórki odpadów, który został przez radzionkowian bardzo dobrze przyjęty. Ostat-
nie lata przyniosły znaczny postęp w zakresie ekologii w gminie. Wprowadzono 
program ograniczania niskiej emisji, w którego ramach mieszkańcy otrzymują 
dofi nansowanie Urzędu Miasta (na które środki są pozyskiwane z zewnątrz) na 
wymianę systemów grzewczych na nowoczesne systemy solarne bądź wymianę 
kotłów na bardziej ekologiczne. 

W działalność proekologiczną aktywnie włącza się stowarzyszenie Zielona 
Ziemia, które ściśle współpracuje z Radą Miasta w prowadzeniu miejskiej polityki 
w tym zakresie. Stowarzyszenie prowadzi szkolenia i treningi kształtujące proeko-
logiczne postawy, organizuje lekcje pokazowe dla dzieci szkolnych, w przekona-
niu, że edukację ekologiczną należy zaczynać od najmłodszych lat i że wykształ-



175Przepis na rozwój po śląsku. Rekonstrukcja procesu upodmiotowienia...

cone w szkole postawy dzieci przeniosą do domów, oddziałując tym samym na 
starsze pokolenia. Wspólnie z miastem stowarzyszenie prowadzi ponadto wspo-
mniane już akcje zazieleniania Radzionkowa. Organizuje także liczne konkursy 
o tematyce ekologicznej i wystawy. 

Niezwykle ważnym kierunkiem działań obecnych władz, o strategicznym 
wręcz znaczeniu, jest plan zagospodarowania Księżej Góry, stanowiącej najwyż-
sze wzniesienie na Garbie Tarnogórskim. W okresie międzywojennym ówczesny 
naczelnik gminy, Jerzy Ziętek, utworzył tam park wypoczynkowy, w którym zlo-
kalizowano między innymi tor saneczkowy, lądowisko dla szybowców, strzelnicę 
sportową, a w latach siedemdziesiątych odkryte kąpielisko, które służy mieszkań-
com do dziś. W okresie komunizmu i „panowania bytomskiego” ośrodek znacz-
nie podupadł, a obiekty sportowe uległy zniszczeniu. Po odzyskaniu niezależności 
podjęto działania w kierunku rewitalizacji ośrodka. Wybudowano korty tenisowe 
oraz oświetlane boisko sportowe dla młodzieży, na którym mecze są rozgrywane 
do późnych godzin nocnych. Odnowiono ścieżki spacerowe. Z pomocą eksper-
tów z uczelni śląskich opracowano program podtrzymywania bioróżnorodności 
i równowagi ekologicznej w parku, włączając teren Księżej Góry do Śląskiego 
Ogrodu Botanicznego. Planuje się ponadto utworzenie edukacyjnych ścieżek eko-
logicznych. Pierwsza ścieżka już powstała i przyciąga wycieczki dzieci i młodzieży 
z okolicznych szkół. Księża Góra w zamyśle władz lokalnych ma się stać ośrod-
kiem turystycznym, przyciągającym mieszkańców całego regionu przyrodą i bo-
gactwem gatunków oraz nowoczesną i bogatą bazą rekreacyjno-wypoczynkową. 

Nie brakuje także działań w dziedzinie lokalnej ekonomii. Obecne władze 
opracowały plan rozwoju gospodarczego gminy. Radzionków został podzielo-
ny na kilka stref o różnym przeznaczeniu gospodarczym: okolice Księżej Góry 
będą rozwijane w kierunku turystyki i rekreacji, w okolicach Rojcy natomiast 
postanowiono zlokalizować tereny inwestycyjne o przeznaczeniu produkcyjnym. 
Rozwojowi gospodarczemu ma służyć przechodząca przez gminę linia kolejowa 
oraz powstający w pobliżu węzeł komunikacyjny autostrad, który podnosi war-
tość lokalizacji gminy. Bliskość lotniska międzynarodowego w Pyrzowicach, od-
dalonego zaledwie o 15 minut jazdy samochodem, jest kolejnym atutem gminy, 
który lokalne władze chcą wykorzystać. Oprócz starań o przyciągnięcie do gminy 
inwestorów gmina dba o zapewnienie odpowiednich warunków ekonomicznych 
podmiotom już funkcjonującym w gminie i udzielanie im potrzebnego wsparcia. 
Organizowane są spotkania z przedstawicielami lokalnego biznesu, na których 
dyskutuje się możliwe kierunki rozwoju i oczekiwania przedsiębiorców wobec 
prowadzonej przez miasto polityki. 

Filarem rozwoju ma być jednak przede wszystkim kultura i usługi edukacyj-
ne. Udało się władzom Radzionkowa sprowadzić do miasta szkołę wyższą, trwają 
starania w kierunku dalszego rozwoju usług edukacyjnych w gminie i stworzenia 
w niej małego ośrodka akademickiego. Rozwój kultury natomiast, w tym kultury 
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wyższej, oraz rozszerzanie oferty rozrywkowej ma przyciągać do Radzionkowa 
mieszkańców okolicznych miast aglomeracji śląskiej. 

Badani liderzy zwracają uwagę na potrzebę „rozwoju człowieka przez całe ży-
cie”, starając się dostarczać zarówno młodym, jak i starszym mieszkańcom Ra-
dzionkowa szeroką ofertę kulturalną i sportową. 

Dla nas istotną rzeczą jest, żeby życie człowieka nie kończyło się w jakimś etapie i po-
tem już powszechniało, tylko żeby miał ciągle nowe bodźce do rozwoju. Jeżeli się dba 
o kanalizację tylko, to nie buduje się ducha, ducha kultury, ducha sportu, ducha rekre-
acji (wyw. 21).

Władze gminne przywiązują ponadto uwagę do procesów miastotwórczych. 
Podkreślają znaczenie przestrzeni publicznych w mieście, które sprzyjają integra-
cji mieszkańców i tworzą zeń „prawdziwe miasto, które żyje, a nie sypialnię”. 

Ateny też miały swoje miejsca, gdzie ta rada się spotykała i gdzie cementowało się to by-
cie Ateńczykiem najpierw, a potem Grekiem. Natomiast, no, Radzionków też to swoje 
miejsce musi mieć, musi mieć te place, te przestrzenie miastotwórcze. Musimy spojrzeć 
na urbanistykę, co zresztą robimy (...). Tworzymy teraz takie dwie przestrzenie pub-
liczne, umożliwiające ludziom już spotkanie się przy kawie, herbacie, a jak już będzie 
ten rynek, to myślę, że to już będzie w ogóle takie miejsce, gdzie ta tożsamość poprzez 
przebywanie będzie się budowała (wyw. 20).

Stwarzanie bogatej oferty sportowej i kulturalnej ma też w zamyśle władz lo-
kalnych zwalczać społeczne patologie i przeciwdziałać marginalizacji:

Te osoby [uczestnicy bójki, która zdarzyła się w Radzionkowie – przyp. M.K.] były 
najczęściej z rodzin biednych, szukających swojego miejsca w społeczeństwie. Jedni 
znajdują się w malarstwie, inni w żeglarstwie, czy w jakiś sportowych wydarzeniach, 
inni w nauce, a ci, jako że nie mieli takich predyspozycji, możliwości, znaleźli swoje 
„ja”, że tak powiem, w bójkach i w tego typu propagowaniu swojej osobowości. I tutaj 
ja widzę ten problem, przy którym znów wracamy do zrównoważonego rozwoju, że 
równomierny rozwój w Radzionkowie kultury, sportu, rekreacji pozwoli takie osoby 
wyłapywać w wieku 13–14 lat i pokazywać im inną propozycję miejską (...) różnego 
rodzaju aktywności sportowe i kulturalne. I nie jestem ideologiem, że 100 procent spo-
łeczeństwa odpowie pozytywnie i będziemy mieli problem z głowy. Natomiast myślę, 
że tego typu działaniami uda się dużą część tych ludzi uratować przed tego typu zmar-
ginalizowaniem, własnym zmarginalizowaniem (wyw. 20).

Oprócz znaczenia rozwoju kultury w mieście dla jakości życia mieszkańców 
dużą wagę przywiązuje się także do jej wymiaru ekonomicznego. 

Są oczywiście takie najzwyklejsze, prozaiczne, powiedzmy, fi nansowe zyski z tego... 
Sport uprawiany przez młodych to mniej wydatkowania środków na ochronę zdrowia, 
bo wiadomo, dzisiaj ten, kto uprawia sport, to jutro mniejsze zagrożenie, nie wiem, cho-
rób serca, płuc itd. Poza tym z kulturą wiąże się też wydawanie pewnych środków, nie 
wiem... kawiarnia po tym, przed tym itd., więc zostawianie tych pieniędzy u przedsię-
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biorców radzionkowskich powoduje wzrost ich wynagrodzenia, co skutkuje wzrostem 
budżetu miasta. Więc to też jest istotne, aby pieniądze Radzińczan zostały w Radzion-
kowie, a jeżeli przy tym uda nam się ściągnąć pieniądze mieszkańców Bytomia, Piekar, 
Tarnowskich Gór czy też mieszkańców powiatu tarnogórskiego, i żeby wydawali na 
radzionkowskich przedsiębiorców, no to tylko z zyskiem dla naszego miasta (wyw. 21).

5.9. Charakterystyka procesu – podsumowanie

Analizując przebieg procesu upodmiotowienia i rozwoju społeczności Radzion-
kowa, należy zwrócić uwagę na kilka elementów. Przede wszystkim trzeba za-
uważyć całkowicie oddolny i – wydawałoby się – spontaniczny jego charakter. 
Działania podejmowane przez lokalnych liderów w Radzionkowie nie przypomi-
nają odgórnie planowanych, skrupulatnie implementowanych projektów rozwo-
ju. Choć dokumenty określające strategię rozwoju gminy istnieją, określają one 
bardziej kierunki i podstawowe idee rozwoju aniżeli konkretne cele i działania. 
Nie oznacza to jednak, że planowanie rozwoju w gminie jest pozbawione logi-
ki. Istnieje wyraźna zgoda co do idei rozwoju i jego istoty – chodzi mianowicie 
o poprawę jakości życia mieszkańców. Aby ten cel zrealizować, wykorzystuje się 
wszelkie nadarzające się okazje. Ujmując rzecz kolokwialnie, można powiedzieć, 
że liderzy lokalni mają oczy i uszy szeroko otwarte, obserwują zewnętrzne śro-
dowisko i szanse, jakie ono przynosi, przenosząc dobre pomysły, jak je określają, 
na grunt gminy i przyłączając się do wszelkich sprzyjających rozwojowi Radzion-
kowa inicjatyw. Względnie małe rozmiary gminy i bezpośrednie zaangażowanie 
władz ułatwiają „ogarnięcie” procesu rozwoju, na co zresztą zwracają uwagę sami 
liderzy, mówiąc o „efekcie skali”: 

Problemy w Radzionkowie mają inną skalę niż problemy na przykład w Bytomiu. Tutaj 
je od razu widać i można je ogarnąć i podjąć jakieś działania... (wyw. 31).

Można ponadto zaobserwować znaczną decentralizację procesu rozwoju. 
Poszczególne zadania rozwojowe są powierzane konkretnym osobom, które na-
stępnie się w nich specjalizują. Nad rozwojem ekonomicznym pracuje zatem ktoś 
inny, a kto inny dba o rozwój kulturalny. Nie dotyczy to wyłącznie urzędników. 
Podział taki funkcjonuje także wśród osób sprawujących władzę w gminie. Osoby 
te opracowują plany rozwoju, które następnie są poddawane pod dyskusję całej 
Rady. Dzięki temu proces rozwoju nabiera bardziej „osobistego” charakteru i an-
gażuje radnych i urzędników, czują się oni bowiem ich autorami, a nie wyłącznie 
„partyjnymi maszynami do głosowania” (wyw. 12). 

Kolejną istotną cechą analizowanego procesu jest jego wyraźny kierunek. 
Pierwszą zauważalną tendencją są zmiany, które możemy określić ewolucją od 
„twardego” do „miękkiego” rozwoju. Pierwsze lata samorządności przyniosły bo-
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wiem przede wszystkim działania w obszarze infrastruktury drogowej i kanaliza-
cyjnej. Były to ponadto lata tworzenia ram samorządności w gminie. Po ośmiu 
latach sprawowania władzy przez RTSK, które doprowadziło do odłączenia Ra-
dzionkowa, i po wyremontowaniu znacznej części ulic, mieszkańcy stwierdzili, że 
oczekują czegoś więcej, o czym świadczą poniższe wypowiedzi: 

Widzieliśmy, że jest dobrze, ale stać nas na wiele, wiele więcej, i po tej, nazwijmy to, 
euforii utworzenia Radzionkowa, pewnych takich prac remontowych, takich, że było 
widać, że to się chodnik zrobiło, ulicę zremontowało itd., itd., generalnie wiele osób 
odczuło, że następuje taka stagnacja (wyw. 20).

To nie było jakieś takie hamowanie celowe, natomiast to był pewien sposób sprawowania 
władzy, mentalność taka, która... no, nie chcę tego krytykować, natomiast objawiała się 
brakiem dynamizmu, nazwijmy to tak. Dynamizmu, który, to było młode miasto i jeszcze 
ciągle był potrzebny. I to była taka pierwsza refl eksja czy pierwszy motyw do tego, żeby 
coś zmienić, że musi być szybciej, ambitniej, no, zupełnie na innym poziomie (wyw. 23).

Myśmy troszkę narzekali w tych poprzednich latach na to, że rozwój był, tylko bardzo 
wąski. Patrzyło się tylko... oświata w dużym stopniu, choć naszym zdaniem środki nie 
wydawane racjonalnie, i kanalizacja. Zapomniano o tym, o życiu kulturalnym, zapo-
mniano o sporcie czy też o promocji miasta na zewnątrz, co we współczesnym świecie 
jest bardzo ważne (wyw. 21).

Jako młody mieszkaniec Radzionkowa, dostrzegałem już pewną stagnację. Moment 
zachwytu w dziewięćdziesiątym ósmym roku odłączenia się od Bytomia był tym mo-
mentem, od którego tak naprawdę w Radzionkowie, poza zwykłą administracją, nic 
się nie stało (...), bo oczywiście kanalizacja i drogi są ważne i nie można o nich zapo-
minać, natomiast człowiek nie żyje wyłącznie kanalizacją i drogami, więc w momencie 
zaspokojenia tej potrzeby (...) tak naprawdę nie było takiego, moim zdaniem, potencja-
łu, który wskazywałby na rozwój tego miasta. Nie było jakby jasnej wizji tego miasta, 
do czego dążymy, poza tą bieżącą administracją. I myślę, że mieszkańcy Radzionkowa 
w tym momencie chcieli zaryzykować, można użyć takiego słowa (wyw. 16).

Mieszkańcy zdecydowali, by w kolejnych wyborach samorządowych 2006 
roku oddać władzę komuś innemu, kto podzielał ich odczucia stagnacji i potrze-
bę szerszego rozwoju społeczno-kulturalnego. Wydaje się ponadto, że oczekiwano 
także zmian w stylu sprawowania władzy: dialogu, pytania o potrzeby, włączania. 
Innymi słowy, wraz z zaspokojeniem potrzeb materialno-bytowych zrodziły się 
wśród radzionkowian potrzeby wyższego rządu: kulturalne i potrzeba wpływu. 
Stąd możemy mówić o wejściu na kolejny poziom procesu rozwoju – co wyraża 
się przede wszystkim w prowadzonej obecnie przez władze polityce zrównoważo-
nego rozwoju oraz upodmiotowienia mieszkańców.

Drugą tendencję możemy określić sformułowaniem „od samoorganizacji do 
reprezentacji”. Początkowe formy rozwoju opartego na samoorganizacji i samo-
pomocy, a więc „brania sprawy w swoje ręce”, przerodziły się w aktywność kon-
trolną wobec wybranych reprezentantów. Mieszkańcy wiedzą, że ich interesy są 
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reprezentowane, a potrzeby realizowane, dlatego nie muszą zaspokajać ich dłużej 
samodzielnie, w drodze rozmaitych form samopomocy. Innymi słowy, uczestni-
ctwo bezpośrednie uległo przekształceniu w formę demokracji partycypacyjnej. 
Ilustruje to przytoczone przez jednego z respondentów zdarzenie:

Na przykład akcja odśnieżania kiedyś. No to wszyscy sąsiedzi wychodzili i każdy od-
garniał swój plac i – mimo że nasza droga jest bardzo szeroka – to każdy odgarniał do 
połowy też drogę. To było dość dużo tych metrów. I każdy to odgarniał i cała droga była 
odgarnięta, wszystko było OK. No teraz nie odgarniają, bo po co? I tak pług przyjedzie. 
Jak nie przyjedzie, no to już wszyscy buczą, dzwonią (wyw. 27).

Nie świadczy to jednak o zaniku aktywności wśród mieszkańców, ulega na-
tomiast zmianie płaszczyzna organizowania tej aktywności. Można zaryzykować 
twierdzenie, że ma ona w większym stopniu dobrowolny i „towarzyski” aniżeli 
wymuszony okolicznościami charakter (zob. Boswell 1994). Mieszkańcy spotyka-
ją się zatem coraz częściej w celu wspólnego spędzania wolnego czasu i uczestni-
ctwa w kulturze, a rzadziej na płaszczyźnie wspólnych problemów, przed którymi 
stają i które muszą samodzielnie rozwiązywać. Nie oznacza to jednak, że aktyw-
ność tego typu zanika. Obserwuje się również, że aktywność części organizacji 
przybiera formę profesjonalną, co przejawia się w przejmowaniu od miasta części 
zadań gminy, szczególnie w zakresie polityki społecznej i kultury. Częściej zatem 
mieszkańcy organizują się „dla innych”. 

W mieszkańcach rozwija się poczucie reprezentacji i wzrastają wobec tego 
oczekiwania w stosunku do lokalnych władz. Daje się zauważyć duże zaufanie 
mieszkańców do swoich reprezentantów, które jednak może ograniczać ich udział 
w sprawowaniu władzy. Oddając decyzje w ręce wybranych władz, mieszkańcy 
dobrowolnie wycofują się z możliwości współdecydowania, które ogranicza się do 
aktu głosowania odbywającego się raz na cztery lata. Mimo zatem starań władz, 
by włączać mieszkańców do procesu sprawowania rządów, ich aktywność może 
przynosić odmienne skutki, zwiększając bierność wyborców. Badani radzionko-
wianie twierdzą bowiem:

Mnie się wydaje, że większość [mieszkańców – przyp. M.K.] biernie na to [politykę 
władz lokalnych – przyp. M.K.] patrzy, patrzy dopiero na efekt (fok. 2).

Mieszkańcy ufają, że to jest dobrze zrobione, jak już ktoś się tam podjął jakiegoś zada-
nia, to zawierzyli (fok. 2).

Jakby chcieli [władze – przyp. M.K.] uwzględnić potrzeby wszystkich mieszkańców, to 
by musieli być świętym Mikołajem, część mogą tylko..., to jest niemożliwe, żeby wszyst-
kie potrzeby. Ile ludzi, tyle będzie zdań, każdy ma inne zdanie. Ważne, że się starają, to 
widać (fok. 2).

Integracja społeczności sprzyja jednak nieformalnej kontroli „na co dzień”. 
Obok aktu oddawania głosu w wyborach samorządowych, które można trakto-



180 Rozwój po śląsku: procesy kapitalizacji kultury w śląskiej społeczności górniczej

wać jako swego rodzaju formalny instrument kontroli, mieszkańcy mają moż-
liwość wpływania na działania władz podczas wspomnianych już codziennych, 
przypadkowych spotkań. 

Podsumowując zatem tę część rozważań, należy zauważyć, iż analizowany pro-
ces – w którym wyróżnić możemy kolejne stadia – odzwierciedla się w świadomo-
ści mieszkańców i w tym, jak postrzegają oni istotę rozwoju społecznego. Idea ta 
ewoluuje, wpływając na kolejne stadia i mechanizmy procesu rozwoju.

W przedstawionym obrazie procesu upodmiotowienia i rozwoju Radzionko-
wa nie usiłuję dowodzić, że badaną społeczność charakteryzują wyłącznie procesy 
integracji i współpracy. Żadna społeczność – nawet ta najlepiej zarządzana – nie 
jest wolna od konfl iktów. Konfl ikt jest wpisany w naturę społeczeństwa, szczegól-
nie zaś – jak się wydaje – społeczeństwa nowoczesnego, o wyspecjalizowanym 
podziale pracy i znacznym zróżnicowaniu pozycji. Radzionków dawno stracił 
charakter homogenicznej społeczności górniczej, a procesy stratyfi kowania są tu 
widoczne i wspominają o nich sami mieszkańcy. Różne są też interesy rozmai-
tych grup, które pozostają w konfl ikcie, co zresztą znalazło swój wyraz w wybo-
rach samorządowych 2006 roku, gdy doszło do zmiany władzy. W analizowanym 
przypadku ważny jest jednak mechanizm sprawowania władzy, który pozwala na 
partycypację wszystkich grup i reprezentację wszystkich grupowych interesów, 
umożliwiając tym samym dialog i próby konstruowania konsensusu. Mieszkańcy 
mają świadomość, że „wszystkich się nie zadowoli”, zdają sobie sprawę z ograni-
czenia funduszy i podkreślają koncyliacyjny charakter sprawowanej przez samo-
rząd władzy.



6. W poszukiwaniu źródeł upodmiotowienia i rozwoju, 
czyli o uwarunkowaniach i czynnikach

 sukcesu Radzionkowa

6.1. Uwagi wstępne. Uwarunkowania i czynniki rozwoju Radzionkowa

Poszukując źródeł upodmiotowienia i rozwoju społeczności Radzionkowa, na-
leży zwrócić uwagę na kilka podstawowych uwarunkowań i czynników, których 
splot zadecydował o sukcesie gminy. Pierwsze należy przypisać „trzem historiom” 
Radzionkowa, a więc przyjętym w hipotezach badawczych oddziaływaniom tra-
dycji śląskich i górniczych oraz indywidualnym doświadczeniom historycznym 
i tożsamości radzionkowian. Drugie stanowią w znacznym stopniu wynik polity-
ki władz lokalnych oraz obserwowanego w Radzionkowie ładu instytucjonalne-
go. Dynamika tych elementów układu uwarunkowań i czynników zadecydowała 
o stanie lokalnych kapitałów, określając potencjał rozwojowy Radzionkowa.

