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„Czy naród (społeczeństwo) w Polsce ma wpływ na decyzje podejmowane przez polityków? 
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W spotkaniu wzięli udział:   

- Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego 

- Kuba Wygnański, lider organizacji pozarządowych,  

- Jacek Rybicki, zarząd regionu gdańskiego NSZZ „Solidarność”, 

 - prof. Witold Toczyski – wprowadzenie 

- red. Adam Hlebowicz - moderacja debaty: 

 

 

My - Oni 

Trzeba chyba poniechać marzenia o społeczeństwie obywatelskim, w 
którym politycy są sługami społeczeństwa. Tradycyjne podstawy 
demokracji podlegają silnej erozji. Szczególny jest wpływ popularnej 
kultury serwowanej przez telewizję i konsumeryzm. We wzorcach i 
relacjach społecznych przebijają się jako pierwszorzędne prymitywne 
wzorce hedonistycznego życia, egoizm i nasilający się relatywizm, 
który utrudnia integrację społeczną opartą na zaufaniu i akceptacji 
dobra wspólnego. Na naszych oczach tworzy się nowy ład 
demokratycznego społeczeństwa, którego emocjami w coraz 
większym stopniu zarządzają media.  Politycy poszukują swojego 
elektoratu poprzez media, a społeczeństwo poszukuje polityków, 
którzy wyrażą ich rozchwiane wartości. „Mohery” tworzą swój świat, 
postmodernistyczna młodzież swój. Czy jest nadzieja na 
wypracowanie takich form komunikacji politycy – obywatele, w 
których uda się odrzucić przeklętą opozycję MY-ONI? Co zrobić, aby 
nie spełniła się sentencja E. Burke: Do triumfu zła potrzeba tylko, 
aby dobrzy ludzie nic nie robili. 

 W debacie zanotowaliśmy skrótowo najbardziej wyraziste zdania i 
poglądy ukazujące żarliwą troskę o los demokracji. Pulsujące 
emocjami wypowiedzi stały się odpowiednią kontynuacją genius loci  
sali BHP. 

 

Diagnoza 

 Demokracja bez cnót obywatelskich takich jak: odwaga, prawda, 
umiar w roszczeniach, skłonność do debaty  - degeneruje się; 

 Wybory parlamentarne są fasadą, tak naprawdę osłaniając 
realizowane interesy  władzy; 

 Jeżeli partie polityczne nie rządzą się demokratycznie, to także 
demokracja w kraju cierpi;  

 Jeśli instytucje publiczne nie będą mieć demokratycznych 
mechanizmów, to się wyrodzą.  

 Władzy wygodnie jest rządzić społeczeństwem podzielonym; 

 W sytuacji, gdy nie ma dialogowania pojawiają się inne, negatywne  
elementy komunikacji - weto 

 Polityka zamieniła się w zapasy, co jest rodzajem perwersji;  

 Nasze społeczeństwo kocha populizm, służalczość, przekręty, czyli 
coś co da im szybko awans, pieniądze. Społeczeństwo bez wartości 
jest podatne na manipulowanie; 

 Bardzo wielu jest wśród nas gapowiczów, takich co nie chcą nic 
wnieść, a tylko korzystać; 

 CBOS zapytał Polaków: „Jaki wpływ mają obywatele na decyzje 
władzy?” 70%  pytanych odpowiedziało - żaden. Podobną 
odpowiedź notowano w PRL-u. Komuna zwyciężyła zza grobu;  

 Boję się rządu oportunistycznego; 

 Młodzi się nie buntują, są w pewnym zawieszeniu. Starsze 
pokolenie traktują, jak wrogów; 

 Uzależnienie od władzy jest coraz większe; 

 Obywatele odsuwają się. Nie ma społeczeństwa obywatelskiego, 
brak nam kultury podmiotowości; 

 85% Polaków nie należy do żadnej organizacji – ostatnie miejsce w 
Europie; 

 Nie wykształciliśmy narzędzi włączania społeczeństwa do 
podejmowania decyzji dlatego mamy ułomną demokrację; 

 W parafiach jest coraz mniej form życia wspólnotowego; 

 Organizacje pozarządowe nie mają wpływu na rządzenie, a władza 
robi to co chce; 

 

 

Marzenia 

 Ludzie się boją, chcieliby systemu ponad podziałami politycznymi 

 Demokracja wymaga codziennego praktykowania; 

 Problem demokracji partycypacyjnej polega na tym, aby szukać 
czegoś, co jest interesem publicznym. Może poprzez instytucje 
pośredniczące (NGO) i kodeks konsultacji obywatelskich; 

 Jeżeli nie zaczniemy być aktywni, to żadna władza nie będzie się z 
nami liczyła; 

 Organizacje pozarządowe są wehikułem demokratyzacji; 

 Musimy kształcić młode pokolenie, aby nabrało poczucia ducha 
wspólnotowego; 

 Przestrzeń jest wartością publiczną. Trzeba odwoływać się 
częściej do opinii społecznej w sprawach kontrowersyjnych; 

 Ludzie zaczynają walczyć o swoje terytorium, o swoje 5 ulic; 

 Gdańsk powinien zakończyć tę pętlę. Tu się zaczęło i tu popsuło i 
tu powinno się naprawić.  
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Forum „Pałac Ślubów” inicjuje grupa osób, która dostrzega brak rzetelnej i otwartej na różne środowiska 
dyskusji o istotnych problemach naszej pomorskiej wspólnoty –  http://forumpomorzan.blogspot.com/; 

Skrzynka kontaktowa: forumpalacslubow@gmail.com 


