ru Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury polskiej oraz za działalność artystyczną. AIP

sprawiedliwości dokona spalenia na stosie politycznych
przeciwników obecnie rządzącej grupy. W środę o moż-

nie komisji weryfikacyjnej
świadczy o dzikości państwa
– mówiła lokatorka Grażyna
Majewska. a ¹

Polska obywatelskość
rodzi się lokalnie
Nasz patronat
„Rozwijamy skrzydła Polski
lokalnej” – pod takim hasłem
w 52 miejscowościach dyskutowano na temat rozwoju
wspólnot lokalnych
Damian Witek

damian.witek@polskapress.pl

Kongres Obywatelski od ponad
10 lat zabiega o to, aby mieszkańcy różnych regionów naszego kraju mieli okazję porozmawiać o tym, czym dla nich jest
obywatelskość i jakie wyzwania
przed nią stoją. W związku z tym
przeprowadzono cykl lokalnych
debat pod patronatem Kongresu Obywatelskiego.
W organizację debat, zarówno tych na poziomie ogólnopolskim, jak i tych lokalnych, włączyło się liczne grono partnerów: instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, biznesu, mediów. Partnerem strategicznym projektu jest PKO
Bank Polski.
Debaty toczyły się równolegle w 52 miejscowościach w całej Polsce. Ich gospodarzami były bibliotekarki i bibliotekarze.
W dyskusji mogli liczyć
na wsparcie profesjonalnych
moderatorów, ale to sami gospodarze decydowali, jakim tematem się zajmą. Najczęściej
wskazywali na temat zwiększenia aktywności obywatelskiej
w naszym kraju. Ich zdaniem to
właśnie ona umożliwia najpełniej rozwinąć skrzydła Polsce
lokalnej.

– Wnioski z raportu potwierdzają, że najwyższy czas, aby
przezwyciężyć w Polsce nastawienie na branie („bo nam się
należy”), a zacząć wytwarzać
w sobie nawyk dzielenia się – zapewniał dr Jan Szomburg, prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, inicjator Kongresu Obywatelskiego.
W trackie debat prawie 1,5
tys. uczestników poszukiwało
wspólnie odpowiedzi na pytanie: Jak przekonać mieszkańców różnych regionów do tego,
aby bardziej interesowali się
swoim najbliższym otoczeniem? Zastanawiali się także
nad tym, co decyduje o tym, czy
ktoś się angażuje w sprawy swojej wspólnoty.
Rozmawiano również o tym,
co powinny zrobić władze lokalne, aby zachęcić mieszkańców
do tego, aby coraz częściej
uczestniczyli w życiu danej
wspólnoty.
Kolejnym ważnym tematem
była edukacja obywatelska,
a konkretnie próba odpowiedzi
na pytanie jak powinni być
kształceni mieszkańcy, aby
mieć poczucie wspólnoty. Według uczestników najważniejsze
jest wypracowanie dialogu,
który umożliwi kompromis
w tej kwestii.
Chociaż sytuacja poprawia
się z roku na rok, to wciąż
przed nami dużo pracy. Istotnym efektem wynikającym
z debat było zauważenie pęknięcia wewnątrz lokalnych wspólnot. Polega ono na tym, że w danych miejscowościach istnieją
przeróżne utrudnienia, które

zniechęcają
mieszkańców
do aktywności obywatelskiej. To
właśnie m.in. problem z utrzymaniem relacji międzypokoleniowych blokuje rozwój tej aktywności, ale też rozwój samych
wspólnot lokalnych.
Kolejnym dostrzeżonym
przez dyskutujących problemem są częste wyjazdy za chlebem młodych ludzi. Część z nich
wycofuje się z życia wspólnoty
poprzez przeprowadzkę do dużego miasta lub za granicę.
Następnym powodem niszczenia wspólnot lokalnych jest silnie odczuwany podział na „my”
i „oni”. Polega on na tym, że
mieszkańcy danych miejscowości nie mają kontaktów z władzą
samorządową.
Podstawowym, zdaniem
dyskutujących, ułatwieniem
sprzyjającym rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego
jest korzystny klimat. Chodzi
głównie o to, aby mieszkańcy
wspólnot lokalnych nie mieli
poczucia, że włodarze samorządowi są odizolowani
od nich. Należy tworzyć sieć
komunikacji pomiędzy władzą
a obywatelami, która umożliwi dwustronną wymianę informacji. Dotyczyć ona ma
głównie tego, jak zorganizować wspólne życie.
Podsumowanie debat odbędzie się w trakcie XI Kongresu
Obywatelskiego. XI KO odbędzie się w Politechnice Warszawskiej 5 listopada 2016 r.
pod hasłem: „Dojrzali Polacy –
lepsza Polska!”. Rejestracja
na stronie www.kongresobywatelski.pl. a
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