Prezentacja mechanizmów wzajemnych oddziaływań między rozmaitymi 
uwarunkowaniami i czynnikami rozwoju, jak i konstrukcji lokalnych kapitałów 
rozwojowych, nie należy do zadań łatwych. Zaobserwowane procesy rozwoju 
stanowią bowiem wynik splotu rozmaitych determinant, które wchodząc z sobą 
w liczne, złożone interakcje, nie poddają się łatwo analitycznemu opisowi. Nie 
obejdzie się jednak bez próby rozłożenia tej złożonej materii na poszczególne 
elementy składowe. Najpierw zatem zaprezentuję lokalne uwarunkowania histo-
ryczne, a więc podłoże historyczne obserwowanych zjawisk, które zadecydowało 
o stanie lokalnych zasobów rozwojowych. Następnie przedstawię czynniki rozwo-
ju Radzionkowa. Na końcu zaproponuję bilans lokalnych zasobów, których specy-
fi czna konfi guracja pozwoliła na ich konwersję w kapitał rozwojowy.



182 Rozwój po śląsku: procesy kapitalizacji kultury w śląskiej społeczności górniczej

6.2.  „Duszą Śląska jest Ślązak”9 – o regionalnym podłożu 
historycznym

Historia polityczna Górnego Śląska naznaczyła ten region w sposób szczególny, 
czyniąc zeń „narożnik”, o którym – pisał ks. Emil Szramek – „(...) zawadza się 
i uderza, a każde zdarzenie i ciśnienie powoduje ruch bądź to zewnętrzny, czyli 
zmianę położenia, bądź wewnętrzny, wytwarzający ciepło, które albo wiąże, albo 
rozsadza” (1934: 5). 

W swojej bowiem ponad 700-letniej historii oderwania od organizmu polskie-
go Śląsk należał do Czech, Austrii, Prus i Niemiec, stanowiąc pole ścierania się 
interesów różnych grup i narodów. Trudne losy Śląska rzucały tutejszą ludność na 
różne fronty, komplikując dzieje rodzinne i odciskając swe piętno w świadomo-
ści kolejnych pokoleń (por. Łęcki, Wróblewski 1992). Wielokulturowość z jednej 
strony wzbogacała region o zdolność koegzystencji różnych grup społecznych, 
tolerancję wobec innych oraz otwartość na odmienne wartości kulturowe, z dru-
giej jednak strony stawała się w chwilach politycznych zawirowań podłożem kon-
fl iktów i przyczyną rodzinnych tragedii. Te dwa oblicza pogranicza przesądzają 
właśnie o istocie tożsamości mieszkańców regionu – Ślązaków. „Typowy” życiorys 
starszego pokolenia Ślązaków, który zakorzenił się w świadomości także później-
szych pokoleń, obrazuje poniższa wypowiedź jednego z uczestników badań:

W czasach wojny, jako Ślązak [ojciec – przyp. M.K.], był wcielony do armii niemieckiej, 
potem był w niewoli rosyjskiej, potem w tej armii niemieckiej wylądował w batalionach 
polskich w Wielkiej Brytanii. Ściągnął do kraju w 1948 roku dopiero. Trzy lata po za-
kończeniu wojny. I tego typu życiorys wykluczył go z jakiejkolwiek działalności, no, 
w tych latach, które były (wyw. 2).

Bez względu na to, pod czyim panowaniem w danym okresie Śląsk się znajdo-
wał, stosowano wobec ludności śląskiej rozmaite próby wynarodowienia i repre-
sji, ograniczając dostęp do życia politycznego i gospodarczego, a także społeczno-
-kulturalnego. Tak było również po przejęciu Śląska przez stronę polską, dodaj-
my wywalczonego w wyniku powstań przez samych Ślązaków. Polacy nie ufali 
mówiącym „dziwnym” językiem Ślązakom, podejrzewając ich o sympatie pronie-
mieckie i dążenia separatystyczne, dlatego na Śląsku mówi się o „zawiedzionych 
nadziejach” i „śląskiej krzywdzie”. Rozterki te doskonale ilustruje usunięta przez 
cenzurę scena z fi lmu „Sól ziemi czarnej” Kazimierza Kutza, w której po zakoń-
czonym zwycięstwem powstaniu śląskim jeden z bohaterów pyta drugiego: „Te, 
a właściwie dlaczego Polska nam nie pomogła?”, na co uzyskuje odpowiedź: „Nie 
wiem. Albo miała coś ważniejszego, albo nas mają w rzyci”10. 

9 Cytat pochodzi z publikacji ks. Emila Szramka Śląsk jako problem socjologiczny (1934).
10 Szerzej na ten temat: Łęcki, Wróblewski 1992; Bartkowski 2003.
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Ciągłe zmiany przynależności państwowej, wielokulturowość regionu pogra-
nicza nie pozostawały bez wpływu na tożsamość regionalną, kulturę i wzory życia 
społecznego. Sytuacja wymagała od rodzimej ludności przyjęcia odpowiedniej 
strategii przystosowania. Strategie te według Jerzego Bartkowskiego stanowiły 
„(...) mieszaninę zewnętrznego konformizmu, lojalizmu i dystansu wobec właści-
wie każdej rzeczywistości, z upartym trwaniem przy swoich wartościach w domu 
i w kościele, zamykaniem się w kręgu pracy, rodziny, sąsiedztwa. Z jednej strony 
jest to unikanie konfl iktu i lojalność wobec kolejnych państw, w skład których ten 
region wchodził, zaś z drugiej niższe uczestnictwo i unikanie zaangażowania się 
w każdy z tych reżimów” (2003: 151). 

W miejsce tożsamości narodowych wykształciła się zatem silna tożsamość 
regionalna, która pozwalała społeczności trwać bez względu na zmieniający się 
kontekst polityczny i która osłabiała miejscowe podziały narodowościowe. 

Więź regionalną wzmacniał ponadto awans gospodarczy regionu i jego wyższy 
względem reszty organizmu państwowego stopień rozwoju (Chlebowczyk 1980). 
Choć w porównaniu z regionami górniczymi Niemiec, takimi jak na przykład 
Zagłębie Ruhry, Śląsk pozostawał obszarem zacofanym i peryferyjnym, gdzie 
kumulowały się skutki wahnięć koniunktury gospodarczej i gdzie poziom życia 
ludności był znacznie niższy, to w porównaniu do dzielnic znajdujących się pod 
zaborem rosyjskim bądź austriackim, które były właściwym punktem odniesienia 
dla polskiej ludności Śląska, śląskie społeczności górnicze cieszyły się znacznie 
wyższym poziomem rozwoju cywilizacyjnego (por. Nawrocki 2006). Stanowiło 
to powód do dumy tutejszej ludności i umacniało jej podmiotowe orientacje. To 
specyfi czne poczucie dumy doskonale obrazują wspomnienia jednej z uczestni-
czek grupowego wywiadu: 

Pamiętam, jak byłam mała i chodziłam z dziadkiem na spacer, to dziadek – jeszcze wte-
dy [na początku lat sześćdziesiątych – przyp. M.K.] – zawsze pokazywał w tamtą stronę 
[w stronę granicy z byłą kongresówką – przyp. M.K.] i mówił „tam już Polska”, z takim 
poczuciem wyższości machnął zawsze ręką, „tam to już Polska”, że tam już wszystko 
byle jak, zacofane. A tu na Śląsku myśmy już dawno daleko dalej byli (fok. 3).

Duma z uprzemysłowienia i rozwoju cywilizacyjnego regionu, o którym wspo-
minają uczestnicy badań, przekładała się na podmiotowe orientacje mieszkańców 
Śląska. W pewnym więc sensie obserwowano konwersję kapitału ekonomicznego 
na kapitał kulturowy i – w konsekwencji – także na kapitał społeczny tutejszej lud-
ności. Implementowany z zewnątrz przez niemiecką burżuazję rozwój techniczno-
-technologiczny, pociągał za sobą szczególny rozwój społeczno-kulturowy regionu, 
który sprzyjał wykształcaniu instytucji społeczeństwa obywatelskiego11. Zapocząt-
kowane przez rozwój górnictwa przekształcenia panujących stosunków społecz-

11 Szczerzej ten wątek zostanie omówiony dalej w części poświęconej specyfi ce kulturowej spo-
łeczności górniczych.
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nych, unowocześnienie sfery produkcji, indywidualna własność gospodarstw oraz 
poczucie odpowiedzialności za nie wydają się jednymi z najważniejszych czyn-
ników odpowiedzialnych za powstawanie struktur społeczeństwa obywatelskiego. 
Jeden z respondentów, wskazując na element upodmiotowienia społeczności zwią-
zany z jej uprzemysłowieniem i rozwojem cywilizacyjnym, zauważa:

Śląsk był zawsze nowoczesny. Wyjeżdżali [Ślązacy – przyp. M.K.], uczyli się przede 
wszystkim, uczyli się tego przemysłu zachodniego i go tutaj na te ziemie przywozili i go 
wszczepiali (...). I myślę właśnie, że przede wszystkim rozwój przemysłu (...) zdecydo-
wanie z rozwojem przemysłu nastąpiło upowszechnienie nauki i myśli technicznej, co 
spowodowało rozwój społeczności i już wtedy zdecydowany rozwój tego społeczeństwa 
obywatelskiego. Bo to się wiązało (fok. 2).

Uwagę zwraca jednakże ciągłe poczucie braku zaufania ze strony innych 
(„obcych”, Niemców, Polaków), które powodowało zamykanie się „do wewnątrz” 
społeczności. Połączenie dumy z doświadczeniami licznych upokorzeń i nie-
zrozumienia wytwarzało w Ślązakach orientację na małe grupy społeczne, przy 
jednoczesnym wyłączaniu się z uczestnictwa w życiu społecznym na pozio-
mie makrostruktur (por. Świątkiewicz 1997, Bartkowski 2003). Jan Rzymełka, 
wieloletni śląski poseł, wskazuje na wycofanie Ślązaków, ich – jak to określa za 
Kazimierzem Kutzem – „dupowatość”, określając tym mianem „rodzaj pokory 
przeradzającej się w bierność zbiorową” (Rzymełka 1995: 92). Kwestię tę dosko-
nale ilustrują także wypowiedzi uczestników przeprowadzonych w Radzionko-
wie wywiadów grupowych. Respondenci twierdzą, że radzionkowianie, tak jak 
i reszta Ślązaków, nie potrafi ą być przebojowi, bo – jak ujął to jeden z badanych – 
„Każda władza daje w tyłek tym, co za wysoko podskoczą”. Ślązaków cechuje 
więc równolegle także ostrożność i dążenie do podporządkowania jednostkom 
zajmującym w strukturze społecznej wyższe pozycje. Stąd też, jak mówi jedna 
z uczestniczek badań:

Wolą za kimś iść, nie wysuwać się z szeregu, nie przed orkiestrę. Żeby sam pierwszy 
pociągnął, to jest trudniej, ale jak ktoś się znajdzie, kto pociągnie, to tak. Jak ktoś po-
ciągnie, to jeden za drugim pójdzie (fok. 4).

Podporządkowanie Ślązaków ma charakter utrwalonej orientacji i wynika bez-
pośrednio z doświadczeń historycznych regionu. Śląska ludność niemal zawsze 
była bowiem podporządkowana grupom z obcego kręgu kulturowego. Polityka 
państw, w których skład region ten kolejno wchodził, zawsze odsuwała ludność 
rodzimą nie tylko od uczestnictwa w życiu publicznym, ale także od stanowisk 
kierowniczych w sferze pracy, niszcząc wszelkie aspiracje przywódcze. Najpierw 
był „dobry pan”, książę, niemiecki właściciel, potem polski kierownik – Ślązak 
zawsze pozostawał na podporządkowanej pozycji. Sami badani wyrażają to w ten 
oto sposób:
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Kiedyś był ten stolarz, ten kucharz, ta krawcowa i każdy się tego zawodu trzymał i jakby 
jakaś zmiana miała być na coś inne, to już bardzo ciężko... a te wszystkie stanowiska 
jakieś kierownicze raczej ludzie z zewnątrz tutaj obejmowali. I myśmy się tak pod-
porządkowywali. I teraz, żeby coś ze swoim wyjść, jakąś swoją inicjatywę czy coś, to 
bardzo ciężko (fok. 2).

Ślązacy nie są przebojowi. Zawsze się mówiło, że „Ślązok do roboty, a Polok do rządze-
nia”. Ślązak był do roboty, więc bojaźliwi są (fok. 4).

Orientacja na podporządkowanie przenosiła się na dzieci, które socjalizowały 
ją od najmłodszych lat. Z domu wynoszono postawę uniżoności wobec autoryte-
tów, posłuszeństwa i absolutnego podporządkowania starszym członkom rodzi-
ny i społeczności, niechęć do wartości indywidualistycznych, unikanie konfl iktu 
oraz brak potrzeby osiągania (need for achievements; McClelland 1961). Badani 
Ślązacy wspominają, że w domu uczono ich „siedzieć cicho” i „dobrze wykony-
wać zadaną robotę”. Zwracano uwagę na grzeczność w stosunkach międzyludz-
kich i właściwe odgrywanie przypisanych ról. Utrwalano ponadto przekonanie 
o podporządkowanej pozycji w strukturze społecznej, wychowując synów do roli 
górnika, a córki do roli jego żony (por. Nawrocki 2006). Dzieci ze śląskich rodzin 
utwierdzały się tym samym w przekonaniu, że pozycje kierownicze są „dla in-
nych”, a oni sami muszą ten zastany porządek zaakceptować, „nie wychylać się” 
i „robić swoje”.

Mnie się wydaje, że to nawet kwestia naszego wychowania. Rodzice zawsze wpajali 
dziecku zasady, to wolno, tego nie wolno, to uczciwość, powyżej się nie wychylać, za 
dużo nie zabierać itd. Nie są to w tej chwili cechy dobre. Ale my to już mamy wpojone, 
więc nie da się inaczej (fok. 1).

Ja na przykład często miałam swoje własne zdanie, ale w dużo przypadkach nie odwa-
żyłam się powiedzieć. Żeby kogoś nie ugodzić, żeby przeciwko komuś tam czegoś nie 
powiedzieć, także to już było gdzieś tam w nas i nie byliśmy tacy otwarci... teraz może 
troszkę więcej, bo świat się zmienia i każdy o to swoje walczy, ale kiedyś tam walczyć 
o swoje nie potrafi liśmy (fok. 4).

Nawet ksiądz zauważył, że na religii dzieci ze Starego Końca [dzielnica zamieszkana 
przez ludność rodzimą – przyp. M.K.] siedzą cicho, są grzeczne i nie zadają pytań, 
a dzieci na przykład z osiedla Knosały [osiedle w znacznej części zamieszkałe przez 
ludność napływową – przyp. M.K.] są odważniejsze, ale i często bezczelne. Spokojniej-
sze są dzieci z tych rodzin [śląskich – przyp. M.K.] (fok. 2).

Odmienność radzionkowian zauważają także mieszkańcy napływowi. Zazwy-
czaj wskazują oni właśnie na ich skłonności do podporządkowania, brak „prze-
bojowości” i wycofanie wyrażające się niezdolnością walki „o swoje”, unikaniem 
konfrontacji i bezrefl eksyjnym posłuszeństwem wobec obowiązujących w spo-
łeczności, a przekazywanych przez starsze pokolenia, norm. Niektórzy zwracają 
także uwagę na „nadmierne” – ich zdaniem – znaczenie tradycji i religii w życiu 
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młodego pokolenia radzionkowian, ich podporządkowanie autorytetom i star-
szym członkom rodziny oraz kolektywistyczne postawy.

Oni są inni. Co to znaczy, to trudno tak powiedzieć. Ale oni inaczej patrzą na życie. Na 
przykład moi śląscy znajomi to już po maturze zakładają rodziny. I tacy mało przebojo-
wi są, zupełnie inaczej niż napływowi, choć my w większości też się już w Radzionko-
wie urodziliśmy... Ale napływowi wyjeżdżają na studia i tu już raczej nie wracają, tylko 
zostają tam, nie myślą o dzieciach i tych sprawach, a oni [Ślązacy – przyp. M.K.] nawet 
jak pojadą gdzieś na studia, to wracają, żenią się tutaj i tu mają dzieci i znowu wszyscy 
na kupie żyją (wyw. 12).

Oni tutaj są bardzo rodzinni i z rodziną związani. To znaczy babcia, dziadek, oni wszy-
scy razem żyją i tacy są trochę jakby mniej nowocześni, to nawet po ubiorze widać od 
razu. I religijni są bardzo. Nie myślą tam o wyjazdach i podbijaniu świata. Tacy trochę 
jakby zamknięci są. To znaczy nie zamknięci, nie wiem, jak to powiedzieć. Tacy trochę 
„ciapowaci”. „Zahukani” (wyw. 5).

Bierność i wycofanie z udziału w szerszym układzie społecznym ma swoje 
źródła także w poczuciu niższości, którego Ślązacy doświadczali w kontaktach 
z ludnością napływową. Badani radzionkowianie wspominali często niechęć i dy-
stans wobec tradycji i tożsamości śląskiej ze strony członków napływowej ludno-
ści, którzy – jak zauważają – „przyjechali tu z misją, żeby nas wychowywać”. Kul-
tura śląska traktowana była jako „gorsza”, podobnie traktowani byli sami Ślązacy. 
W licznych badaniach na temat Śląska przywoływane są wspomnienia z czasów 
szkolnych, kiedy to napływowi nauczyciele piętnowali i wyśmiewali śląską gwarę, 
szydzili z „prostackiej” kultury śląskiej i okazywali tutejszym rodzinom poczucie 
wyższości. Również badani radzionkowianie doświadczali tego typu przykrości. 
Niektórzy z nich wspominają:

My jako radzionkowianie, jako Ślązacy w pewnych okresach czuliśmy się różnie, na 
naszym Śląsku... To bolało bardzo (fok. 2).

[Napływowi – przyp. M.K.] żeby spróbować poznać, to nie, tylko zaraz wyśmiewanie 
i z góry patrzyli jak na gorszego i żeby zniszczyć tylko (fok. 6).

Podobne doświadczenie pogardy przynosiły ponadto kontakty z ludnością 
poza granicami Śląska: w czasie nauki w szkołach wyższych, pobytu w wojsku 
czy podróży wakacyjnych. Śląska gwara lub akcent stawały się przyczyną licznych 
upokorzeń i niejednokrotnie rodziły wśród Ślązaków poczucie wstydu i wyklu-
czenia. Moi rozmówcy wspominali: 

Pamiętam taki incydent, pojechaliśmy do Chrzanowa na rozgrywki, przyszedł jakiś 
facet z dzieckiem, to dziecko nie miało więcej niż 7–8 lat, a myśmy szły, drużyna szła, 
gwarą prawdopodobnie żeśmy mówiły, na to ten facet do tego dziecka mówi: „Patrz 
hanysy idą”. To miało znaczenie dla nas wszystkich, człowiek się nie czuł za pewnie 
w środowisku, powiedzmy, innym (fok. 4).
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Byliśmy na wczasach w Bieszczadach, a mój mąż mówi tylko językiem gwarowym, 
stoimy z plecakami pod sklepem, bo trzeba zakupy zrobić, i rozmawiamy ze sobą na-
turalnie po śląsku, i dziewczynki takie przyszły z mamą i słuchają, co mówimy, i do 
mamy „Mamusiu, a co to jest za obcokrajowiec?” A ta mama mówi „To jest Ślązak”. 
W tym przypadku to humorystycznie wyszło bardzo, ale czasem człowiek czuł się 
gorszy (fok. 2).

Jak jeździliśmy nad morze na wczasy, to jak się przy stole z innymi siedziało i rozmowy 
różne takie były, jak to na wczasach, ile to człowiek godzin przemilczał... Chciało się 
coś powiedzieć, ale się człowiek wstydził. Ja to do dziś pamiętam, jak to mnie wtedy 
bolało. Może się nie wstydziłam tej gwary, ale nie chciałam, żeby mnie słyszeli..., żeby 
nie myśleli „prostak”. A teraz już nie, dlaczego, każdy ma swoją gwarę, tradycję (fok. 2).

Gwara i śląski akcent stanowiły niejednokrotnie barierę w rozwoju karie-
ry zawodowej i edukacyjnej. Nieufność wobec „niepewnej narodowo” ludności 
śląskiej, w tym przede wszystkim obawa przed proniemiecką rewoltą i utratą 
ziem śląskich na rzecz Niemiec, przeradzała się niejednokrotnie w uprzedze-
nia natury kulturowej i skutkowała społeczną i polityczną dyskryminacją (por. 
Wróblewski, Łęcki 1992; Nawrocki 2006). Jeden z respondentów tak wspomina 
przewagę, jaką miał nad swoimi śląskimi kolegami, a jaką dawała mu umiejęt-
ność posługiwania się językiem polskim bez śląskiego akcentu, który zdradzał-
by jego pochodzenie:

Rodzice jednak pilnowali, żebyśmy swobodnie mówili w dwóch językach, czyli oprócz 
gwary poprawnie. Więc ta dwujęzyczność u nas od najmniejszych lat była i ona rzeczy-
wiście pomagała. W okresie wyjazdów, jak już się rozbijałem po świecie trochę, to wiele 
osób miało jeszcze problemy i było to zauważalne bardzo, ta gwara. Miałem, dzięki ro-
dzicom właśnie, miałem taki komfort jakby, że... w cudzysłowie komfort oczywiście, że 
nawet bywając w świecie czy w Polsce tutaj gdzieś w wojsku, na uczelni, dużo działałem 
też w Oazie, wręcz byłem nierozpoznawalny jako Ślązak. To oczywiście nie jest żaden 
atut, ale ta umiejętność była dosyć ważna w porównaniu z wieloma innymi, bo to były 
czasy, kiedy Ślązakowi zamykało się wiele furtek i taki był stereotyp wtedy (wyw. 20).

Ta dwoistość orientacji indywidualnych Ślązaków, polegająca na podmioto-
wości wśród „swoich”, „u siebie”, w swojej społeczności, przy jednoczesnym pod-
porządkowaniu względem „innych”, wyższych warstw struktury społecznej i po-
litycznych zwierzchników, znajdowała wyraz we wspomnianym „zamykaniu się 
do wewnątrz” społeczności oraz nieufności względem „obcych”. Z jednej strony 
był to zatem dystans wobec porządku makrostrukturalnego, w którym przyszło 
Ślązakom funkcjonować, z drugiej jednak – specyfi czne relacje nieufności i dy-
stansów z ludnością napływową, które dodatkowo utrudniały jej integrację ze 
śląską społecznością. „Zamknięcie do wewnątrz” oznaczało odcięcie od świata 
zewnętrznego w ogóle, przesądzało o ekskluzywnym charakterze społeczności, do 
której wstęp był bardzo ograniczony. Kwestie te znajdują potwierdzenie w zebra-
nym w Radzionkowie materiale badawczym. Respondenci zauważają: 
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Mieszkańcy tutaj nieufni wobec innych są, wobec swoich są ufni. Bo Radzionków się 
raczej trzyma razem. Zaakceptować tutaj przybysza było ciężko. Ale to wszędzie, trzeba 
sobie zaufanie zaskarbić (fok. 2).

Na zaufanie trzeba sobie najpierw zasłużyć, ale z tych starych mieszkańców, to więk-
szość sobie ufa (fok. 4).

„Wchodzenie” do śląskiej społeczności było trudne i powolne. Jak zauważają 
respondenci – zarówno Ślązacy z dziada pradziada, jak i napływowi radzionko-
wianie – „na zaufanie trzeba było sobie zasłużyć”, a ludność napływowa – wobec 
której również nie ukrywano niechęci – znajdowała się pod baczną obserwacją 
„tutejszych”. Jedna z napływowych mieszkanek Radzionkowa wspomina:

Musiałam sobie wypracować tu pobyt, żeby zostać kupiona [zaakceptowana – przyp. 
M.K.]. Ja nie mogę powiedzieć, że zawsze byłam szczęśliwa... Mieszkałam sama z dwój-
ką dzieci na Rojcy, trzeba było wszystko wystać. Traktowali nas niefajnie. Wiem, ile 
mnie to kosztowało czasu, zanim zaczęłam normalnie funkcjonować. (...) Miałam tu 
taką fajną koleżankę, która mnie przygarnęła, i myśmy się tu tak zaprzyjaźniły, że oni 
mi pokazali życie na Śląsku z tej takiej normalnej strony. My jesteśmy już właściwie 
rodziną (fok. 2).

Wszyscy jednak zgodnie potwierdzają, że z czasem społeczność się zintegro-
wała. Sprzyjały temu małżeństwa mieszane i obcowanie w miejscu pracy. 

Napływ ludzi z zewnątrz na Radzionków był bardzo duży. I zostali wszyscy praktycznie 
przyjęci. Ludzie się zadomowili i już dorobili się tu wszystkiego, już więcej nie chcą 
opuszczać. (...) Bo jak tu się z kimś zaprzyjaźnisz, to już jest na całe życie (fok. 5).

Bo to tak jest, że jak już się zasiądzie i już zacznie się te jajka tu znosić, to po prostu 
teraz tu dzieci te mieszkają, więc gdzie teraz, teraz trzeba to piastować, tu mam swoje 
dzieci i wszystkich, tak jak tu mówicie znowu przy kupie, znowu przy swoich (fok. 2).

Stosunki etniczne na Górnym Śląsku przekładały się na strukturę warstwową 
i klasową regionu12. Lud był polski, elity władzy i bogactwa oraz inteligencja po-
zostawały obce. Możliwości kształcenia, a tym samym drogi awansu społecznego, 
były dla ludności śląskiej ograniczone. W okresie zaboru pruskiego wykształcenie 
można było zdobywać wyłącznie w języku niemieckim, to jednak było poczytane 
przez śląską ludność za zdradę wartości polskich. Świadomość narodowa łączyła 
się zatem na Śląsku – jak zauważa Rybicki – „z tradycją ludową i jednocześnie 
z tradycją oporu przeciwko wyższym warstwom, które odstąpiły od mowy i oby-
czaju polskiego” (1938: 34–35). Badani radzionkowianie wskazują ponadto na 
„samozachowawcze” przesłanki decyzji o niekształceniu:

12 Pisząc o strukturze warstwowej, mam na myśli stosunki stanowe panujące przed wkrocze-
niem wielkiego przemysłu, kiedy Górny Śląsk miał jeszcze rolniczy charakter. Wraz z wkroczeniem 
przemysłu stanowy układ warstw ustępuje miejsca strukturze klasowej (por. Rybicki 1938).
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W czasach zaboru pruskiego ktoś, kto się wykształcił, stawał się automatycznie w kręgu 
kultury niemieckiej, więc po przyjściu Polski ci ludzie byli zepchnięci. W okresie mię-
dzywojennym ledwo zaczęła się wytwarzać elita, to trafi ła do Oświęcimia. Więc ludzie 
mieli obawy przed takim czymś (fok. 2).

To było uwarunkowane polityką, że ludzie tu wykształcenia nie zdobywali. Raz – że 
praca była obok, a dwa – że od powstań śląskich były nieustanne zawirowania i jaka-
kolwiek się wytworzyła elita, to była przez następną władzę niszczona. Więc po prostu 
ludzie zauważyli, że wykształcenie się wiąże z tym, że może zostać zesłany do obozu czy 
wypędzony (fok. 3).

Także w okresie powojennym śląski rodowód niejednokrotnie utrudniał moż-
liwości kształcenia i w konsekwencji rozwój kariery zawodowej. Wielu Ślązaków 
postrzega swe upośledzenie społeczne jako wynik planowej polityki polskich 
władz komunistycznych, które chciały zdominować niezależnego śląskiego du-
cha. Dążono – ich zdaniem – do podporządkowania Ślązaków w miejscu pracy 
nieśląskim kierownikom. Takie przesłanki przypisuje się także decyzji o zlokali-
zowaniu pierwszej technicznej uczelni wyższej w Krakowie (Akademii Górniczo-
-Hutniczej), a nie na Śląsku. Jak twierdzili niektórzy moi rozmówcy, taka decyzja 
władz wynikała z obawy przed przekazaniem Ślązakom stanowisk kierowniczych, 
co – w ich przekonaniu – mogło skutkować społecznym buntem przeciwnych ko-
munizmowi Ślązaków.

Jeszcze Aleksander Zawadzki stwierdził, że Zagłębiacy mają być kierownikami, a Śląza-
cy robotnikami. Było takie przysłowie, że „co kierownik to z Bobrownik”, to jest pierw-
sza wieś po stronie granicy. To tak trwało gdzieś do lat sześćdziesiątych, siedemdziesią-
tych to polityczne upośledzenie (fok. 3).

Specyfi ką Górnego Śląska jest ponadto ludowy charakter kultury, stanowią-
cej syntezę wartości polskich i religijnych. Ośrodkiem tejże kultury i odrodzenia 
narodowego był Kościół katolicki: „Z ludu wychodzą księża, którzy stają się opie-
kunami ludu, jego praw do języka i obyczaju narodowego” (Rybicki 1938: 35). 
Brak dystansu między wywodzącymi się z ludu księżmi a wiernymi wzmacniał 
więzi i solidarność wspólnotową. Śląska ludność sama wznosiła kościoły i wespół 
z „faroszem”13 organizowała życie swojej społeczności. Z ludu wywodzili się tak-
że pisarze i działacze społeczno-kulturalni. Jak zauważa Wojciech Świątkiewicz: 
„Instytucje kulturalno-oświatowe, religijne i społeczne, jakie w ciągu tego czasu 
powstały (...) opierały się prawie wyłącznie na aktywności swoich członków i ich 
materialnym wsparciu. Nie tyle więc była to kultura tworzona dla ludu, ile wespół 
z ludem” (1997: 40).

Kościół katolicki odegrał w historii Śląska niezwykle znaczącą rolę, stano-
wiąc przez lata jedyną ostoję polskości, a śląska tożsamość jest nierozerwalnie 

13 „Farosz” w gwarze śląskiej oznacza „proboszcz”.
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związana z religijnością14. Obok krzewienia wartości narodowych, Kościół peł-
nił wobec społeczności funkcję integracyjną, wzmacniając solidarność grupową 
Ślązaków, łagodził także konfl ikty etniczno-klasowe i kreował obywatelskie po-
stawy. Znaczenie Kościoła dla funkcjonowania społeczności podkreślają także 
sami mieszkańcy:

Tożsamość ludzi się gubiła, ludzie się gubili, zatracali swoją tożsamość, a w Radzion-
kowie trwali przy wierze, a związek ludzi Radzionkowa z wiarą i kościołem jest bardzo 
głęboki i sądzę, że bezpośredni wpływ na sposób myślenia i zachowania tego społe-
czeństwa obywatelskiego, nawet po roku 1989 (...), ma kościół (fok. 2).

Główną rolę w Radzionkowie to odgrywa również kościół. Akurat mieliśmy szczęś-
cie do takich proboszczów, którzy wokół kościoła jednoczyli parafi an, wiele się działo, 
i naprawdę, taki jaki śpiew jest w Radzionkowie, w tym kościele i taka obecność jak 
jest w radzionkowskim kościele, to inne parafi e mogą zazdrościć. To naprawdę, śpiew 
jaki tu jest, to mury się ruszają. I to się przenosi też poza kościół, to poczucie takiej 
wspólnoty (fok. 4).

Dużym osiągnięciem księży radzionkowskich jest to, że wiele osób przychodzi na nie-
szpory, co w innych miejscowościach kościoły świecą pustkami. A jest to, tkwi to w tra-
dycji mieszkańców, że ludzie wychodzą z tego domu, na te nieszpory, tam się spotykają 
z sąsiadami czy ze znajomymi, gadu gadu, a potem miło jest przyjść do domu i usiąść 
do kawy, bo lepiej smakuje, to jest takie fajne (fok. 3).

W świetle interesujących nas tutaj procesów szczególnie istotne jest to, że: „(...) 
życie społeczno-religijne parafi i przebiegało w ramach różnorodnych stowarzy-
szeń i organizacji, od ściśle kościelnych, po świeckie (...). Przyczyniło się to nie-
wątpliwie do wzrostu aktywności społecznej i kształtowania warunków podmio-
towego uczestnictwa w życiu społeczności parafi alnej oraz w szerszych kręgach 
społecznych. Umacniało też poczucie odpowiedzialności za losy i dzieje własnej 
społeczności” (Świątkiewicz 1997: 40). 

Stąd tradycje samozorganizowania Ślązaków – źródła podają, że w XIX wieku 
wiele było na Śląsku rodzimych organizacji, zarówno o zawodowym (związki za-
wodowe), religijnym, jak i społeczno-kulturalnym charakterze (czytelnie, chóry, 
koła śpiewacze, niezwykle popularne teatry amatorskie i tym podobne)15. Powsta-
wały także spółdzielnie kredytowe i koła samopomocowe. W XIX wieku rozwinę-
ło się na Śląsku czytelnictwo, a popularnym sposobem spędzania wolnego czasu 
było wspólne czytanie na głos (Świątkiewicz 1997; Knosała 1926; Krawczyk i in. 
2006; Bartkowski 2003). 

Podsumowując charakterystykę regionalnego podłoża historycznego, nale-
ży podkreślić kilka podstawowych elementów. Przede wszystkim zwraca uwagę 

14 Interesującą analizę religijności na Górnym Śląsku zawiera publikacja Wojciecha Świątkiewi-
cza Tradycja i wybór... (1997).

15 Wyczerpującą analizę aktywności społecznej na Górnym Śląsku w XIX wieku stanowi praca 
Janusza Wycisło (1989).
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wspomniane „zamknięcie do wewnątrz” społeczności, z czym wiąże się wiele zja-
wisk społecznych i kulturowych. Jednoczesne poczucie dumy i wstydu przesądza-
ło o podmiotowej orientacji radzionkowian wewnątrz wspólnoty i jednocześnie 
uległości i podporządkowaniu wobec instytucji władzy i układu zewnętrznego 
jako całości. W społeczności wytwarzał się silny kapitał wiążący, brakowało jed-
nak kapitału pomostowego. Innymi słowy, relacje horyzontalne zacieśniały się, 
podczas gdy relacje pionowe charakteryzował rosnący dystans. Znajdowało to 
odzwierciedlenie w specyfi ce przywództwa lokalnego. Relacje takiej nieformalnej 
władzy miały zazwyczaj bardzo równoprawny charakter, wynikający z przewagi 
kapitału wiążącego: proboszcz organizował życie społeczności zawsze wspólnie 
z mieszkańcami. Uwidacznia to znaczenie takiego lidera, jak na przykład pro-
boszcz, który nadawałby tradycyjnym skłonnościom do samoorganizacji i współ-
pracy określony kierunek i mobilizował mieszkańców do działania.

Jak skrzywdzone przez rodziców dziecko, które musi samo zadbać o siebie, 
Ślązacy postanowili radzić sobie sami, w ramach swoich społeczności sąsiedzkich. 
Przyjmując postawę dystansu wobec środowiska zewnętrznego, angażowali się 
w życie lokalnej społeczności. Takie „zamknięcie do wewnątrz” stanowiło formę 
podmiotowości – niezależnie bowiem od zmieniającego się kontekstu polityczno-
-kulturowego Ślązacy „byli u siebie” i w pewnym sensie – przez działalność spo-
łeczną i kościelną – również „rządzili u siebie”. Jednocześnie rodzimi mieszkań-
cy Górnego Śląska byli pozbawieni podmiotowości w ramach szerszego systemu 
społecznego. Państwo narodowe – nieważne, czy polskie, czy niemieckie – dys-
kryminowało Ślązaków politycznie, społecznie, kulturowo i ekonomicznie. 

Podmiotowość Ślązaków „na swoim terenie”, ich zdolność samoorganizowa-
nia się oraz odpowiedzialność za losy społeczności są tymi elementami śląskiej 
tożsamości, które w świetle koncepcji rozwoju alternatywnego wydają się szcze-
gólnie cenne. Wspomniana „dupowatość”, uległość i podporządkowanie ludności 
śląskiej oraz jej skłonność do „zamykania się do wewnątrz” stanowią jednakże 
istotne bariery alternatywnie rozumianego rozwoju. Śląska tradycja stanowiła tu 
bez wątpienia pewien potencjał, jedynie uruchomienie odpowiednich jej skład-
ników pozwoliło na rozwój Radzionkowa. O ostatecznie „upodmiotowiającym” 
działaniu śląskiej tradycji zadecydowały zatem inne elementy zespołu uwarunko-
wań i czynników.

6.3. „Z dołu na powierzchnię” – o specyfi ce społeczności górniczej

Historia gospodarcza Górnego Śląska zadecydowała o profi lu tutejszych społecz-
ności – nazywanych w literaturze przedmiotu społecznością zawodową lub po 
prostu społecznością górniczą. Przyjmuje się za Martinem Bulmerem (1975), 
że społeczność taką charakteryzuje zespół następujących cech: (1) izolacja 
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przestrzenna, (2) ekonomiczna przewaga górnictwa, (3) natura pracy górnika, 
(4) społeczne konsekwencje izolacji przestrzennej i homogeniczności zawodowej, 
(5) formy spędzania czasu wolnego, (6) model rodziny, (7) polityczny i ekono-
miczny konfl ikt, (8) całościowość stosunków i ich wzajemne nakładanie się. Ce-
chy te składają się na weberowski typ idealny tradycyjnej społeczności górniczej16. 
„Społeczna więź pracy, wypoczynku, sąsiedztwa i przyjaźni nakładają się, two-
rząc zrośniętą całość i splatając ze sobą oparte na wspólnocie miejsca tożsamości 
aktorów. Solidarność wspólnoty zostaje wzmocniona (...) przez wspólną historię 
zamieszkania i pracy przez dłuższy okres czasu” (Bulmer 1975: 87–88)17.

Ramy tradycyjnej społeczności górniczej wyznacza zatem „(...) układ trzech 
zachodzących na siebie środowisk: pracy, miejsca zamieszkania i rodziny posze-
rzonej. Przestrzenie społeczne wyznaczone przez każde z tych środowisk w prze-
ważającym zakresie są wspólne” (Świątkiewicz 1989: 38). 

Jednostki zamieszkujące taką społeczność razem pracują i razem spędzają czas 
wolny – przestrzenie te nakładają się. Górnicze rodziny dzielą wspólny los, łączy 
ich ponadto historia zamieszkiwanego miejsca i treść pamięci zbiorowej. 

Społeczność górnicza stanowi zaplecze siły roboczej dla zlokalizowanej w po-
bliżu (zwykle w odległości około 2 kilometrów) kopalni, w której znajduje za-
trudnienie niemal cała męska część społeczności. Społeczności takie są względ-
nie izolowane przestrzennie i zawodowo homogeniczne – poza niewielką grupą 
świadczącą usługi na rzecz społeczności, życie większości rodzin jest związane 
z kopalnią. Brak alternatywy dla pracy w kopalni uniemożliwia mobilność spo-
łeczną mieszkańców, oddalenie osady od innych ośrodków natomiast nie sprzyja 
mobilności przestrzennej. Stosunki społeczne reprodukują się zatem wewnątrz 
społeczności przez wiele pokoleń. Synowie górników zostają górnikami, a córki 
– żonami górników (Nawrocki 2006). Do takich też ról dzieci rodzin górniczych 
przygotowywane są od najmłodszych lat. Chłopcy wysłuchują opowieści ojców 
o kopalni, w nadziei, że pewnego dnia również będą tam pracować. Dziewczynki 
uczone są prac domowych, ich zadaniem będzie bowiem przygotowanie męża do 

16 Choć pewne elementy tego modelu krytykowano (zwłaszcza tezę o społecznej izolacji i ho-
mogeniczności), nadal stanowi on powszechnie przyjmowany punkt odniesienia w analizie trady-
cyjnych górniczych osad. Również w wypadku analizy społeczności Radzionkowa model ten wydaje 
się użytecznym odniesieniem, choć niektóre jego elementy traktowane będą z rezerwą.

17 Historyczne doświadczenia regionu śląskiego zadecydowały o pewnej odmienności śląskich 
społeczności górniczych względem stworzonego przez Bulmera typu idealnego. Ich specyfi kę do-
brze ilustruje model zaproponowany przez Tomasza Nawrockiego (2006), który ilustruje strukturę 
tradycyjnej społeczności Murcek. Nawiązując do modelu struktury brytyjskiej społeczności górni-
czej Billa Williamsona (1982), Nawrocki stworzył model, w którym uwzględnił omówione wcześniej 
znaczenie stosunków narodowościowych, rolę Kościoła katolickiego w życiu społeczności, a także 
rolniczy charakter osady. 
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pracy i dbanie o dom. Struktura świata społecznego osady górniczej w koło się 
odtwarza. Jak doskonale wyraża to jeden z moich rozmówców:

Tu kopalnia dawała rytm, przez 130 lat wytworzyła pewien rytm pracy, że o pierwszej 
był obiad, że żona mogła się zająć dziećmi i domem (...). Tu było wszystko ustalone. 
można powiedzieć, wiecznym początkiem... (fok. 3).

W społeczności górniczej praca wyznacza wzory życia społecznego, normy 
i wartości wspólnoty. Mężczyźni pracują razem w kopalni, a po pracy spędzają 
razem wolny czas, co dodatkowo wzmacnia więzi między nimi. Czas wolny służy 
odreagowaniu stresu i napięcia, jakie towarzyszy pracy na dole. Górnicy rozgry-
wają mecze w piłkę nożną, turnieje skata (popularna na Śląsku gra w karty), grają 
na harmonii i śpiewają bądź po prostu oddają się w karczmie piwnej rozmowom 
o kopalni. 

Pracowali wszyscy na kopalni, więc mężowie i tak ze sobą pracowali, jak nie na jednej, 
to na drugiej kopalni, i tak się znali. Czyli z pracy. Po pracy, no, górnik lubi sobie odre-
agować. Może pani myśleć co chce [respondent śmieje się – przyp. M.K.]. No więc tak 
to wyglądało wcześniej. Żony trzymały się razem, to też tak jakby było (wyw. 9).

Życie górników po pracy doskonale ilustrują słowa piosenki: 

Z szychty wyjechali, szli do badyhali [łaźni]
W drodze rozprawiali, na co mają smak [na co mają ochotę].
Naplumpali bala [napompowali piłkę], bala naplumpali,
W szpila se zagrali [zagrali mecz] i śpiewali tak: 
Po szpilu po szpilu [po meczu], nie wiadomo w ilu
Obalili halba [wypili ćwiartkę wódki] i kulali bal [i kopali piłkę].

Kobiety odpowiadały za prowadzenie domu i wychowanie dzieci. Czas wolny 
– którego, jak wspominają, było bardzo mało – spędzały w swoim gronie, plotku-
jąc i wspólnie opiekując się dziećmi. Dzieci pomagały w pracach domowych i przy 
gospodarstwie. Respondentki wspominają:

Kiedyś kobieta miała wokół gromadkę dzieci i siedziała w domu. Mąż pracował na 
kopalni i wymagał, żeby było posprzątane, ugotowane, wyprane. Tak że kobieta miała 
cały dzień od rana do wieczora co do roboty. Rzadko było tak, że mogła na tej ławeczce 
przed domem siąść i z sąsiadką o głupotach porozmawiać (fok. 3).

O specyfi ce społeczności górniczej decyduje jednak przede wszystkim natura 
pracy górnika. Zwraca się uwagę na takie jej szczególne cechy, jak ryzyko i od-
powiedzialność za drugiego człowieka. Specyfi ka pracy w kopalni wymagała su-
mienności i rzetelności, każdy błąd mógł bowiem kosztować życie. Wymuszała 
ponadto zaufanie do współpracowników i solidarność z nimi (por. Crow 2002; 
Świątkiewicz 1989). Moi rozmówcy dodatkowo zwracają uwagę na poczucie 
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mocy i wpływu, jakie towarzyszy pracy górnika i które, ich zdaniem, towarzyszy 
im także w życiu codziennym. Jeden z respondentów tak to ujmuje:

90 procent ludzi pracowało na kopalni Radzionków albo Bytom, więc z tej kultury wy-
nikała odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, uczciwość i poczucie, że jak jestem 
w grupie, to jestem mocniejszy, mam na coś wpływ. (...) Jak ja bym z panią pracował, 
to muszę być dla pani pewny, że będę bezpiecznie pracował, że nie będę źle pracował... 
wydaje mi się, że to plus; to wychowanie w domu, karność, przestrzeganie zasad, rytu-
ału życia rodziny śląskiej, czyli przede wszystkim rodzina, przede wszystkim kościół, 
przede wszystkim odpowiedzialność, pracowitość, to były te rzeczy, które powodowały, 
że dzisiaj chcemy coś razem robić (wyw. 1).

Górnicy są bardzo odważni. Górnik niczego się nie boi. W ogóle Ślązaków cechuje 
odwaga (fok. 1).

Zaufanie i solidarność, podobnie jak i inne wymienione cechy i wartości, 
przenosiły się zatem „z dołu na powierzchnię”, z przestrzeni pracy na przestrzeń 
sąsiedztwa (Crow 2002). Normy przestrzegane pod ziemią nie zanikały wraz 
z wyjazdem na powierzchnię – funkcjonowały nadal, spajając dodatkowo spo-
łeczność. Przejawiały się one między innymi w postaci świadczonej na co dzień 
pomocy wzajemnej:

Sąsiad sąsiadowi tutaj pomaga. Ja ci pomogę zrobić płot, a ty mi pomożesz naprawić 
dach. To tak od zawsze było, że można było liczyć na sąsiadów (fok. 3).

Również pracowitość, sumienność i brak lęku przed ciężką pracą przypisuje się 
członkom rodzin górniczych jako element ich kulturowego habitusu (por. Swadź-
ba 2008).

Są [Ślązacy – przyp. M.K.] bardzo pracowici. Tej pracy to są nauczeni przez rodziców. 
To się z pokolenia na pokolenie przekazuje. Ja pamiętam, że jak po tacie przyszłam 
do pracy, to znaczy, jak tato przechodził na emeryturę, ja przyszłam do pracy, to mi 
powiedział: „żebyś mi wstydu nie przyniosła, wszystko wykonywać solidnie, starannie, 
od, jak to mówią, dzwonu do dzwonu, nie ma tam żadnych wyjść, uciekania” itd. I prze-
kazał mi, przez całe 37 lat, do dziś mam jego słowa i tego się trzymam (fok. 4).

Ryzykowna i niebezpieczna praca górnika wytwarzała specyfi czne formy po-
wiązań także między kobietami. Kobiety, jak i całe rodziny górników, również 
bowiem dzieliły ten sam los. Wypadki pod ziemią zdarzały się często, a od kondy-
cji fi zycznej ojca zależał byt całej rodziny. Kobiety łączyła zatem współodczuwa-
na obawa przed tragedią w kopalni. Starsze respondentki tak wspominają strach, 
który towarzyszył każdej wieści o wypadku: 

Z domów wybiegały wszystkie kobiety, wszystkie tylko modliły się w myślach: „oby to 
nie mój”. I pod kopalnię nerwowo czekały na nazwiska [ofi ar – przyp. M.K.]. Jak nie 
było wśród nich męża, to się z ulgą oddychało, ale zaraz potem był płacz, bo męża któ-
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rejś sąsiadki zabiło... zawsze to była wspólna tragedia, bo to był zawsze któryś z naszych 
synków i to zawsze, każdego dnia, w każdej rodzinie się mogło zdarzyć (fok. 5).

Respondentki wspominają także poranne pożegnania z mężem, gdy ten wy-
chodził do pracy. Jak bowiem mówią:

(...) zawsze to mógł być ostatni raz, kiedy się męża widziało, więc była taka zasada, że 
się nie rozstaje w gniewie, tylko zawsze to pożegnanie takie ciepłe musiało być, „idź 
z Bogiem i wróć żyw” (fok. 5). 

Świadomość zagrożeń po ziemią przenosiła się zatem na powierzchnię i odci-
skała swe piętno w życiu codziennym osady.

Wspólny los rodzin górniczych decydował także o tym, że zachowywały się 
one wobec siebie solidarnie, pomagając sobie w trudnych chwilach i wspierając 
rodzinę, gdy ta straciła żywiciela. Mężczyźni pomagali w cięższych pracach przy 
gospodarstwie lub w naprawach domu, wspierano osieroconą rodzinę żywnością 
i stwarzano jej możliwości „zarobkowania”, na przykład przy obrabianiu pola, za 
które „płacono” zebranymi produktami rolnymi.

Względnie niskie zarobki męża (których większość oddawał „w gospodaro-
wanie” żonie, zostawiając sobie jedynie „drobne na piwo”) wymuszały ponadto 
wytworzenie sieci relacji samopomocy i wzajemności wśród kobiet, na których 
spoczywał obowiązek „zajmowania się domem”. Pomagano sobie, użyczając na-
wzajem produktów żywnościowych i sprzętów domowych, wykonując razem 
prace w gospodarstwie czy wspólnie wychowując dzieci. Jedna z mieszkanek Ra-
dzionkowa wspomina:

To nawet takie proste sprawy, pamiętam z dzieciństwa, przychodzi sąsiadka do mamy, 
mówi, nie piecz dzisiaj nic, bo ja robię kreple [pączki – przyp. M.K.]. Na drugą niedzie-
lę mama szła do sąsiadki: nie piecz nic dzisiaj, bo ja robię pampuchy. To tak od zawsze 
było. Jak coś brakło w domu, szło się „mi brakło, daj”, to nie było pożyczyć, a ten drugi 
przyszedł znowu i to jednak zostaje, zostaje taka więź, zostaje (fok. 4).

Na te dwie przestrzenie – pracy i zamieszkania – nakłada się obszar stosunków 
rodzinnych18. Względna zamkniętość i zasiedziałość społeczności staje się przy-
czyną endogamii małżeństw, ta z kolei powoduje rozwój więzów pokrewieństwa 
i powinowactwa. Wspólnota pracy, sąsiedztwa i pokrewieństwa czyni społecz-
ność górniczą niezwykle zintegrowaną i solidarną, wzmacnia więzi i zagęszcza 
stosunki społeczne.

Tu mi się wydaje jest duże powiązanie rodzinne. Tak że najpierw jest rodzina, ona wiąże 
się ściśle z miejscem pracy..., bo to jest mój Radzionków, mój dom, moja ulica, moja 

18 Interesujący opis wzorów życia rodzinnego rodzin górniczych i ich przemian zawiera publi-
kacja Wandy Mrozek Rodzina górnicza... (1965).
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ziemia, moja gruba, moja huta, mój kościół, tak się tu mówiło... i ludzie się utożsamiają 
z tym miejscem życia i pracy jako jedno (fok. 2).

Gęsta sieć relacji pokrewieństwa i powinowactwa, sąsiedzkie więzi wiązały się 
z silną kontrolą społeczną i przewidywalnością zachowań. Sprzyjało to atmosferze 
zaufania i poczuciu bezpieczeństwa jednostek. Każdy „wiedział, skąd pochodzi 
i czego można się po nim spodziewać”, a kontrola otoczenia minimalizowała wy-
stępowanie nieprawych zachowań. Z drugiej strony fakt, że „wszyscy wszystkich 
znają”, ograniczał konfl ikty w społeczności, czy też – jak twierdzą niektórzy na-
pływowi mieszkańcy – przesądzał o braku odwagi cywilnej i niechęci Ślązaków 
do konfrontacji. Urazy chowano i nie starano się ich wyjaśniać. Do otwartych 
konfl iktów więc nie dochodziło, ale i tak „wszyscy wiedzieli, o co chodzi” (fok. 3).

To zaufanie wynika z tego, że nie ma anonimowości, jak w dużym mieście, i wszyscy 
wszystkich znają albo są spokrewnieni w dalszym lub bliższym stopniu, więc często 
nawet nie tylko się znają, ale wiedzą jeszcze, co dziadek i pradziadek robił, jakie cechy 
dana rodzina ma i jest jakaś przewidywalność w relacjach międzyludzkich (fok. 3).

Pamiętam, jak już dorastałam i jak się zaczęły tam różne zaloty, rodzice zawsze prze-
świetlali tych moich chłopaków pięć pokoleń wstecz: „Z tym się nie zadawaj, bo dzia-
dek tamto, a z tym nie, bo jego rodzina kiedyś coś tam”. Że niby niedaleko pada jabłko 
od jabłoni i trzeba uważać. Śmieszyło mnie to wtedy i właśnie mówiłam, że prześwietla-
ją pięć pokoleń do tyłu. A teraz sama to robię ze swoimi córkami. Znowu prześwietlam 
tych wszystkich kolegów i koleżanki, znowu pięć pokoleń wstecz. I one się denerwują, 
tak jak ja kiedyś (fok. 2).

Nie można powiedzieć czegoś złego o kimś i wymienić nazwisko, bo okaże się, że ta 
pani zna kogoś, kto ma brata, a ten córkę, a to jest jeszcze szwagier do tego, więc to i tak 
dojdzie. Więc lepiej nie mówić. Więc jest taka jakby zmowa milczenia, że źle się nie 
mówi, rzeczy na zewnątrz się nie wynosi, wszyscy ludzie w Radzionkowie wiedzą, o co 
chodzi, ale na zewnątrz nikt kompletnie nic nie wie, że coś takiego jest (fok. 3).

Wszystkie wymienione cechy społeczności górniczej, zwłaszcza te związane 
z naturą pracy pod ziemią, decydowały o wzorach życia lokalnego, przede wszyst-
kim o samoorganizacji społeczności, zdolności do współpracy, samopomocy, 
kształtowały także orientacje indywidualne jednostek, umacniały podmiotowość 
oraz poczucie autonomii i sprawstwa.

Śląskie społeczności górnicze powstawały albo jako kolonie patronackie bu-
dowane przez właściciela kopalni, albo jako osady domów budowanych przez 
samych górników migrujących ze wsi do pracy w kopalni, albo też wywodziły 
się z osad wiejskich, które pod wpływem ulokowania w pobliżu kopalni, w któ-
rej znajdowała zatrudnienie męska część osady, przekształcały się w społeczno-
ści górnicze (Ligęza, Żwirska 1964: 75–79, za: Nawrocki 2006: 81). Radzionków 
jest przykładem ostatniego scenariusza. Geneza społeczności górniczej wpływała 
na jej funkcjonowanie, determinując takie jej cechy, jak mobilność mieszkańców 
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czy stosunek do własności ziemi i budynków mieszkalnych. W koloniach patro-
nackich budynki, w których mieszkali górnicy, należały do właściciela (dobrego 
pana). Właściciel organizował życie całej osady, zapewniając miejsce do uprawy 
przydomowego gospodarstwa czy miejsca rekreacji. Radzionków natomiast, któ-
ry jako społeczność górnicza ewoluował z osady wiejskiej, odznaczał się prywatną 
własnością domów. Miało to znaczenie dla rozwoju obywatelskich postaw w spo-
łeczności. Jak twierdzą bowiem badani mieszkańcy:

Przede wszystkim małe zabudowania, głównie to trzeba powiedzieć, ten obywatel na 
swoim małym miejscu zamieszkania, na swoim kawałku ziemi, rozwijał się, decydował 
o swoich sprawach już wtedy, pomimo tych wszystkich zmian kulturowych w okre-
sie powojennym... ten Radzionków jakoś trwał w swoich zabudowaniach a przez to 
w swojej myśli, to znaczy ludzie decydowali o swoich sprawach i to przetrwało nawet 
w okresie, kiedy wszędzie było myślenie komunistyczne... (fok. 4).

Ważną cechą społeczności górniczych jest ponadto obecność wiejskich wzo-
rów organizacji życia społecznego. Zazwyczaj bowiem napływający do górniczych 
osad mieszkańcy przenosili do nich normy i wzory zachowań wyniesione z ro-
dzinnej wsi. W wypadku Radzionkowa – który istniał jako wiejska osada jeszcze 
przed wkroczeniem przemysłu i rozwojem górnictwa na tym terenie – wiejskość 
życia codziennego współwystępowała z rozwijającymi się wzorami społeczności 
zawodowej. Wiejskie wzory mogą się więc wydawać bardziej wyraziste i trwałe. 
Potwierdzają to sami mieszkańcy, mówiąc, że „Radzionków ma coś ze wsi”: 

Kobieta często gospodarstwem musiała się też zajmować przydomowym. Dzieci też 
musiały przy nim pracować. Po szkole jadłam obiad, brałam 12 gęsi, kozę, coś do czy-
tania i szłam w pole, przychodziłam wieczorem. Jeszcze trzeba było dla królików przy-
nieść jakieś zielone (fok. 5).

Mimo upadku górnictwa i nieuniknionych przekształceń, jakim podlega-
ją postgórnicze społeczności, wymienione wyżej cechy pozostają w nich nadal 
obecne. Tomasz Nawrocki wskazuje za Taylorem i Townsendem na przypadek 
społeczności Spennymoor, która dzięki polityce władz lokalnych przetrwała upa-
dek górnictwa i utrzymała swój kształt społeczno-kulturowy (Nawrocki 2006: 60). 
Z kolei Graham Day – opierając się na badaniach Stranglemana (2001) oraz Rees 
i Th omasa (1991) – zauważa, że „(...) utrwalone sieci społeczne mogą trwać dalej, 
dostarczając lokalnej ludności wsparcia i poczucia emocjonalnego bezpieczeń-
stwa, pozwalają także mobilizować wartościowe zasoby w warunkach ograniczo-
nych możliwości. W tym sensie dostarczają one istotnych form lokalnego kapitału 
społecznego i kulturowego” (Day 2006: 85). 

Wydaje się, że również Radzionków skutecznie wykorzystuje społeczne i kul-
turowe zasoby (których charakterystykę przedstawię w dalszej części opracowa-
nia) ukształtowane przez historyczne doświadczenia.
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6.4. Cidry19 – o radzionkowskim podłożu historycznym

Wszystkie opisane wyżej procesy nakładały się na siebie, tworząc historyczny 
kontekst dla rozwoju Radzionkowa. Zawirowania polityczne i rozwój przemysłu 
wydobywczego to dwa podstawowe elementy tego kontekstu. Społeczności gór-
nicze są jednak – zauważają Crow i Allan – nie tylko produktem określonych 
społeczno-strukturalnych uwarunkowań, takich jak izolacja czy silny związek 
z rozwojem przemysłu wydobywczego, ale jednocześnie wytworem samych ludz-
kich, swych członków (Crow, Allan 1994: 26–27). Mieszkańcy, konstruując na co 
dzień swój społeczny świat, wytwarzali własną społeczność, decydując o jej spe-
cyfi cznym kształcie, na który wywierały wpływ między innymi lokalne instytucje, 
takie jak parafi a, kluby, towarzystwa, a także ważne osoby. Nie bez znaczenia były 
również codzienne doświadczenia mieszkańców i charakter ich kapitału kulturo-
wego (por. Crow 2002). 

Radzionków, oprócz typowych dla śląskiej społeczności górniczej doświad-
czeń, ma uwarunkowane historycznie specyfi czne cechy, które odróżniają go od 
innych gmin górniczych Górnego Śląska. 

Do nich niewątpliwie należy działalność klubu sportowego Ruch Radzionków, 
który odegrał w rozwoju społeczności znaczącą rolę. Powołany w 1919 roku, pod 
nazwą Towarzystwo Gier i Zabaw, miał za zadanie krzewić w młodym pokoleniu 
polskość i jednoczyć społeczność wobec wyzwań tamtych trudnych lat (Bylica, 
Krzyśków 1999). Towarzystwo stanowiło alternatywę dla organizacji niemieckich 
i przez sport wyzwalało u młodych radzionkowian uczucie patriotyzmu, przygo-
towując jednocześnie do podjęcia walki w obronie polskości Śląska. Jeden z lokal-
nych liderów opowiada:

Ruch Radzionków powstawał 13 sierpnia 1919 roku nie po to, żeby być towarzystwem 
czysto sportowym, to było przede wszystkim towarzystwo, które miało przez sport pro-
mować polskość. Tam uczono mieszkańców Radzionkowa czytać po polsku, pisać po 
polsku, śpiewać, przedstawiać tradycje, obyczaje polskie i ten klub też był wielkim orę-
downikiem, w okresie plebiscytu, żeby ta część Śląska Górnego została w Polsce (wyw. 1).

Po przyłączeniu Radzionkowa do Polski klub pełnił w społeczności miasta 
funkcję integracyjną, pielęgnując w mieszkańcach tradycyjne wartości, takie jak 
szacunek dla przeszłości własnej gminy, podmiotowość, samorządność i rodzin-
ność. W ramach klubu odbywała się zatem transmisja lokalnych tradycji:

19 Tak mieszkańcy Radzionkowa są nazywani przez swoich sąsiadów i tak sami siebie nazywają. 
Istnieją dwa wyjaśnienia tego faktu. Jedna z wersji mówi, że nazwa Cider pochodzi od pędzonego 
w Radzionkowie od wieków wina jabłkowego o tej samej nazwie. Według innej wersji, tak mieli 
nazywać butelkowaną wodę zjeżdżający na „szychtę” radzionkowscy górnicy. W obu wypadkach 
nazwa Cider została radzionkowianom nadana przez sąsiadów i miała początkowo pogardliwy cha-
rakter; z czasem przyjęła się jednak także w Radzionkowie.
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To nie jest po prostu klub sportowy. To część naszej społeczności, naszego życia tutaj. 
Część naszej historii. Jest tak głęboko zakorzeniony w naszej tradycji, że to właściwie 
to samo, to nasza tradycja. Ten klub wyraża nasze wartości, te wartości były w końcu 
u źródeł tego klubu. I klub przekazuje je dalej. A więc to coś więcej niż tylko sport 
(wyw. 4).

Na stadionie Ruchu Radzionków rozwijały się kontakty społeczne i kształto-
wały się więzi. Moi rozmówcy wspominają „odświętny” charakter rozgrywanych 
na stadionie meczów, które były okazją do towarzyskich spotkań i integracji śro-
dowiska lokalnego:

Ojce szły, zabierały dzieciaki. Wszyscy szli. Jak w niedziele do kościoła, tak na ten sta-
dion szli. Pamiętam, jakie to jakby święto dla nas było. Jaki był gwar wtedy. A po meczu, 
wiadomo, nie tam zaraz do domu, tylko się spotykało z sąsiadem, z kumplami z pracy 
i my wszyscy tak razem po tym meczu. Ojce tam sobie zawsze jakąś fl aszeczkę otwiera-
li, a my dzieciaki bawiliśmy się razem. Fajnie było (wyw. 8).

Szczególną rolę klub odegrał w okresie, gdy gmina nie mała samodzielności 
(1975–1997). Ruch Radzionków był wtedy jedyną instytucją, w której zachowała 
się nazwa gminy, miejscem, gdzie kultywowano lokalną tożsamość i podtrzymy-
wano nadzieje na autonomię. Jeden z moich rozmówców tak to wspomina:

Nie było nas na mapie Polski, ale istnieliśmy w jakiś sposób..., nasza społeczność istnia-
ła na tym stadionie. To był przecież stadion Ruchu Radzionków, to było serce Radzion-
kowa i to serce biło (wyw. 3).

Klub wyzwalał w radzionkowianach uczucie dumy i wzmacniał identyfi kację 
lokalną. Poczucie godności i silna tożsamość wzmacniały z kolei podmiotowe 
orientacje mieszkańców. Znaczenie sukcesów drużyny piłkarskiej dla rozwoju 
podmiotowości i dążeń separatystycznych ilustruje dłuższa wypowiedź jednego 
z lokalnych liderów i autorów secesji, opowiadającego o pierwszych sukcesach 
Ruchu Radzionków w 1985 roku: 

To [wejście klubu do centralnej trzeciej ligi – przyp. M.K.] było absolutnym ewenemen-
tem i wielkim sukcesem, jak na tamte czasy i środowisko, to pokazało mnie osobiście, 
jak i mieszkańcom Radzionkowa, że pojawiła się w nas pewna duma, która nie pozwa-
lała nam biernie patrzeć na to, co się dzieje, wręcz przeciwnie, kolejna kropla wody, 
na żyznej suchej ziemi, do wskrzeszenia w nas energii, że możemy taki symbol, jakim 
był Ruch Radzionków, marka, która nie zginęła, która cały czas miała tą samą nazwę, 
mimo że była w Bytomiu. (...) Myśmy zostali i myśmy krzewili, jako nieliczni, myśmy 
nawet tego nie byli świadomi w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, że myśmy, 
funkcjonując w Ruchu Radzionków, cały czas pokazywali mieszkańcom Radzionkowa 
te swoje wartości (...), ludzie zaczęli być dumni, zaczęli się przyznawać, jesteśmy z Ra-
dzionkowa. Była taka moda przez komunistów wymyślona, że trzeba się chwalić, że 
jest się z wielkiego miasta. Wielkie zakłady, wielkie aglomeracje, a nie wszystko to, co 
jest wielkie, jest piękne. I tu się klub jak gdyby pojawił całkiem naturalnie (...) byliśmy 
u siebie, na stadionie, w kolebce historycznej walki o Polskość (wyw. 1).
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Inni rozmówcy wspominają także:

Byliśmy dumni. Wszyscy w Polsce mówili o naszym klubie i to był Ruch Radzionków, 
a nie Bytom czy jakiś inny. Poczuliśmy wtedy taką siłę (...), że możemy walczyć o nie-
podległość i sami rządzić u siebie i zmieniać Radzionków (...). I udało się. I wtedy wszy-
scy poczuli jeszcze więcej siły i wtedy wszystko się zaczęło, te wszystkie organizacje, ta 
działalność (...). Po prostu to społeczeństwo obywatelskie się obudziło. Ludzie poczuli, 
zobaczyli, że mogą się organizować, działać. A kiedy coś im się udało razem zrobić, 
to znowu poczuli, że mogą więcej. I tak w kółko, ciągle zmieniamy nasz Radzionków, 
ciągle coś ulepszamy (wyw. 17).

Tożsamość mieszkańców podtrzymywały również chór „Harfa” oraz Związek 
Hodowców Gołębi Pocztowych. Obie organizacje wyrastały z tradycji regionu, 
a funkcjonując nieprzerwanie od ponad stu lat, utrzymywały i wzmacniały w ra-
dzionkowianach identyfi kację grupową, wpływając na kształtowanie się społe-
czeństwa obywatelskiego. Podobnie parafi a integrowała społeczność, organizując 
co roku tradycyjne radzionkowskie nieszpory i pielgrzymki, które na trwałe wro-
sły w kulturę Radzionkowa, stając się elementem lokalnej tożsamości.

Nie bez znaczenia dla tożsamości Radzionkowa jest też działalność Jerzego 
Ziętka, naczelnika gminy Radzionków w latach 1929–1939. Postać Ziętka jest 
dość kontrowersyjna i różnie interpretowane są przesłanki, którymi sanacyjny na-
czelnik gminy Radzionków, a potem partyjny wojewoda katowicki, się kierował. 
Dla jednych jest przykładem skrajnego oportunizmu, dla innych esencją „cwa-
nego Ślązaka”, który bez względu na kontekst polityczny, w którym przyszło mu 
funkcjonować, potrafi  zadbać o sprawy wspólnoty. W przekonaniu mieszkańców 
Radzionkowa prawdziwa jest ta ostatnia ocena: 

Ja uważam jedno: były wojewoda, a poprzedni burmistrz Radzionkowa, jakim był Jerzy 
Ziętek, to prawdziwy autorytet tutaj, uważany był i jest za dobrego gospodarza i tutaj 
większość w Radzionkowie złego słowa o tym człowieku nie powie (wyw. 31).

Radzionków zawdzięcza Ziętkowi wiele ważnych inwestycji, jak na przykład 
park na Księżej Górze czy stadion Ruchu Radzionków. W ustnych przekazach 
funkcjonuje jako „swój chłop”, otwarty na problemy ludzi, uczynny i słowny. Przyj-
mował każdego, kto do niego przyszedł, każdą zgłoszoną sprawę starał się załatwić. 
Radzionkowianie dobrze wspominają rządy Ziętka, czego dowodem jest tablica 
pamiątkowa ku jego czci wmurowana w ścianę Urzędu Miasta. Można przypusz-
czać, że jako naczelnik Ziętek wypracował pewien model sprawowania lokalnych 
rządów, który wrósł w świadomość mieszkańców i stał się wzorem władzy.

Omawiając specyfi kę Radzionkowa, warto także zwrócić uwagę na pewne ce-
chy przestrzenne, które zadecydowały o obecnym kształcie społeczności. Chodzi 
mianowicie o granice zewnętrzne, a także podziały wewnątrz społeczności. Wy-
daje się, że „tradycyjny” Radzionków zachował swą względną homogeniczność. 
Choć napływ ludności z zewnątrz był – jak twierdzą mieszkańcy – spory, zaj-



201W poszukiwaniu źródeł upodmiotowienia i rozwoju, czyli o uwarunkowaniach i czynnikach...

mowali oni nowo powstałe osiedla, zlokalizowane poza starym Radzionkowem. 
Podział na „tutejszych” i „napływowych” nabrał więc przestrzennego wymiaru. 
Z jednej strony sprzyjało to utrzymaniu wewnętrznej integracji rodzimych ra-
dzionkowian, z drugiej jednak utrudniało integrację ludności napływowej. Za-
decydowało to o współistnieniu obok siebie niejako dwóch światów: tradycyjnej 
społeczności górniczej, z jej specyfi ką kulturową i tożsamością, oraz anonimo-
wych osiedli mieszkaniowych, skupiających migrantów z całego kraju, niemają-
cych tutaj swoich korzeni. Do tego drugiego, osiedlowego świata przenosili się 
jednak także rodzimi mieszkańcy Radzionkowa, przenosząc tam swoje normy, 
wartości i wzory zachowań. Współzamieszkiwane przez Ślązaków i ludność na-
pływową osiedla z biegiem czasu zaczęły się integrować, wypracowując wspól-
ne normy koegzystencji. Ślązacy zaczęli „wprowadzać” przybyszów do swojego 
świata, objaśniając im jego istotę. Choć proces integracji nie wszędzie się dopeł-
nił, warto zwrócić uwagę na pozytywny element tego przestrzennego podziału 
– pozwolił on zachować w „nowoczesnym”, przemysłowym mieście z ludnoś-
cią napływową, jakim był Bytom, enklawę tradycyjnej społeczności górniczej 
z wszystkimi jej atrybutami. Ta względna niezmienność Radzionkowa, mimo 
trwania w organizmie wielkomiejskim, miała odzwierciedlenie w analizowanych 
tutaj procesach. 

Podobnie granice zewnętrzne odegrały w kształtowaniu się społeczności istot-
ną rolę, wyznaczając jej kulturową specyfi kę. Należy przypomnieć, że w dwudzie-
stoleciu międzywojennym Radzionków leżał na granicy Niemiec i Polski, stąd 
typowa dla tego typu pogranicza silna tożsamość lokalna. Również współcześnie 
położenie Radzionkowa w otoczeniu dużych miast aglomeracji śląskiej sprzyja 
jego wewnętrznej integracji i kulturowej odrębności.

Przyłączenie gminy do Bytomia było ważnym wydarzeniem w historii Ra-
dzionkowa. Obudziło w mieszkańcach lokalną tożsamość i wzmocniło poczucie 
odrębności. Potwierdzają to sami liderzy, twierdząc, że „paradoksalnie przyłącze-
nie do Bytomia było początkiem sukcesu samodzielnego Radzionkowa” (wyw. 2). 

Ostateczne późniejsze zwycięstwo i oderwanie się Radzionkowa uruchomiło 
falę entuzjazmu, który na długo udało się podtrzymać. To na tej fali powstało silne 
społeczeństwo obywatelskie, zaktywizowały się grupy mieszkańców i ożywiła się 
lokalna kultura. Sukcesy pierwszych lat samorządności wpływały na rozwój tych 
zachowań.

Opisane powyżej charakterystyczne dla tożsamości Radzionkowa elemen-
ty wyzwoliły silne poczucie dumy i podmiotowości w mieszkańcach oraz miały 
wpływ na integrację społeczności. To z kolei rodziło potrzebę partycypacji i de-
cydowania o swoich sprawach. Początkowo „zamknięta do wewnątrz” podmioto-
wość radzionkowian znalazła ujście w dążeniach do samostanowienia. Transfor-
macja podmiotowości zamkniętej w podmiotowość kontestacyjną, nieformalnej 
samoorganizacji w legitymizowaną samorządność wymagała jednak udziału kil-
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ku innych elementów układu uwarunkowań i czynników. Dopóki „wewnętrzna 
duma” radzionkowian była poskramiana przez ich „zewnętrzny wstyd”, procesy 
upodmiotowienia i rozwoju nie mogły zostać uruchomione.

6.5.  Tradycja jako empowerment czy disempowerment ? 
O czynnikach rozwoju

Przedstawione powyżej uwarunkowania historyczne skłaniają do refl eksji nad 
miejscem i znaczeniem tradycji w analizowanym procesie rozwoju i upodmio-
towienia społeczności Radzionkowa. Jak bowiem zaobserwowano, tradycja Ra-
dzionkowa i tożsamość jego mieszkańców były ważnymi mechanizmami obu 
wymienionych procesów. Celowe odwołanie do lokalnych symboli kulturowych 
(reprint monografi i Radzionkowa, przywoływanie postaci księdza Józefa Knosa-
ły i naczelnika gminy Jerzego Ziętka) służyło mobilizacji mieszkańców do walki 
o samodzielność gminy. Podobne znaczenie miały osiągnięcia radzionkowian na 
zewnątrz (chodzi tu zarówno o sukcesy Ruchu Radzionków, jak i kariery zawodo-
we i naukowe mieszkańców). Ożywienie kulturalne, przejawiające się w ofi cjalnej 
celebracji tradycji kulturowych, również działało upodmiotowiająco. Kultywowa-
ne dotąd wyłącznie w nieformalnych stosunkach rodzinno-sąsiedzkich radzion-
kowskie wartości zostały otwarcie wyartykułowane i ofi cjalnie legitymizowane. 
Innymi słowy, upublicznienie prywatnej dumy radzionkowian stanowiło główny 
element procesu upodmiotowienia badanej społeczności. Mieszkańcy wreszcie 
mogli głośno mówić o tym, że są Ślązakami, radzionkowianami:

Dawniej to się człowiek wstydził... a teraz to [tożsamość – przyp. M.K.] jest coś dobre-
go, mówi się o tym w telewizji, zachęca się do godonia [mówienia gwarą śląską – przyp. 
M.K.], są te festyny (...), teraz nam bardziej wolno być Ślązakami, nie musimy się z tym 
kryć, wstydzić się języka ani zwyczajów naszych (fok. 3).

Sąsiednie miejscowości zawsze nam dokuczały, że jesteśmy Cidrami. Śmiali się 
z nas. A my jesteśmy Cidrami i jesteśmy z tego dumni (fok. 2).

To upublicznienie osobistej godności stanowiło niezbędny warunek „otwarcia 
się” zamkniętej dotąd „do wewnątrz” podmiotowości radzionkowian i kontestacji 
zastanego porządku. Mieszkańcy poczuli się równoprawnymi uczestnikami szer-
szego układu społecznego, aktorami zdolnymi zmieniać swoje środowisko nie tyl-
ko „u siebie”, ale także „na zewnątrz”. 

Transformacja tradycyjnej tożsamości w podmiotowość kontestacyjną doko-
nała się dzięki lokalnym liderom, którzy świadomie budzili w mieszkańcach po-
czucie dumy i nawoływali do samostanowienia o sobie, uruchamiając tym samym 
spoczywający w Radzionkowie historyczny potencjał. Znaczenie liderów dla po-
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wodzenia transformacji lokalizmu tradycyjnego w mobilny wydaje się dziś oczy-
wiste. Przypadek Radzionkowa jednak uzmysławia, jak ważna jest „rodzimość”, 
„swojskość” lokalnych elit, które postrzega się jako „swoich”, którym się ufa i któ-
rym można zawierzyć interesy społeczności. Liderzy „obcy”, pochodzący z ze-
wnątrz, zwykle nie cieszą się pełnym zaufaniem i akceptacją mieszkańców, przez 
co znacznie trudniej im zmobilizować społeczne zasoby gminy. Często dochodzi 
do nieporozumień, działania liderów spotykają się z oporem mieszkańców, braku-
je bowiem kulturowej płaszczyzny porozumienia, wspólnoty, która generuje tak 
potrzebne zaufanie. Fenomenem Radzionkowa jest właśnie to, że wykształciła się 
w nim silna, rodzima elita. Obejmuje ona profesorów uniwersyteckich (Zygmunt 
Tobor jest dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, 
a Karol Musioł jest rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, co z dumą powtarza-
ją mieszkańcy Radzionkowa), dziennikarzy, dyrektorów dużych przedsiębiorstw. 
Większość lokalnych liderów ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządza-
nia, w tym także zarządzania w administracji, niektórzy z nich się doktoryzują. 

Szczególnego znaczenia nabiera jednak kontakt z inną kulturą, jaki był udzia-
łem lokalnych działaczy studiujących poza Radzionkowem. Pozwoliło im to 
dostrzec kulturowy potencjał Radzionkowa. Dzięki tym doświadczeniom lokal-
ni działacze są zdolni przerzucić mosty między śląską tradycją a zewnętrznymi 
wartościami kulturowymi, łączyć radzionkowską mentalność z możliwościami 
nowoczesnego społeczeństwa. Pozwolę sobie zamieścić w tym miejscu dłuższą 
wypowiedź jednego z lokalnych liderów, który opowiada o wykształcaniu się 
wspomnianych elit i przyjmowaniu przez nich przywódczej roli w Radzionkowie:

Ta jakaś miłość do tej małej ojczyzny, również kultywowanie tradycji śląskich, które 
było podstawą w wychowaniu domowym, przejawiło się później, kiedyśmy byli dojrza-
li, kiedyśmy zaczęli się uczyć, studiować. Te wartości w nas drzemały, ale się nie uak-
tywniały. Był taki okres, kiedy my Ślązacy chodziliśmy do szkoły, to był jakby taki cichy 
zakaz kończenia szkół wyższych. Byliśmy promowani jako ludzie dobrzy do fi zycznej 
pracy albo do poziomu średniego technicznego, ale jeżeli ktoś myślał o studiach, to nie 
było to (...) dobrze widziane. Ja pamiętam swój rocznik, pięćdziesiąty trzeci, była to 
grupa ludzi, która jak gdyby zaczęła się wychowywać w innych wartościach. Po pierw-
sze, nie wiem, czy to akurat tu w Radzionkowie, ale sporo moich koleżanek i kolegów 
miało inne ambicje, z naszego rocznika bardzo wiele osób rozpoczęło edukację ponad 
szkołę średnią i wtedy myśmy zobaczyli inny świat, wtedy obudziły się takie wartości, 
które gdzieś tam drzemały, ale nie były wykształcone. One po prostu nie mogły być wy-
kształcone, jeżeli pani nie widzi możliwości tego świata w pełni (...). Myśmy zobaczyli 
te wartości, kształcąc się na studiach, obserwując nasze otoczenie. Stwierdziliśmy, że 
możemy się sami zorganizować i sami coś innego zrobić. Najpierw stworzyliśmy taki 
klub „Pod Trzydziestką”, klub akademicki, on funkcjonował na bazie Domu Kultury 
„Karolinka” oraz przy parafi i Świętego Wojciecha. To była działalność typowo kultu-
ralna czy rozrywkowa (...). Klub „Pod Trzydziestką” stał się poważniejszy (...). Myśmy 
założyli klub w roku siedemdziesiątym trzecim, już wtedy widzieliśmy możliwości, ja-
kie w Radzionkowie drzemią. To był wir edukacyjny, to był pierwszy, drugi rok studiów. 
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Nagle obudziliśmy się, że jesteśmy w gminie Bytom (...). Myśmy byli za młodzi samo-
rządowo, żeby zbudować ten protest, a ci starsi, którzy protestowali, znowu też nie byli 
na tyle odważni. Nie chcę ich oceniać za brak odwagi, bo wie pani, jakie to były czasy, 
więc ktoś tam protestował, ale nie było czegoś takiego, że ktoś wyszedł na ambonę, 
jakiś plac i powiedział, ja werbuję, idziemy z siekierami, kosami, tworzymy piątą armię, 
kolumny i nie pozwolimy na przyłączenie Radzionkowa do Bytomia. To się później 
dopiero rozwija, kiedy zaczęliśmy widzieć, że to nasze otoczenie jest zaniedbane, jest 
po prostu niedoinwestowane, jest zapomniane (...), zaczęła się u nas pojawiać myśl, że 
przecież można inaczej, że przecież potrafi my się przemóc i pokonać pewien element. 
Zaczęliśmy poznawać inny świat, inne obyczaje, inne wartości, to stwierdziliśmy, że jest 
możliwość zmiany naszego otoczenia, naszej rzeczywistości, że możemy sami zadecy-
dować o tym, że Radzionków może wyglądać inaczej, czyli może samorządzić, i to przy-
szło nagle, to był rok osiemdziesiąty dziewiąty, rok przemian w naszym kraju, a szcze-
gólnie słynnego wystąpienia pani premier Suchockiej w Poznaniu, ta idea jak gdyby, 
to ziarno tam wypowiedziane, to była kropka nad i, i w tym momencie, ta inicjatywa 
ruszyła tą lawinę działań, których efektem była restytucja gminy Radzionków (wyw. 1).

Nie bez znaczenia jest zdolność lokalnych elit Radzionkowa do podjęcia roli li-
derów mniejszości i organizowania życia tutejszej społeczności. Niejednokrotnie 
bowiem bywa, że lokalne elity alienują się ze społeczności, w których żyją (czasa-
mi nawet przyjmują wobec jej członków postawę wyniosłości), lokują swoją ak-
tywność poza społecznością i dystansują się od jej problemów. Obecność samych 
lokalnych elit nie przesądza zatem o sukcesie. Decyduje o nim dopiero społeczna 
integracja lokalnej wspólnoty. Zintegrowanie społeczności sprawia, że elity czują 
się odpowiedzialne za społeczność, z której się wywodzą, a przewodzenie jej trak-
tują jako swoją misję. 

Zapoczątkowana przez lokalnych liderów celebracja tradycji pociągała za sobą 
rozkwit sfery publicznej. Powstawały organizacje, które te miejscowe tradycje 
chciały pielęgnować i zarazem zadbać o rozwój społeczności. Dzięki wykorzy-
staniu wolontariatu powstawało wiele przedsięwzięć kulturalnych i sportowych, 
a zaangażowani w ich organizację ludzie zaczęli instytucjonalizować swą niefor-
malną dotąd działalność: tworzono kolejne stowarzyszenia i rozwijano płasz-
czyzny współpracy. Wielość podmiotów wymusiła potrzebę instytucjonalizacji 
współpracy międzysektorowej i wprowadzenia instrumentów partycypacyjnego 
współrządzenia.

Uwarunkowania historyczne, szczególnie zaś tradycja i tożsamość radzion-
kowian, tworzyły zatem mechanizmy upodmiotowienia społeczności. Wpływ 
uwarunkowań miał tu podwójny charakter. Z jednej strony tradycje samoorgani-
zowania się i współpracy obywatelskiej były zasobami, które w znaczący sposób 
ułatwiały rozwój Radzionkowa. Z drugiej strony, tradycja stała się narzędziem 
społecznej mobilizacji. Obserwacja ta nie należy do odkrywczych – począwszy od 
włoskich badań Roberta Putnama (1993) hipoteza o wpływie tradycji historycz-
nych na zorganizowanie i rozwój regionów jest powszechnie znaną prawdą, dys-
ponujemy także danymi na temat instrumentalnego znaczenia tradycji (Kempny 
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2004b). W tym miejscu proponuję jednak zastanowić się nad problemem całko-
wicie odmiennym – czy tego typu „pozytywna” tradycja historyczna nie powodu-
je również procesu odwrotnego? 

Tradycyjna, zintegrowana społeczność Radzionkowa zapewne nie rozwijała-
by się, gdyby była pozbawiona swoich liderów. Uległość i podporządkowanie ra-
dzionkowian wobec szerszego układu społecznego mogłyby skutecznie blokować 
otwarcie tradycyjnie „zamkniętej do wewnątrz” podmiotowości i uniemożliwiać 
autoafi rmację lokalnej kultury, przez co społeczność trwałaby w swoim zamknię-
ciu i – zapewne – ulegałaby dalszej marginalizacji. Innymi słowy, społeczność za-
marłaby, przekształciłaby się w skansen i nigdy nie weszłaby na drogę społeczno-
ści nowego typu. Jest to jednak tylko jedna z kilku kwestii, na którą należy zwrócić 
uwagę, analizując wpływ tradycji na rozwój.

Oprócz swych upodmiotowiających właściwości, tradycja przejawia także 
potencjalnie marginalizujący i wykluczający wpływ. Dotyczy to dwóch zjawisk 
o podstawowym, jak się wydaje, znaczeniu. Przede wszystkim oparcie rozwoju 
na tradycji wyklucza tych mieszkańców, którzy wywodzą się z odmiennego kręgu 
kulturowego. Tym samym rozwój nie obejmuje całej społeczności, a jedynie jej 
tradycyjny rdzeń. Inną kwestią jest potencjalna „skansenizacja” rozwoju, a więc 
ograniczanie go do aktywności kultywującej przeszłość jako wartość samą w sobie 
i jedyną podstawę integracji.

Przypomnijmy, że podział na „tutejszych” i „obcych” nabrał w Radzionkowie 
przestrzennego wymiaru. W pierwszej fali migracji do Radzionkowa ludność na-
pływowa osiedlała się w familokach w dzielnicy Rojca. Podział między Radzion-
kowem a Rojcą utrzymuje się do dziś, choć ma on bardziej żartobliwy charakter 
i ogranicza się do kpiących docinków (głównie na temat tego, gdzie leży centrum 
Radzionkowa – na rondzie w Rojcy czy na rynku w Radzionkowie). Mieszkańcy 
Rojcy określają się jednak często mianem rojczan, co wskazuje na wykształce-
nie się w tej grupie pewnej sublokalnej tożsamości. Jest ona wynikiem tarć, jakie 
towarzyszyły kontaktom „tutejszych” radzionkowian z pierwszymi osadnikami 
z zewnątrz. Dystans i poczucie wyższości względem wiejskiej ludności napływo-
wej sprawił, że integrowali się oni raczej wewnątrz własnej grupy, podczas gdy 
radzionkowianie „z dziada pradziada” trzymali się razem. Choć podziały i kon-
fl ikty te z czasem zanikły, czemu sprzyjały małżeństwa mieszane i przestrzenna 
mobilność mieszkańców, pewne poczucie odrębności Rojczan daje się w dalszym 
ciągu zaobserwować. Wskazują na to także badani liderzy polityczni oraz przed-
stawiciele urzędu gminy:

Bywa tak, że mieszkańcy Rojcy są niezadowoleni, że władza o nich nie dba, tylko o Ra-
dzionków. Ale to jest polityczne podpuszczanie, takie nieładne budowanie siły poli-
tycznej przez przeciwników. Na przykład krzyczą, że Rojca to tylko brudne inwestycje, 
a ładuje się tylko w Radzionków, że co dobre, to do Radzionkowa, a co brudne, to do 
Rojcy, i że to niby celowe działanie. A to wynika z planów zagospodarowania terenów. 
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Trudno, żebyśmy w pobliżu Księżej Góry, która jest naszym skarbem i gdzie chcemy 
rozwijać turystykę, żeby tam robić przemysłowe inwestycje. Trzeba było to jakoś po-
dzielić. Ale to nie dlatego, że rządzą radzionkowianie i oni chcą na złość Rojcy. Przecież 
wielu naszych radnych mieszka w Rojcy. I my też dużo robimy w Rojcy. Tylko że nie-
którzy chcą te sentymenty wykorzystać i podpuszczają i budzą niepotrzebne konfl ikty 
(wyw. 27). 

Późniejszy napływ ludności (druga połowa lat siedemdziesiątych minione-
go wieku) koncentrował się w specjalnie budowanych na te potrzeby osiedlach 
mieszkaniowych. W odróżnieniu od „starej” Rojcy, która zintegrowała się z Ra-
dzionkowem i, wydaje się, w większym stopniu stanowi kulturową całość, osiedla 
mieszkaniowe pozostają względnie zatomizowane i kulturowo wyalienowane. Tu-
taj proces integracji nie wszędzie się dopełnił. Część mieszkańców osiedli nadal 
nie utożsamia się z Radzionkowem i nie akceptuje faktu odłączenia od Bytomia. 

Osiedla napływowe są mniej aktywne, mniej zorganizowane, bardziej zatomi-
zowane i częściej dotykają je różnego rodzaju problemy społeczne. Pojawia się 
pytanie, czy lokalna kultura, radzionkowska tożsamość i tradycja nie stanowią 
bariery dla integracji ludności napływowej i ich zaangażowania w procesy lokal-
nego rozwoju. Innymi słowy, czy nie stanowią one mechanizmu disempowerment, 
wykluczającego napływowych mieszkańców osiedli z udziału w rozwoju. Gdyby 
tak było, możliwości rzeczywistego rozwoju takiej społeczności byłyby ograniczo-
ne, a skutki nietrwałe. Oparcie procesu wyłącznie na tradycyjnej integracji spo-
łeczności wykluczałoby jednostki o odmiennej tożsamości i stwarzałoby obszary 
peryferyjne i zmarginalizowane, co w alternatywnych koncepcjach nie stanowi 
przypadku społecznego rozwoju. Pierwsze procesy upodmiotowienia przez cele-
brację lokalnych tradycji wydawały się zatem dzielić społeczność na upodmioto-
wiony „stary” Radzionków i wykluczony Radzionków „napływowy”, co najlepiej 
oddaje nazwa, którą część rodzimych mieszkańców Radzionkowa określała na-
pływowe osiedla mieszkaniowe: „ZOG”, czyli „zamknięty okręg goroli”.

Wiąże się z tym problem ogólniejszej natury: czy społeczność „zamykająca 
się do wewnątrz”, w swojej tradycji, może się rzeczywiście rozwijać? Jak można 
się przecież domyślać, nikt – może z wyjątkiem niektórych starszych rodzimych 
mieszkańców gminy – nie chciałby mieszkać w skansenie. Społeczność, aby się 
rozwijać, nie może trwać w przeszłości. Świadomi tego problemu są sami miesz-
kańcy, którzy twierdzą, że wprawdzie tradycja nie pozostaje w sprzeczności z no-
woczesnością, pewne jej elementy mogą jednak powodować stagnację i opór wo-
bec zmian. Jako przykład przywołują najczęściej takie cechy lokalnej tożsamości, 
jak wspomniana już skłonność do podporządkowania i uległość, które „nie są 
na te czasy” (fok. 4). Nie dotyczy to jednak wyłącznie negatywnych elementów 
tradycji, ale również jej treści w swej istocie pozytywnych. Integracja wokół trady-
cji może blokować napływ nowych wartości i utrudniać w ten sposób niezbędne 
dla rozwoju innowacje. W grupach homogenicznych, szczególnie tych „zamknię-
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tych do wewnątrz”, trudniej o kreatywność i nowatorski stosunek do bieżących 
problemów. Rezultatem „zamknięcia w tradycji” jest zatem stagnacja. Choć więc 
mieszkańcy takiej zintegrowanej społeczności mogą być doskonale zorganizowa-
ni, gmina nie będzie się rozwijać w sposób trwały.

Jak więc społeczność Radzionkowa radzi sobie z tym janusowym obliczem 
tradycji? Decydujący ponownie okazali się lokalni liderzy, którzy „otwierają” spo-
łeczność na zewnętrzne wartości kulturowe i sprzyjają nowym formom integracji 
w przestrzeni publicznej. Zasadniczym elementem, który zadecydował o urucho-
mieniu procesów reintegracji i upodmiotowienia ludności napływowej, było lo-
kalne społeczeństwo obywatelskie wraz z partycypacyjnym systemem sprawowa-
nia władzy oraz inkluzyjna polityka kulturalna miasta.

Przedstawione obserwacje wskazują, że współczesna społeczność Radzion-
kowa nie ma ekskluzywnego charakteru, a procesy integracji występują w sferze 
publicznej, coraz rzadziej typowo prywatnej, co stwarza potencjalne szanse na in-
tegrację osób spoza radzionkowskiego kręgu kulturowego. Innymi słowy, rozwój 
przestrzeni publicznej opartej na partycypacyjnym sprawowaniu władzy umożli-
wił transformację społeczności w kierunku społeczności nowego typu. Wyrasta-
jąca początkowo z afi rmacji lokalnej tożsamości samoorganizacja mieszkańców 
i rozwój stowarzyszeń z czasem przerodziły się w zjawisko o szerszym zasięgu 
i odniesieniach kulturowych, wykraczając poza ramy górniczo-śląskiej tradycji. 
Niezwykle istotną rolę w tej materii odgrywa stowarzyszenie Zielona Ziemia, 
które swoją proekologiczną aktywnością wpisuje się w iście postmaterialistyczne 
wartości kulturowe, jednocząc wokół swoich celów zarówno rodzimych Ślązaków, 
jak i przybyszów z odległych regionów Polski. Integruje również Związek Emery-
tów, który skupia w swoich szeregach emerytów „rodzimych”, „napływowych”, jak 
i starszych mieszkańców innych miast. Rodzaje aktywności oferowane przez te 
stowarzyszenia przyciągają napływowych mieszkańców, którzy w ten sposób in-
tegrują się ze społecznością. Integracja przebiega zatem w przestrzeni publicznej. 
W przeciwieństwie do tradycyjnie prywatno-rodzinnych form integracji przybysz 
nie musi się stawać „swój”, co w przeszłości następowało zazwyczaj przez wejście 
do rodziny i przyjęcie lokalnych zwyczajów. Płaszczyzną integracji są wspólne 
cele i zainteresowania, a nie pokrewieństwo ani podobieństwo kulturowe. Innymi 
słowy społeczność „przeniosła się” do stowarzyszeń, które z natury rzeczy mają 
bardziej inkluzyjny charakter. Decydującą rolę odegrali tu liderzy tych organi-
zacji, „ludzie-instytucje”, o szerszych horyzontach kulturowych, którzy niejako 
otworzyli społeczność i wpuścili do niej obce elementy. 

Badani radzionkowianie w zdecydowanej większości deklarują otwarte i tole-
rancyjne postawy. Zarówno wśród lokalnych liderów, jak i w działających na tere-
nie gminy organizacjach funkcjonuje wiele osób napływowych. W związku z tym 
– zdaniem lokalnych samorządowców i działaczy – problem leży po stronie przy-
byszów, którzy niechętnie integrują się ze społecznością. Potwierdzają to także ci 
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działacze, którzy wywodzą się z napływowych rodzin. Problemem, przed którym 
stają władze lokalne, jest zatem upodmiotowienie marginalizujących się miesz-
kańców osiedli i stworzenie płaszczyzny współpracy między „starymi” a „nowy-
mi” mieszkańcami Radzionkowa. Mechanizmem upodmiotowienia nie może być 
jednak tradycja, ta ma bowiem w wypadku napływowej ludności zdecydowanie 
wykluczający wpływ.

Radzionków wydaje się taką wykluczającą pułapkę tradycji omijać, na co wska-
zują podejmowane przez władze działania i strategia dowartościowywania różnych 
kultur. Urzędnicy gminni tak opowiadają o swoich staraniach w tym zakresie:

Była taka sytuacja na Dniach Radzionkowa, że jak był pochód mieszkańców Radzion-
kowa, bo zawsze mamy taki pochód, biorą w tym udział różne reprezentacje i trzeba 
zawsze ustalić kolejność. No i tak wyszło, że rojczanie szli akurat jakoś nie na początku 
pochodu, tylko dalej, no i niektórzy z nich poczuli się z tym źle, że ich się niedocenia, 
że to było celowe, żeby ich pod koniec umieścić. No to teraz zwracamy na to większą 
uwagę, żeby ich jakoś dowartościować, i na następnych Dniach Radzionkowa puścimy 
ich z przodu. Bo generalnie to trzeba podkreślić, że miasto dba o to, by dowartościować 
te różne kultury i tożsamości tutaj, to się tutaj wspiera. Na przykład dbamy o to, żeby 
używać nazwy rojczanie na mieszkańców Rojcy, a nie radzionkowianie. Więc jak pisze 
się coś w gazecie o kimś z Rojcy, to się pisze „rojczanin” (wyw. 33). 

W wypadku mieszkańców nieidentyfi kujących się z miejscem zamieszkania 
działania władz zmierzają w kierunku wytworzenia więzi z Radzionkowem. Ma 
w tym pomóc bogata oferta kulturalna, budowa przestrzeni publicznych w mie-
ście (w planach jest przebudowa urbanistyczna miasta w celu wytworzenia du-
żej liczby małych przestrzeni sprzyjających integracji społecznej) i wysoka ja-
kość życia w Radzionkowie. Innymi słowy, kultura ma wiązać ludzi z miejscem. 
Oprócz tradycyjnych radzionkowskich świąt zaczęto organizować także uroczy-
stości o bardziej uniwersalnym charakterze. Przykładem mogą być wspomniane 
Dni Radzionkowa, które mają integrować wszystkich mieszkańców i afi rmować 
wszystkie tradycje i wartości kultywowane w gminie. W Radzionkowie odbywają 
się ponadto koncerty muzyki poważnej, jazzowej i rozrywkowej, przedstawienia 
teatralne najlepszych polskich teatrów, są organizowane przeglądy fi lmów, wysta-
wy sztuki, wieczory poetyckie, sympozja, a także pokazy break dance i turnieje 
szachowe. Towarzyszy temu bogata oferta rekreacyjno-sportowa. Odbywają się 
liczne konkursy i turnieje, mecze piłki nożnej i siatkowej, regaty, nordic walking. 
Dzieci i młodzież rozwijają swoje talenty w Domu Kultury „Karolinka”. Działa-
nia te wspomagają lokalne organizacje pozarządowe, które wspólnie z miastem 
organizują liczne imprezy kulturalne i sportowe o otwartej formule, które gro-
madzą liczne rzesze mieszkańców, sprzyjając ich integracji. Dzięki uczestnictwu 
w wydarzeniach kulturalnych i sportowych napływowi mieszkańcy wtapiają się 
w społeczność, a konsumpcja kultury staje się płaszczyzną integracji. Identyfi kacji 
z miejscem sprzyja zatem bogata oferta kulturalna i będąca jej wynikiem wysoka 
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jakość życia w Radzionkowie. Kultura zatem, zarówno ta wysoka, jak i niższe for-
my rozrywki, stanowią mechanizmy upodmiotowienia. Rezultaty tej działalności 
można dostrzec w przykładach organizowania się mieszkańców osiedli i pierw-
szych próbach powoływania przez nich własnych stowarzyszeń.

W pierwszej fazie procesu rozwoju społeczności tradycja wydawała się zatem 
stanowić zarówno mechanizm włączania, jak i wyłączania. To, co stanowiło pod-
łoże aktywizacji rodzimych radzionkowian, jednocześnie wyłączało z niej lud-
ność napływową. Rozwój Radzionkowa był projektem samych radzionkowian, 
a więc tych mieszkańców, którzy utożsamiali się z tą gminą. Dopiero wyjście poza 
ciasno defi niowaną tożsamość i budowa nowoczesnej społeczności kreatywnej, 
opartej na inkluzyjnej polityce kulturalnej, zaczęło stwarzać warunki dla rozwoju 
społeczności. Okazało się, że dla pełnego rozwoju była konieczna fuzja czynni-
ków tradycji i kreatywności. Przenosząc te obserwacje na grunt koncepcji kapita-
łu społecznego, można postawić diagnozę, że aby Radzionków wszedł na ścieżkę 
rozwoju, tradycyjnie silny kapitał wiążący wymagał wsparcia kapitałem pomosto-
wym oraz łączącym. Oba typy kapitału społecznego należało wytworzyć. Liderzy 
(czynnik ludzki), polityka kulturalna (czynnik kulturowy) oraz inkluzyjny i par-
tycypacyjny system sprawowania władzy (czynnik instytucjonalny) – wszystkie te 
elementy stanowiły niezbędne ogniwa procesu rozwoju.

6.6.  Kapitalizacja radzionkowskiej kultury: synchroniczno-diachroniczny 
bilans zasobów rozwojowych

W wyniku opisanej wcześniej dynamiki układu uwarunkowań i czynników roz-
woju powstawały lokalne kapitały rozwojowe. Złożone interakcje między uwa-
runkowaniami historycznymi i systemowymi a czynnikami instytucjonalnymi, 
kulturowymi oraz czynnikiem ludzkim stworzyły podstawy do rozwoju gminy. 
Przede wszystkim uległy wzmocnieniu cztery podstawowe grupy kapitałów: kul-
turowy, społeczny, instytucjonalny oraz psychologiczny. Rezultatem interakcji 
uwarunkowań historycznych i czynników rozwoju był ponadto kapitał przyrod-
niczy i ekonomiczny. 

Elementem układu uwarunkowań i czynników, który przede wszystkim za-
ważył na kierunku przemian współczesnego Radzionkowa, był kapitał kulturowy 
mieszkańców gminy. Podstawowe elementy habitusu radzionkowian obejmują 
śląskość typu inkluzywnego, wyrażającą się przede wszystkim w podmiotowej 
orientacji, samozaradności i otwartości na innowacje oraz na takie wartości, jak: 
religijność, rodzinność, oszczędność i gospodarność oraz etos pracy. 

Charakter pogranicza regionu, w którym leży Radzionków, ciągłe zmiany 
przynależności państwowej i oddziaływanie różnych, obcych sobie wpływów 
kulturowych wytworzyły w radzionkowianach silną tożsamość lokalną, która 
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pozwalała tejże społeczności zachować podmiotowość i sprawnie funkcjonować 
niezależnie od zmieniającego się kontekstu społeczno-politycznego. Bez wzglę-
du zatem na to, w granicach którego państwa Radzionków się znajdował, jego 
mieszkańcy samodzielnie organizowali życie swojej społeczności, zachowując 
jednocześnie pewną niezależność i odrębność w stosunku do wyższych szczebli 
organizacji społeczeństwa. 

Na tej podstawie wykształcił się ruch samozaradności i samoorganizacji, po-
wstało lokalne społeczeństwo obywatelskie, samodzielnie „rządzące się” i roz-
wiązujące problemy życia codziennego regionu i społeczności. Silna tożsamość 
lokalna i przywiązanie do społeczności określane mianem patriotyzmu lokalne-
go, stanowiąc podłoże kształtowania się podmiotowych orientacji i obywatelskich 
postaw, sprzyjają rozwojowi, który wymaga zaangażowania mieszkańców w spra-
wy społeczności i oddolnej samoorganizacji. Tradycja stanowi więc w tym sensie 
mechanizm upodmiotowienia mieszkańców i ich społecznej aktywizacji:

Myślę, że to jest tak jakby istota, że my, mieszkańcy Radzionkowa, nie wiem w jakim 
procencie, ale myślę, że w przeważającym, czujemy się mieszkańcami Radzionkowa i to 
jest najpiękniejsze w tym mieście, że nie traktujemy go jako miejsce, w którym się sy-
pia, ale jako nasze miasto, o które chcemy dbać. I które chcemy rozwijać, i w którym my 
chcemy się rozwijać. Więc Radzionków jest piękny swoimi mieszkańcami, a wszystko 
inne to już jest mniej ważne (wyw. 23).

W mieszkańcach drzemie lokalny patriotyzm, mimo że wiele miast ościennych czasem 
dokucza nam z tego powodu, śmieje się z nas, że jesteśmy Cidrami, ale trzymamy się 
wszyscy w kupie razem i wydaje mi się, że ta tradycja, i to, że ten patriotyzm taki lokal-
ny, który drzemie w mieszkańcach, powoduje ten rozwój (fok. 2).

[Patriotyzm lokalny – przyp. M.K.] jakoś tak z dziada pradziada, choć gros ludzi jest 
napływowych, ale gros to są ludzie, którzy z dziada pradziada tu mieszkają, te tradycje 
są utrzymywane z ojca na syna, i po prostu mnie się wydaje, że ta tradycja, ta rodzi-
na jest tutaj w tym wszystkim [mowa o mechanizmach rozwoju społeczności – przyp. 
M.K.] najważniejsza (fok. 4).

To jest ten patriotyzm lokalny, w dosłownym tego słowa znaczenia, i w pozytywnym 
słowa tego znaczeniu. Więc począwszy od dbałości o swoje małe podwórko, poprzez 
dbałość o otoczenie, no i poprzez automatycznie dbałość o całe miasto. Utożsamianie 
się z tym miastem, przez to powiedziałem, że najpierw jestem radzionkowianinem, 
a potem Ślązakiem. Utożsamianie się z tym śląskim porządkiem..., bo moim zdaniem 
ten ład, porządek, a po naszemu „ordung”, no, jest wartością ponad wszystko (wyw. 31).

Fakt zamieszkiwania na terenie Radzionkowa różnych nacji: Polaków, nie-
określonych narodowo Ślązaków i Niemców oraz związana z tym wielokultu-
rowość regionu sprzyjały wytwarzaniu u tutejszej ludności szerszych odniesień 
społeczno-kulturowych. Dlatego też badani mieszkańcy Radzionkowa podkreśla-
ją, że „Radzionków zawsze był europejski”. Silna lokalna tożsamość, wsparta pa-
mięcią doświadczeń historycznych, dostarcza mieszkańcom „poczucia zakorze-
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nienia” także współcześnie, pozwalając na rozszerzenie układu odniesienia poza 
społeczność regionu i granice państwa narodowego. Radzionkowianie czują się 
zatem Europejczykami, twierdząc niejednokrotnie, że „bycie Ślązakiem i Euro-
pejczykiem to to samo”. 

Myślę, że od zawsze tutaj, właśnie przez tą historię Śląska, przez tą ponadnarodowość 
związaną z tym, że ta ziemia zawsze była takim pograniczem, gdzie się ta ludność mie-
szała i myślę, że to zawsze się patrzyło w skali takiej szerszej, zwłaszcza jeżeli chodzi 
o doświadczenia wojenne i powojenne (...). Rodziny były takie, że to odniesienie było 
bardzo szerokie do całej Europy, aż po Wschód, gdzie mój dziadek po wojnie zmarł 
deportowany do Związku Radzieckiego. Te odniesienia jakieś takie zawsze były bardzo, 
wręcz nawet regionalne (wyw. 20).

Śląsk był zawsze europejski. Zawsze europejski, zwłaszcza przez rozwój przemysłu na 
początku dziewiętnastego wieku (...). Początek dwudziestego wieku to Śląsk był bardzo 
europejski, bardziej niż wiele innych regionów Polski, stąd chyba nie ma problemu czuć 
się Europejczykami tutaj na Śląsku, więc na pewno się czuję Europejczykiem (wyw. 33).

Historyczne doświadczenia i tradycja wielokulturowości nadal odgrywają 
w życiu radzionkowian bardzo ważną rolę, zapewniając mieszkańcom poczucie 
bezpieczeństwa w szybko zmieniającej się rzeczywistości, jednocześnie ułatwiając 
otwarcie się na świat i zewnętrzne wartości kulturowe. W tym też sensie tradycja 
chroni przed zaściankowością, której scenariusz opisałam w pierwszym rozdziale 
niniejszego opracowania, a której istotą jest partykularyzm lokalny, zamknięcie 
się do wewnątrz społeczności i odcięcie od wpływów świata zewnętrznego. Ra-
dzionków tymczasem, opierając się na tradycji i poczuciu własnej tożsamości, nie 
boi się integracji z szerszym układem społecznym i bez obaw i kompleksów stara 
się znaleźć w tym świecie swoje miejsce.

Radzionków ma taki pomysł na to, że jesteśmy (...), znaczy bez kompleksów idziemy do 
Europy i nie boimy się (...) znaczy nie boimy się tego, co Europa przynosi, bo chcemy 
zostać dalej radzionkowianami (wyw. 23).

Integracja europejska w naszym przekonaniu to jest integracja tych dobrych kultur, 
a nie czerpania tego co najgorsze z tradycji drugich ludzi, czy tam nie z tradycji, tylko 
powiedzmy z życia codziennego innych ludzi. Więc jak się odnajdujemy w tym? Myślę, 
że dosyć mocno, o tym świadczy „Dobry Lot Europo”, gdzie co rok pokazujemy, że my 
w tej Europie jesteśmy i chcemy być i czerpać z tej kultury (wyw. 21).

Współistnienie elementów odmiennych kulturowo i różnorodność kulturo-
wych wpływów przyczyniły się ponadto do względnej inkluzywności lokalnej kul-
tury, jej otwartości na elementy obce, zdolności do wchłaniania elementów pożą-
danych bez utraty lokalnej tożsamości. Również obecnie badani radzionkowianie 
deklarują tolerancję wobec odmienności, wyrażając otwartość na świat i pozytyw-
nie, wręcz entuzjastycznie, ustosunkowując się do integracji europejskiej.
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Jak przychodzi jakiś obcy, co w innej kulturze się urodził, to wiadomo, że on nie będzie 
robił tego samego co my robimy, to wiadomo, że musi być człowiek tolerancyjny. Jak 
należy do innej wiary, a jest normalny człowiek, to wiadomo, my wierzymy w to, oni 
wierzą w to, wiadomo. Tak że trzeba patrzeć na to z różnych stron, to tacy sami ludzie 
jak my, jak nie przeszkadzają, nie robią na złość... (fok. 4).

Z mojego punktu widzenia Radzionków raczej się otwiera na te społeczności, oczywi-
ście te wszystkie umiarkowane rzeczy związane z tradycją, one przechodzą przez dosyć 
mocne sito moralne, jak wiara czy też tradycja śląska. Natomiast to nie jest tak, że 
odrzucamy wszystko inne, tylko przyjmujemy, jeżeli są dobre i mieszczą się w tym sicie 
– asymilujemy, a jeżeli nie, to nie potępiamy (wyw. 34).

Pielęgnowanie tradycji i tożsamości radzionkowian odgrywa zatem w procesie 
istotną rolę, czego są świadomi sami mieszkańcy i ich liderzy. Lokalna tożsamość 
jest traktowana jako narzędzie upodmiotowienia i źródło zasobów rozwojowych. 
Jak twierdzą radzionkowianie, potencjał rozwojowy gminy leży w samych miesz-
kańcach i ich kulturze, Radzionków jest bowiem „silny swoimi mieszkańcami” 
(wyw. 21).

Z ludzi to wynika. Z ludzi, z ich usposobienia, z wartości, które wyznają, z charakteru, 
z chęci zrobienia czegoś, z chęci współpracy, z chęci zrozumienia, z chęci wysłuchania 
nawet przeciwstawnych poglądów, z chęci wyjaśnienia sporów z tego wynikających, no 
wiadomo, że nic prosto się rodzi. Siła społeczności (wyw. 19).

No właśnie miasto silne mieszkańcami, oparte i ustanowione w tej całej tradycji ślą-
skiej, w tradycji katolickiej, jak również miasto nowoczesne, otwarte na wszystko, 
co dobre przynosi świat, miasto, gdzie (...) zrównoważony rozwój jest najważniejszy. 
I przede wszystkim właśnie dzięki mieszkańcom jest on możliwy, bo my tu ten kapitał 
mamy, nie musimy go szukać (wyw. 21).

Oprócz treści tradycjonalnego radzionkowskiego habitusu o procesach rozwoju 
i upodmiotowienia społeczności Radzionkowa decydują również pozostałe wymia-
ry kulturowego kapitału. Dotyczy to przede wszystkim szeroko rozumianej polityki 
kulturalnej, jaką lokalne władze prowadzą wspólnie z mieszkańcami zorganizowa-
nymi w licznych stowarzyszeniach i fundacjach. Bogate, ożywione życie kultural-
ne miasteczka jest źródłem podmiotowości mieszkańców i wzmacnia ich społecz-
ną aktywność. Otwarty dostęp do licznych form rozrywki, wydarzeń sportowych 
i kulturalnych staje się formą reprezentacji i upodmiotowienia (por. Mayo 2000). 
Uczestnictwo mieszkańców w kulturze otwiera ponadto społeczność na zewnętrzne 
wartości kulturowe i pozwala na jej integrację z szerszym układem społecznym. 

Niewątpliwym atutem społeczności Radzionkowa jest również historycznie 
utrwalona sieć społecznych kontaktów (kapitał sieciowy) oraz społeczna integra-
cja mieszkańców gminy. Stanowiące spuściznę tradycyjnej śląskiej społeczności 
górniczej znaczne spokrewnienie i spowinowacenie mieszkańców, a także bli-
skie relacje sąsiedzkie i koleżeńskie zdecydowanie ułatwiają powstanie i rozwój 
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społeczeństwa obywatelskiego. Społeczne kontakty w gminie wyrastają z historii 
społeczności górniczej i typowej dla niej tradycji spotykania się i wspólnego spę-
dzania czasu wolnego. Jeden z respondentów wspomina:

Z dzieciństwa jak pamiętam, na przykład lato, okres wakacyjny, to tak jak było dwa 
miesiące wakacji, to rodzice mają taki jakby luz też, też mają wakacje, bo tak zawsze 
jednak ktoś się z rodziców zajmował tą szkołą dziecka. To myśmy chodzili tak od sąsia-
da do sąsiada. Mój ojciec jest człowiekiem jeszcze umuzykalnionym, to tam na akor-
deonie, na gitarze. To myśmy takie ogniska robili praktycznie dzień w dzień (wyw. 16).

Choć kontakty te obecnie nie są tak częste jak w przeszłości, na co zwracają 
uwagę mieszkańcy, nie zanikają. Stanowią podłoże aktywności obywatelskiej ra-
dzionkowian.

Kontakty, tradycje, one są utrzymywane (...) w jakimś sensie tam zanikają, i to wynika 
z postępu w każdej materii, środków technicznych, elektronicznych, teraz kwestia tego 
czasu, swojego czasu, bardziej ograniczona, niż to bywało. Ale to wcale nie znaczy, że 
ci mieszkańcy ze sobą się nie kontaktują, nie współpracują, nie czynią wspólnie czegoś 
dobrego (wyw. 8).

Nadal na ogół wszyscy się znamy i tutaj przeważnie są rodziny takie rdzenne, z dziada 
pradziada tutaj mieszkamy i tworzymy tutaj taką jedną wielką rodzinę. Znamy się i to 
również zobowiązuje do takich prawych zachowań (...), każdy się stara, żeby wypaść jak 
najlepiej. I każdy chce jak najlepiej dla swojej okolicy (fok. 4).

Radzionków ma długie tradycje współdziałania i samozorganizowania spo-
łecznego. Jak już wcześniej wspomniałam, w tworzeniu lokalnego społeczeństwa 
obywatelskiego znaczną rolę odegrał – należący do najstarszych na Górnym Śląsku 
– klub sportowy Ruch Radzionków. W swojej już prawie dziewięćdziesięcioletniej 
działalności klub pełnił przede wszystkim funkcję integracyjną, spajając lokalną 
społeczność wokół idei samorządności, tradycyjnych wartości i obywatelskiego 
ducha. Podstawę dla kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego tworzyły 
także inne historyczne organizacje, jak Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, 
chór „Harfa” czy Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”, które od dziesiątków lat bez-
ustannie integrowały mieszkańców. Podobną funkcję pełnił kościół katolicki, pa-
rafi a i organizowane przez nią pielgrzymki. Zaangażowanie we wspólne sprawy 
wytworzyło między mieszkańcami więź, która zwrotnie wzmacniała umiejętność 
współdziałania i lokalne społeczeństwo obywatelskie. Na gruncie tychże doświad-
czeń również wytworzyło się w gminie – obecnie szczególnie cenne – zaufanie 
społeczne: zarówno poziome (zaufanie do pozostałych mieszkańców), jak i pio-
nowe (zaufanie do władz gminy).

Dość specyfi czne w Radzionkowie jest społeczne działanie. (...) Ludzie się łączą i coś 
chcą zrobić. (...) Ja myślę, że to jest po prostu spuścizna naszych przodków, dziadków, 
pradziadków (wyw. 27).



214 Rozwój po śląsku: procesy kapitalizacji kultury w śląskiej społeczności górniczej

Obywatelskie tradycje Radzionkowa zadecydowały o sukcesie w walce o sa-
modzielność gminy oraz – już po odzyskaniu upragnionej niezależności – o in-
tensywnym rozwoju przestrzeni społecznej miasta. Historycznie wykształcona 
sieć społecznych kontaktów, więź między mieszkańcami, zdolność współpracy 
oraz zaufanie społeczne, są ważnymi zasobami, które – w myśl idei rozwoju alter-
natywnego – kreują rozwój gminy.

Nie tylko jednak tradycje obywatelskie tworzą kapitał społeczny Radzionko-
wa. Niezwykle ważną rolę w budowie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego 
odgrywa czynnik ludzki, instytucjonalny oraz kulturowy. Znaczenie liderów lo-
kalnych było tu już wielokrotnie podnoszone, raz jeszcze jednak przypomnimy 
ich rolę „brokerów” i „odźwiernych”. Nie tylko bowiem przekształcili oni trady-
cyjne zasoby społeczne Radzionkowa w nowoczesny kapitał rozwojowy, ale także 
otworzyli społeczność na zewnątrz, kapitał wiążący uzupełniając kapitałem po-
mostowym. Ważną rolę w tym procesie odegrał włączający, partycypacyjny sy-
stem sprawowania władzy, który nie tylko wzmacnia tradycyjny kapitał społeczny, 
ale służy również nowym formom integracji. Bogata sfera publiczna i sprzyjające 
jej dalszemu rozwojowi rozwiązania instytucjonalne przyciągają kolejnych miesz-
kańców, przyczyniając się do wzrostu partycypacji. Źródłem kapitału społecznego 
jest także kapitał kulturowy, przede wszystkim zaś wspomniana już inkluzyjna 
polityka kulturalna miasta, która stanowi niezwykle istotny kulturowy czynnik 
upodmiotowienia i aktywizacji społeczności. Wszystkie te elementy razem prze-
sądzają o znacznej aktywności obywatelskiej radzionkowian:

Ludzie chcą tu działać. To widać przez szereg tych organizacji właśnie, (...) każdy sobie 
stawia jakieś cele. Oby jak najwyższe, ale czasami się przeceniamy, ale jeżeli stawiamy 
sobie cele jakieś takie realne, dochodzimy do tych celów, no to trzeba coś dalej. Stawia-
my sobie wyższe cele. No i to tak leci. I myślę, że tak to jest. Myślę, że dzięki zaangażo-
waniu ludzi (wyw. 35).

Wskazując na czynnik ludzki analizowanych procesów upodmiotowienia 
i rozwoju Radzionkowa, trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną cechę 
omawianego układu lokalnego. Duża integracja społeczności i jej niewielka li-
czebność wpływają na to, że lokalnych liderów i radnych cechuje silne poczucie 
odpowiedzialności przed mieszkańcami. „Wszyscy się znają”, co sprawia, że rów-
nież władza lokalna przestaje być anonimowa i podlega społecznej kontroli. Jak 
ujęła to żartem jedna z uczestniczek grupowego wywiadu:

Wszyscy wiemy, gdzie mieszka nasz burmistrz, wiemy też, że wstawił sobie w domu 
nowe okna. Więc jak nam się coś nie spodoba, co robi, zawsze możemy tam pod te 
okna z kamieniami pójść... [mruga okiem i śmieje się] (fok. 2).

W podobnym duchu wypowiada się także jeden z przedstawicieli tutejszych 
władz, którego zapytano o funkcjonowanie lokalnej polityki. Mężczyzna ten zwra-
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ca uwagę na zobowiązania wobec środowiska, w którym żyje i w którym będą żyć 
jego dzieci, a także na ważność dobrych relacji ze społeczeństwem. Wypowiedź 
ta potwierdza znaczenie gęstych sieci kontaktów bezpośrednich dla skutecznej 
kontroli funkcjonowania władzy lokalnej.

Taka polityka pisana to może już w Katowicach, w Warszawie, ale na pewno nie w ta-
kim mieście jak w Radzionkowie. Tutaj relacje takie bezpośrednie są ważne, tutaj nikt 
nie jest anonimowy, ja myślę, że te osoby, które funkcjonują odpowiedzialnie w tym 
środowisku, no to zawsze można na nich liczyć i nikt nie wykręci jakiegoś takiego nu-
meru politycznego. Bo to, ja myślę, w tym miejscu to się po prostu zobowiązuje, bo na-
sze dzieci tu żyją i chcą żyć, my chcemy tutaj funkcjonować do emerytury jeszcze dalej 
w pozytywnych jakichś relacjach. Więc to jest jakiś mechanizm samokontroli małych 
środowisk, który powoduje, że jest, że tak powiem, że to wszystko układa się dobrze 
(wyw. 20).

Obserwacje lokalnej ludności wskazują także na znaczny potencjał psycho-
logiczny radzionkowian, aczkolwiek należy zastrzec, że te spostrzeżenia mają 
ograniczoną wartość poznawczą. Próba dokładnego określenia zasobów psycho-
logicznych wymagałaby oddzielnych badań empirycznych. Trudno jednak nie 
zauważyć, że wszelkim działaniom podejmowanym w Radzionkowie towarzyszy 
niezwykły entuzjazm i ogromna chęć działania. W gminie wciąż pojawiają się 
nowe pomysły, formułowane są nowe programy, które następnie starannie się 
realizuje. 

O sile zasobów psychologicznych świadczą nie tylko wypowiedzi mieszkań-
ców. Szczególnego typu danych dostarcza ankieta, jaką przeprowadzono w trakcie 
grupowych wywiadów z mieszkańcami. Wyniki ankiety przeprowadzonej na nie-
wielkiej próbie uczestników wywiadów nie są reprezentatywne, miały one jednak 
zweryfi kować przewidywania co do wyjątkowości orientacji psychologicznych 
radzionkowian. Wcześniejsze obserwacje oraz zebrane na podstawie rozmów in-
formacje wskazywały na wysoki poziom optymizmu mieszkańców i ich psycho-
społeczny dobrostan. Aby to ogólne wrażenie zilustrować liczbami, postanowiono 
zadać ankietowanym radzionkowianom kilka wskaźnikowych pytań o charakte-
rze skali postaw.

Jednym ze wskaźników psychologicznego dobrostanu była ocena zadowole-
nia z zamieszkiwania w gminie. Ankietowani mieli określić tę cechę na dziesię-
ciopunktowej skali, gdzie 1 oznaczało całkowity brak zadowolenia, a 10 całko-
wite zadowolenie. Średnia wartość we wszystkich zebranych ankietach wynosiła 
8,75 punktów, co świadczy o znacznym zadowoleniu mieszkańców z zamieszki-
wania w Radzionkowie. Wynik ten pozwala także w pewnym stopniu tłumaczyć 
deklarowany optymizm radzionkowian i ich psychospołeczny dobrostan, na któ-
ry wskazują pozostałe dane. Zadowolenie z zamieszkiwania w Radzionkowie wy-
rażali także badani w trakcie wywiadów grupowych:



216 Rozwój po śląsku: procesy kapitalizacji kultury w śląskiej społeczności górniczej

Radzionków to jest najlepsze miasto, jakie może być. Jest dobrze, ludzie się znają, po-
magają sobie, jest tu co robić, bo są różne organizacje, ja bym Radzionkowa nie zamie-
niła na żadne inne miasto (fok. 5). 

Uważam, że Radzionków jest kochanym miastem, czuję się tutaj bardzo dobrze, nie 
zamieniłabym go na żadne inne miasto (fok. 5).

Zapytano także mieszkańców o ich postawy w stosunku do przyszłości 
i zmian. Pytanie miało charakter pięciostopniowej skali, na której respondenci 
mieli za zadanie określić stopień akceptacji prezentowanych twierdzeń. Zebrane 
wyniki potwierdzają wcześniej wyrażone przewidywania. Okazuje się bowiem, że 
ankietowani radzionkowianie patrzą w przyszłość ze spokojem (średnia wartość 
odpowiedzi na to pytanie wynosiła 4,05) oraz nigdy się nie zamartwiają i cieszą 
się życiem (wynik: 4,11). Biorący udział w badaniu radzionkowianie deklarowali 
ponadto, że raczej nie obawiają się zmian. Średnia wartość akceptacji twierdze-
nia: „Nie lubię zmian, bo zmiany zwykle niosą z sobą zagrożenia” wyniosła 2,5. 
Podobne opinie zebrano w trakcie wywiadów grupowych. Jak twierdzą badani 
radzionkowianie: 

W przyszłość patrzy się tutaj raczej optymistycznie. Życie rodzinne dużo optymizmu 
wnosi (fok. 1).

Mieszkańcy Radzionkowa są weseli, towarzyscy, lubią się bawić, są gościnni. I kultywu-
ją tradycję. I to jest istotne (fok. 3).

Radzionkowianie nie boją się zmian, zawsze trzeba stawić czoło wszelkim trudnościom 
i iść naprzód, bo nie ma innego wyjścia (fok. 3). 

Trudno wytłumaczyć ten fenomen, wydaje się jednak, że kilka elementów od-
grywa w tym wypadku szczególną rolę: kultura śląska, podmiotowa orientacja, 
silny patriotyzm lokalny oraz zakorzenienie. Tłumacząc entuzjazm radzionko-
wian kulturą śląską, mam na myśli przede wszystkim tradycyjny śląski humor 
oraz dystans zarówno do siebie, jak i do rzeczywistości, jaki cechuje Ślązaków. 
Ten dystans właśnie i to poczucie humoru pozwalają zachować entuzjazm nawet 
w niesprzyjających danym działaniom okolicznościach. Swoiste nastawienie do 
życia radzionkowian jest zatem niezwykle cennym źródłem energii w zmaganiu 
się z rzeczywistością. Temu optymizmowi sprzyja także poczucie bezpieczeństwa, 
świadomość, że się nie jest samemu, że można liczyć na czyjąś pomoc. 

Ja zawsze mogę liczyć na swoich sąsiadów, czy to dzień, czy noc, mogę zapukać, w każ-
dej chwili udzielą mi każdej pomocy. Jak byłam chora trzy tygodnie, sąsiadka codzien-
nie trzy razy zaglądała, ze śniadaniem, z obiadem, wieczorem przyszła, co bym sobie 
na kolację życzyła. Tak że w każdej chwili, o każdej godzinie o każdą pomoc mogę 
poprosić. Więc jakby nie ma takiego strachu (fok. 4).
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Podmiotowa orientacja radzionkowian również wpływa na ich entuzjazm. 
Skuteczność w działaniu przynosi radość, utwierdza w przekonaniu o własnej 
podmiotowości i zachęca do dalszych działań. Mamy więc do czynienia ze swo-
istym kołem cnoty: podmiotowa orientacja pozwala z entuzjazmem podchodzić 
do działań, skuteczność w działaniu wzmacnia poczucie podmiotowości i entu-
zjazm przy kolejnych przedsięwzięciach.

Oczywistym źródłem entuzjazmu w pracach na rzecz wspólnoty jest też nie-
zwykle silny lokalny patriotyzm czy wręcz „fanatyzm lokalny”, do którego przy-
znaje się wielu radzionkowskich działaczy, a który znacznie trudniej wytłumaczyć. 
Być może wynika on z poczucia zakorzenienia, które wytwarza swego rodzaju 
psychologiczny dobrostan, brak lęku przed zmieniającą się rzeczywistością. Od-
czuwaniu takich stanów psychicznych – także przez napływowych mieszkańców 
Radzionkowa – na pewno sprzyja wysoka jakość życia. 

Oprócz omówionych powyżej kapitałów, które z socjologicznego punktu wi-
dzenia wydają się szczególnie istotne, warto zwrócić uwagę także na te o mniej 
społecznym charakterze. Oddziaływanie poszczególnych kapitałów miało bo-
wiem wpływ także na stan zasobów ludzkich, przyrodniczych i gospodarczych 
badanej społeczności. Oceniając zasoby ludzkie Radzionkowa, można wskazać 
zarówno na ich słabość, jak i na pewne zalety. Z jednej strony przemysłowy cha-
rakter regionu i polityczne zawirowania – w tym przede wszystkim ograniczony 
dostęp do edukacji wyższych szczebli i tradycje pracy fi zycznej – zadecydowały 
o niskich kwalifi kacjach i słabej jakości wykształcenia części lokalnej ludności. 
Wyniesiony z rodzinnego domu przez młode pokolenie robotniczy kapitał kul-
turowy (zwłaszcza ograniczony kod językowy) jest często przeszkodą w uzyska-
niu pożądanego wykształcenia i konkurencyjnych na współczesnym rynku pracy 
umiejętności. Z drugiej jednak strony, pewne elementy kapitału kulturowego ra-
dzionkowian wzmacniają zasoby ludzkie społeczności. Dotyczy to zwłaszcza tra-
dycyjnego etosu pracy, pracowitości, skrupulatności, dokładności, a także dużej 
przedsiębiorczości i gospodarności mieszkańców gminy. Cechy te sprawiają, że 
radzionkowianie lepiej sobie radzą na rynku pracy, chętnie też zakładają własne 
przedsiębiorstwa. Absolutnym fenomenem, który w znacznym stopniu zdecydo-
wał o sukcesie Radzionkowa, jest zaś to, że w Radzionkowie wykształciła się grupa 
aktywnych liderów lokalnych, zdolnych podjąć wyzwania stojące przed gminą.

Przemysłowy charakter regionu, lata nasilonej eksploatacji częściowo znisz-
czyły kapitał przyrodniczy badanej gminy. Dewastacji uniknęły tereny Księżej 
Góry, stanowiącej dziś jeden ze strategicznych zasobów miasta. Atutem Radzion-
kowa jest także to, że gmina na tle innych jest enklawą zieleni. Krajobraz śląski 
naznaczony jest przemysłem i potrzeba milionów złotych, by zrujnowane tereny 
zrewitalizować. Charakterystyczna dla górniczych osad zabudowa i architektu-
ra techniczna, będąc nie tylko pamiątką dawnych czasów, ale i cennym elemen-
tem dziedzictwa kulturowego regionu, które znajduje dziś miejsce w strategiach 



218 Rozwój po śląsku: procesy kapitalizacji kultury w śląskiej społeczności górniczej

rozwoju, stanowią jednak swego rodzaju zasoby kulturowe (por. Th rosby 1995). 
Uruchamiając skansen górniczy, Radzionków również czerpie korzyści ze swego 
dziedzictwa. 

Charakterystyczny kształt zabudowy górniczej również uchował się jedynie 
w części, osada została poprzecinana budowanymi w latach socjalizmu blokami 
mieszkaniowymi. Mimo to Radzionków pozostaje w znacznym stopniu trady-
cyjną górniczą – choć bez górnictwa – społecznością, „przyjaznym” miejscem, 
w którym, jak odkreślają mieszkańcy, „jest spokój i dobrze się żyje”. Odwiedza-
jącym rzuca się w oczy porządek. Tereny są zadbane i czyste, pojawia się coraz 
więcej zieleni i kwiatów. Mieszkańcy sami dbają o swoje miasto, sprzątając ulice 
czy sadząc kwiaty.

Górniczy charakter społeczności nieuchronnie wiąże jej rozwój z transforma-
cją gospodarczą, która zazwyczaj decyduje o problemach ekonomicznych takich 
społeczności i często ostatecznie prowadzi do ich upadku. Transformacja ustrojo-
wa i urynkowienie gospodarki wymogły restrukturyzację przemysłu, powodując 
strukturalne bezrobocie. Los ten nie ominął także Radzionkowa, choć bezrobocie 
było tu krótkotrwałe i znacznie mniejsze niż w innych miastach regionu, a obecnie 
wynosi 8 procent. Stało się tak z dwóch powodów. Przede wszystkim zadecydo-
wała o tym wspomniana już wcześniej przedsiębiorczość i gospodarność radzion-
kowian, stanowiąca nieodzowne elementy ich kulturowego habitusu. Zwalniani 
z pracy górnicy zakładali własne przedsiębiorstwa. Stąd też w gminie funkcjo-
nuje około 1400 prywatnych podmiotów gospodarczych, w których znajduje za-
trudnienie 62 procent ogółu zatrudnionych w Radzionkowie. Przedsiębiorczość, 
połączona z chęcią kształcenia i dokształcania zawodowego, pozwala lokalnym 
władzom spokojniej myśleć o przyszłości gminy. Radzionkowscy przedsiębiorcy 
operują nie tylko na lokalnym czy regionalnym rynku – część z nich znalazła 
swoje miejsce na rynku globalnym, handlując z takimi potęgami gospodarczymi, 
jak na przykład Japonia.

Drugim czynnikiem, który wydaje się chronić Radzionków przed ekonomicz-
ną marginalizacją, jest lokalizacja w aglomeracji śląskiej i bliskość dużych miast, 
jak Bytom, Chorzów, Katowice, w których znajdują zatrudnienie mieszkańcy Ra-
dzionkowa. Realia współczesnej gospodarki wymuszają podobne „otwarcie się” 
społeczności, jednocześnie wciągając ją w system globalnych zależności. Dla ta-
kich społeczności, jak Radzionków, oznacza to zwykle przyjęcie funkcji „sypialni”. 
Już obecnie 75 procent czynnych zawodowo radzionkowian znajduje zatrudnie-
nie poza gminą. Z jednej strony uzależnia to rozwój Radzionkowa od zewnętrz-
nych uwarunkowań, z drugiej jednak strony walory przyrodnicze i turystyczne, 
w połączeniu z bogatą ofertą kulturalną (warto podkreślić, że do radzionkowskie-
go domu kultury przyjeżdżają mieszkańcy z okolicznych miast) oraz usługami 
edukacyjnymi „od przedszkola do profesora” czynią z Radzionkowa szczególne 
miejsce w regionie. Śmiałe i przemyślane wizje rozwoju ekonomicznego gminy, 
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oparcie rozwoju na kulturze i polityce jakości życia, a ostatnio także zakrojona 
na szeroką skalę promocja, utwierdzają w przekonaniu o znacznym potencjale 
rozwojowym Radzionkowa. Zważywszy, że te kierunki rozwoju władze planują 
ponadto wesprzeć częściowo istniejącą (przechodząca przez gminę linia kolejowa 
i zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie lotnisko międzynarodowe), a częś-
ciowo powstającą (węzeł autostrad) siecią komunikacyjną, spodziewać się można, 
iż w ciągu najbliższych kilku lat Radzionków zdobędzie znaczną przewagę kon-
kurencyjną. 





Zakończenie. 
Od tradycji jako upodmiotowienia do upodmiotowienia 

jako tradycji: w stronę polityki miejsca

O charakterze i dynamice procesów rozwoju i upodmiotowienia społeczności 
Radzionkowa decydują określone interakcje uwarunkowań i czynników rozwo-
ju. Wydaje się, że uwarunkowania historyczne i polityczne, a także geografi czne, 
mają tu zasadnicze znaczenie. Kontekst historyczny, w jakim społeczność Ra-
dzionkowa funkcjonowała, znalazł swoje odbicie w lokalnej tożsamości i kultu-
rze, które stały się podstawowymi zasobami rozwoju gminy, będąc jednocześnie 
– w początkowej fazie analizowanego procesu – jego mechanizmami. Ten we-
wnętrzny mechanizm kulturowy mógł jednak zostać uruchomiony tylko w okre-
ślonych okolicznościach, ponieważ wymagał zmian w obszarze uwarunkowań, 
przede wszystkim o charakterze politycznym. Początek transformacji ustrojowej, 
decentralizacja władzy i reforma administracyjna kraju przesądziły o uruchomie-
niu opisanego procesu. Wcześniejszy kontekst polityczny nie pozwalał bowiem na 
wykorzystanie potencjału rozwojowego gminy. 

Uruchomienie zasobów kulturowych i społecznych, a więc ich konwersja w ka-
pitał rozwojowy, wymagało pewnego stopnia podmiotowości. Podmiotowość tę 
zwiększyła w sposób instytucjonalny reforma administracyjna kraju, ale o niej 
nie przesądziła. Wpływ decentralizacji na aktywizację społeczności nie jest zatem 
oczywisty, a świadczą o tym liczne wypadki marginalizacji usamodzielnionych na 
drodze reformy samorządowej gmin. Jednocześnie wysoka podmiotowość miesz-
kańców Radzionkowa nie pozwalała na rozwój w warunkach centralizacji kraju. 
Zachowując wewnętrzną podmiotowość „na własnym podwórku”, radzionkowia-
nie nie dysponowali podmiotowością zewnętrzną wobec globalnego systemu spo-
łecznego. Dopiero zmiana kontekstu politycznego i upodmiotowienie lokalnych 
układów pozwoliły na transformację lokalnych zasobów kulturowych w kapitał 
rozwojowy.

Integracja europejska, która niejako wymusza otwarcie się społeczności na ze-
wnętrzne środowisko, stwarza kolejne uwarunkowania kontekstowe dla oddolne-
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go, alternatywnie rozumianego rozwoju. Z jednej strony oznacza bowiem fi nan-
sowe i instytucjonalne wsparcie lokalnych inicjatyw rozwojowych, co wpływa na 
ich dynamikę, z drugiej natomiast strony, przez włączanie określonych lokalności 
do globalnego systemu zależności, oddziałuje na charakter procesu, wymuszając 
dążenia do samookreślenia i poszukiwania własnego miejsca w szerszym układzie 
społecznym. 

Nie bez znaczenia okazują się także uwarunkowania geografi czne. Wydaje 
się bowiem, że fenomen Radzionkowa w znacznym stopniu jest determinowany 
przez jego lokalizację w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, w otoczeniu du-
żych miast. Taka lokalizacja przesądza o funkcjach, jakie miasto musi pełnić wo-
bec swoich mieszkańców. Bliskość stale chłonnego rynku pracy zwalania niejako 
władze lokalne z konieczności stwarzania miejsc pracy i pozwala się koncentro-
wać na „jakościowym” wymiarze rozwoju, to jest na stwarzaniu wysokiej jakości 
warunków życia. Należałoby zatem zadać pytanie,: Jakie byłyby możliwości roz-
woju tego typu społeczności, gdyby była ona oddalona od wszelkich ośrodków 
produkcyjno-usługowych? 

W wypadku Radzionkowa wysoka jakość życia mieszkańców jest możliwa 
dzięki gęstej, częściowo uwarunkowanej historycznie i kulturowo sieci organiza-
cji społecznych, które współorganizują z władzami lokalnymi życie społeczności 
i przejmują część odpowiedzialności w tym obszarze, co znacznie ułatwia zarzą-
dzanie procesem rozwoju. Działalność na rzecz poprawy jakości życia mieszkań-
ców wpływa na społeczność upodmiotowiająco, powodując zwiększenie aktyw-
ności i włączanie do procesu rozwoju kolejnych grup. Pojawia się zatem kolejne 
pytanie: Jakie są możliwości rozwoju społeczności pozbawionych opisanego kapi-
tału kulturowo-społecznego?

W omówionych badaniach udało się ustalić stadia procesu, który odbywał się 
tu niejako w sposób naturalny, spontaniczny i samoistny, to znaczy nie był imple-
mentowany odgórnie, a jego dynamika wynikała z aktualnych potrzeb i rozwoju 
społeczności. Czynnikami warunkującymi przebieg tego procesu było zarówno 
zaangażowanie lokalnych liderów, utożsamiających się z miejscem i społecznością 
oraz czerpiących satysfakcję z działalności dla niej, wspomniana już mała skala 
zarządzanego procesu, jak i ład instytucjonalny społeczności, a także bogata poli-
tyka kulturalna miasta. 

Proces rozwoju w badanej gminie objął oba poziomy przedstawionego wcześ-
niej modelu, upodmiotowienia i jakości życia, aczkolwiek poszczególne jego wy-
miary były rozwijane w różnym tempie i dochodziło do ich interferencji. Poziom 
upodmiotowienia nie musi zatem stanowić podstawy rozwoju, procesy te mogą 
bowiem się pojawiać w późniejszym okresie, a poprawa jakości życia ma tu pod-
stawowe znaczenie. Sam rozwój społeczny i kulturowy wpływa zatem upodmioto-
wiająco. Na współzależność procesów upodmiotowienia i poprawy jakości życia 
należy więc spojrzeć w bardziej dynamicznych i złożonych kategoriach. Nie mają 
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one liniowego charakteru, są raczej wynikiem wielu złożonych interakcji i wa-
runkują się wzajemnie. Upodmiotowienie wymagało zatem uruchomienia po-
chodzących z wyższego poziomu zaproponowanego przez Alana Barra i Stuarta 
Hashagena (2000) modelu procesów, których zespół określają oni społecznością 
kreatywną.

Zebrane obserwacje procesów rozwoju społeczności Radzionkowa pozwalają 
potwierdzić postawione w rozdziale czwartym hipotezy. Tradycja i tożsamość sta-
nowiły ważne mechanizmy, na podstawie których badana społeczność się rozwi-
jała. Zidentyfi kowano jednak także wykluczający wpływ tego typu oddziaływań. 

Hipoteza znaczenia lokalnych liderów również znalazła potwierdzenie w ze-
branym materiale badawczym. Udało się ustalić, że zasoby społeczno-kulturowe 
społeczności uległy transformacji. W wyniku zderzenia ze środowiskiem ze-
wnętrznym i zewnętrznymi wartościami kulturowymi przerodziły się w kapitał 
rozwojowy. Jak bowiem tłumaczyli lokalni działacze, autorzy sukcesu Radzionko-
wa, dopiero edukacja w uczelniach wyższych, kontakt ze światem zewnętrznym 
uzmysłowił im lokalny potencjał Radzionkowa, możliwości jego uruchomienia 
oraz samoorganizacji i rozwoju społeczności. Lokalni liderzy odegrali zatem rolę 
brokerów, przekształcających zasoby tradycji w kapitał rozwojowy. Znajomość 
wielu kontekstów kulturowych umożliwiła ponadto lokalnym liderom objęcie 
funkcji „odźwiernych”. Innymi słowy, liderzy wnieśli do badanej społeczności 
dwa niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju typy kapitału społecznego: 
pomostowy i wiążący. Bez nich nie nastąpiłyby zaobserwowane w Radzionkowie 
procesy rozwoju i upodmiotowienia.

Jakie wnioski płyną zatem z tych obserwacji? Przedstawiony przypadek Ra-
dzionkowa porusza trzy istotne kwestie. Przede wszystkim przypomina o poten-
cjale społeczności lokalnych, który – w świetle przedstawionych koncepcji rozwo-
ju alternatywnego – jest niezwykle cennym źródłem społecznych i kulturowych 
zasobów. Przypadek Radzionkowa wydaje się potwierdzać, że przestrzeń społecz-
na, możliwości kreowania kapitału społecznego i tworzenia obywatelskich insty-
tucji czynią ze społeczności lokalnych obiecującą, alternatywną drogę rozwoju. 
Warto podkreślić, że rozwój przestrzeni społecznej Radzionkowa sprzyja nie 
tylko realizacji założeń rozwoju w jego społecznym wymiarze, to jest społecznej 
inkluzji, poprawie dostępności i jakości usług społecznych oraz przeciwdziałaniu 
marginalizacji. Wytwarza również społeczny dobrostan równoważący gospodar-
cze niedostatki gminy, których naprawa leży poza zasięgiem możliwości samych 
mieszkańców. Wydaje się, że rację ma zatem laureat Nagrody Nobla Amartya Sen 
twierdząc, iż lepiej jest być wolnym aniżeli bogatym (por. Sen 2002), psychiczny 
dobrostan mieszkańców jest bowiem cenniejszy od wysokiego PKB. Społeczności 
lokalne same w sobie nie stanowią jednak środowiska dla procesów rozwoju. Nie 
należy bowiem wierzyć w utopijne przekonanie o możliwościach kreacji społecz-
ności ludzi „biednych, ale szczęśliwych”. Proces rozwoju wymaga wielu innych 
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czynników i uwarunkowań aniżeli tylko aktywizacji mieszkańców. Samoorgani-
zacja ponadto nie zapewni rozwoju, jeśli nie uczestniczą w nim wszystkie grupy 
społeczne.

Przypadek Radzionkowa zwraca również uwagę na kwestię udziału władzy 
w procesie rozwoju. Zgromadzone obserwacje ujawniają siłę oddziaływań szersze-
go kontekstu, w którym funkcjonują społeczności lokalne, a które można określić 
mianem uwarunkowań politycznych. Reforma samorządowa 1990 roku przyniosła 
mieszkańcom Radzionkowa i wielu innym gminom nadzieję na samodzielność, 
pobudzając tym samym endogenne mechanizmy rozwojowe. Radzionków z tej 
szansy skorzystał, w pełni wykorzystując swoje – głównie społeczne – możliwości. 
Mimo reform społeczności lokalne nadal jednak napotykają liczne bariery. Aby 
w pełni wyzwolić endogenne mechanizmy rozwojowe i obudzić uśpiony w spo-
łecznościach lokalnych potencjał, potrzebna jest głębsza zmiana organizacji struk-
tur samorządowych i prawa. Nie ma bowiem wątpliwości, że za obowiązkami po-
winny pójść uprawnienia, że zasady fi nansowania samorządów muszą w Polsce 
ulec zmianie. Potrzebna jest także zmiana społecznej świadomości:

To jest właśnie to, że centralne władze chcą mieć wszystko w ręku. A kto dużo obejmuje, 
ten mało ściska. I to przecieka im przez palce. Rządzący boją się tego, co jest właściwie 
szansą dla tego kraju. Ciągle jest jakieś takie wielkopańskie traktowanie całości (fok. 3).

Zaobserwowane w Radzionkowie procesy potwierdzają zatem dominujące 
w środowisku uczonych przekonanie, że „prawdziwy” rozwój wymaga przedefi -
niowania stosunków władzy. Prawda ta dotyczy zarówno kwestii organizacji wła-
dzy publicznej, której istotą jest decentralizacja zgodna z zasadą subsydiarności, 
jak i relacji władza – obywatele. Włączający system sprawowania władzy okazuje 
się bezsprzecznym warunkiem niezbędnym do rozwoju. Nie tylko pozwala on 
na bardziej skuteczną realizację zadań rozwojowych, ale sam jest celem rozwoju, 
gwarantując jednostkom podmiotowość polityczną, społeczną i kulturową. Bez 
takiej podmiotowości – przypomnijmy – rozwój staje się tylko jego pozorem:

Tego typu działania [rozwój oddolny – przyp. M.K.] się pojawiły, dzięki demokracji 
i samorządności, i prawdopodobnie będą się pojawiać ze zwiększoną siłą. Ci mieszkań-
cy chcą, uważam, decydować przez działalność w organizacjach, nie tylko organiza-
cjach, mieć jakiś wpływ na to, co się dzieje. Kiedyś tego nie było, bo kiedyś władza była 
od rządzenia i władza miała rację (wyw. 8).

Jeszcze inną kwestią jest znaczenie „polityki miejsca” (place-making policy), 
doskonale zobrazowane w omawianym przypadku Radzionkowa. Tradycja i toż-
samość radzionkowian stanowiły mechanizm upodmiotowienia społeczności. 
Liderzy ruchu świadomie odwoływali się do lokalnych symboli, historii i trady-
cji, mobilizując w ten sposób rodzimych mieszkańców do walki o samodzielność 
administracyjną i organizując społeczne poparcie dla projektu oddzielenia Ra-
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dzionkowa od Bytomia. Po odzyskaniu niezależności lokalne tradycje i tożsamość 
zaczęto ofi cjalnie celebrować, co zaowocowało intensywnym rozwojem sfery pub-
licznej i kulturowym ożywieniem w badanej społeczności. Tym samym celebracja 
tychże tradycji i tożsamości była w początkowym okresie główną siłę napędową 
rozwoju gminy, szczególnie w jego społecznym wymiarze. Wykorzystanie lokal-
nych tradycji i tożsamości nie gwarantowało jednak społecznej inkluzji, która sta-
nowi nieodłączny warunek alternatywnie pojmowanego rozwoju. Oprócz tego, co 
jest przejmowane z przeszłości, niezwykle istotną rolę w procesach upodmioto-
wienia społeczności odgrywa ożywienie kulturalne i odpowiednia polityka kultu-
ralna miasta. Poprawa jakości życia w gminie, dostęp do kultury wyższej, bogata 
oferta wydarzeń kulturalnych i sportowych wytwarzają identyfi kację z miejscem 
u nowo przybyłych mieszkańców i umożliwiają tym samym społeczną inkluzję. 
Innymi słowy, kultura i jakość życia upodmiotowiają napływowych mieszkań-
ców. Lokalna polityka kulturalna, „polityka miejsca” stanowi zatem decydujący 
czynnik rozwoju Radzionkowa, wytwarzając „nową kulturę polityczną” w gmi-
nie. Radzionków stanowi zatem przykład pomyślnej transformacji od tradycji, 
jako mechanizmu upodmiotowienia, do kultury upodmiotowienia, jako swego 
rodzaju „nowej” tradycji, która przywiązuje jednostki do danego miejsca, stwa-
rzając jednocześnie warunki dla partycypacji i inkluzji społecznej. Obserwacje te 
mają szczególne znaczenie dla polityki rozwoju lokalnego. Prawdą jest, że trudno 
nadrobić tradycję, poprawa jakości życia również jednak działa upodmiotowiają-
co, dlatego szczególnego znaczenia nabiera wspomniana „polityka miejsca”.

Zaproponowana perspektywa nie jest zupełnie nowa, podobne przekonania 
możemy znaleźć w pracach kilku czołowych socjologów amerykańskich zajmują-
cych się problematyką miejską, między innymi Richarda Floridy (mam tu na my-
śli przede wszystkim jego głośną koncepcję klasy kreatywnej, por. 2002, 2004) czy 
przedstawiciela nowej szkoły chicagowskiej, Terry’ego Clarka (2004). Szczególnie 
ten ostatni rozwija nowy paradygmat analizy miast („City as an Entertainment 
Machine”), podkreślając, że w epoce ponowoczesności to konsumpcja, zwłaszcza 
konsumpcja symboli, a nie produkcja, wyznaczają ramy funkcjonowania i roz-
woju miast. Punkt wyjścia jest tu całkowicie odmienny, różne są również metody 
i tok myślenia autora, analizy prowadzą jednak do tej samej konkluzji: szeroko 
rozumiana kultura stanowi mechanizm rozwoju. Przypadek Radzionkowa wska-
zuje zatem na uniwersalny charakter oddziaływań polityki kulturalnej na rozwój 
społeczny. Nie tylko wielkie miasta, ale także małe społeczności lokalne mogą się 
rozwijać przez kulturę.

Choć idea rozwoju „od dołu” nie jest nowa, to o jej popularności przesądza 
dziś nie tylko moda na nowy termin. To nowy kontekst, jakim jest postępują-
ca i wymykająca się spod ludzkiej kontroli globalizacja, zmusza nas do myślenia 
o aktywizacji społeczności lokalnych na nową, niespotykaną dotąd skalę. Z tego 
właśnie powodu idea rozwoju „od dołu” staje się podstawową wytyczną progra-
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mów rozwojowych, formułowanych zarówno przez rozmaite instytucje naukowe, 
doradcze, jak i ośrodki władzy politycznej. Warto przypomnieć, że Komisja Eu-
ropejska podczas spotkania ministrów odpowiedzialnych za politykę regionalną 
w Rotterdamie w 2004 roku, wskazując na potrzebę promocji lokalnego wymia-
ru strategii rozwojowych, uznała, że ośrodkiem rozwoju społecznego winny być 
zrównoważone społeczności lokalne (sustainable communities). Na spotkaniu 
ministrów w Bristolu (6–7 grudnia 2005 roku) przedstawiono szczegółowe pro-
pozycje realizacji wcześniejszych założeń, które znalazły się w Strategicznych Wy-
tycznych Wspólnoty dla Spójności – dokumentu, który ustala ramy i priorytety 
dla programów fi nansowanych przez Unię w latach 2007–2013. Jako że programy 
UE dają szczególną możliwość realizowania podmiotowości przez wykorzystanie 
zasobów zewnętrznych, idea rozwoju „od dołu” ma dziś wyjątkową, dotąd niespo-
tykaną, szansę realizacji.

Kilka lat temu polskie społeczności lokalne stały się elementem tego szerszego 
układu ponadnarodowego, jakim są struktury Unii Europejskiej. Obok wyzwań, 
jakie ten fakt z sobą niesie, między innymi dla lokalnej tożsamości, pojawiły się 
także bezprecedensowe możliwości fi nansowego oraz instytucjonalnego wsparcia 
lokalnego rozwoju. Czy jednak Polska lokalna będzie umiała z tych możliwości 
skorzystać? Warto się przyjrzeć lokalnym społecznościom, jak sobie radzą w glo-
balnej rzeczywistości, w jaki sposób wykorzystują szanse, które ta rzeczywistość 
przynosi, jakie mechanizmy umożliwiają rozwój społeczności lokalnej w warun-
kach globalizacji. Proces alternatywnego rozwoju jest determinowany przez zło-
żone interakcje uwarunkowań i czynników, które oddziałując na siebie nawzajem, 
przesądzają o możliwościach i kierunkach rozwoju społeczności. Dlatego okre-
ślenie ich rzeczywistej dynamiki wydaje się tak istotne. Analiza przebiegu proce-
su rozwoju w konkretnych warunkach lokalnych, przedstawiona na przykładzie 
jednej gminy, pozwoliła odpowiedzieć na niektóre z zadanych pytań, stając się 
jednocześnie punktem wyjścia dla nowych hipotez, które można i powinno się 
testować w różnych środowiskach. 
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