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Na zakończenie autorka w osobnym rozdziale odnosi się do postawionych przez siebie hipotez badawczych. Twierdzi, że cztery pierwsze znalazły swoje potwierdzenie
empiryczne, piąta zaś grupa przynajmniej
w części również została zweryfikowana
pozytywnie. Pozycję uzupełniają: załącznik
w postaci wykresów obrazujących liczbę artykułów wg zmiennych przyjętych w analizie prasy przez autorkę, obszerna bibliografia, a także fotografie wybrane przez autorkę
z analizowanych tekstów prasowych dotyczących imigrantów.
Książką tą na pewno powinni zainteresować się ci, którym bliska jest tematyka
migracji i obecności osób obcego pochodzenia w naszym kraju. Jest to jednak dość
specyficzna pozycja ze względu na przyjęcie
za podstawę analizy artykułów prasowych
ze ściśle zawężonej zresztą próby. Do zalet
pracy na pewno można zaliczyć jasny i ko-

munikatywny styl, w jakim autorka opisuje
swoje badania i wnioski. Nawet osoba spoza
kręgu nauki z łatwością odnajdzie się w treści
i zaprezentowanym zakresie teoretycznym.
Ponadto jest to praca podejmująca temat
„świeży”, opisująca bieżące kwestie imigrantów w Polsce w aspekcie wąskim, ale ważnym dla analizy ich sytuacji. W odniesieniu
do tytułu i założeń przedstawionych przez
autorkę brakuje szerszego omówienia obrazów imigrantów w polskim społeczeństwie. Rozdział temu poświęcony odnosi
się do wybranych grup narodowościowych,
nieliczne są wzmianki o bardziej ogólnym
charakterze obrazu całości grupy imigrantów w społeczeństwie polskim. Całej zresztą pracy nie można traktować jako źródła
szerszej wiedzy, lecz jedynie jako efekt ściśle
sprecyzowanych badań naukowych.
Renata Grodzka

„Samorząd terytorialny w Polsce i Europie
(doświadczenia i nowe wyzwania)”
J. Marszałek-Kawa, A. Lutrzykowski (red.)
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008
Recenzowana praca jest zbiorem 14 socjologiczno-politologicznych opracowań, z których każde stanowi samodzielną całość.
Ich autorzy podejmują różne interesujące
dla polskiego Czytelnika zagadnienia niezbyt
częste w literaturze przedmiotu. Z tego punktu widzenia w każdym z opracowań znajdujemy informacje „o” bądź refleksje, w obydwu
wypadkach poszerzające nasz dotychczasowy
ogląd terytorialnego samorządu. Nad tymi
też wybranymi „momentami” w niniejszej
recenzji zatrzymuję się przede wszystkim.
Skupiam się nad tym, co daje do myślenia,
uzupełnia naszą wiedzę o terytorialnym samorządzie i może stanowić punkt wyjścia refleksji, zwłaszcza w odniesieniu do porównań
i ewentualnych dalszych zmian. Programowo
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unikam wdawania się w polemiki, pozostawiam je Czytelnikom. Tymi, którzy na lekturze recenzowanej pracy mogą najwięcej
skorzystać, są, jak sądzę, teoretycy, studenci
oraz (proszę wybaczyć to sformułowanie)
najbardziej dojrzali działacze, postrzegający
samorząd jako jedną z ważnych ustrojowych
instytucji.
Pracę otwiera, oprócz Przedmowy, Alfreda Lutrzykowskiego i Małgorzaty Legiędź-Gałuszki „Wspólnota samorządowa” czy „społeczność lokalna” (regionalna)? Spór nie tylko
semantyczny. Artykuł jest krytyczną, odwołującą się do dorobku socjologii, analizą
(prawdopodobnych) przyczyn oraz konsekwencji, z którymi należy się liczyć w wypadku posłużenia się w konstytucji i trzech
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Gdy chodzi o lokalną prasę, to o wyborach
pisze dużo, lecz nierzadko z pozycji jednej
z zaangażowanych w wyborczą kampanię
stron. Spektakularnym tego przejawem było
bezpośrednie zaangażowanie się „Gazety
Olsztyńskiej” w promowanie na radnego
jej aktualnego redaktora naczelnego i opublikowanie na swych łamach Głosu nieobecnego Tadeusza Nowakowskiego, honorowego
redaktora „Gazety Olsztyńskiej”, faxem z Monachium (s. 43).
Wojciech Stankiewicz w Samorządzie
terytorialnym w polskim systemie administracyjnym po zmianach konstytucyjnych
wprowadzonych w latach 90. skupia się na zadaniach gmin, powiatów i samorządowych
województw, ich wybieralnych organów oraz
podstawowych organizacyjnych rolach (radnych, przewodniczących rad), tak jak zostały
one sformułowane w obowiązujących samorządowych ustawach. Poprzedza je krótkim
odniesieniem do dotyczących samorządu
terytorialnego regulacji ponadnarodowych,
Konstytucji z 1921 roku oraz PRL. Kończy
natomiast wnioskami, o których – w pełni
się z nimi zgadzając – nie powiedziałbym
jednak, że wynikają z poprzedzających
je wywodów. Przyjęte przez autora podejście
badawcze określiłbym jako dogmatyczno-prawne.
Tomasza Hoffmana Status urzędnika
instytucji europejskich w zasadzie wykracza
poza ściśle rozumiane granice przedmiotu
całego zbioru. Znajdujemy w nim informacje o podstawowych, obowiązujących w tym
zakresie, wspólnotowych regulacjach prawnych. Przy jego lekturze dwie kwestie zwracają uwagę: uprzywilejowanie wspólnotowych
urzędników oraz formalizacja kadrowych
procedur. Jego zawartość to szczególnie
wymowne potwierdzenie biurokratyzacji
unijnych instytucji. To nie jest dobry wzór
do ewentualnego naśladowania. Dlatego
znacznie bardziej ostrożny byłbym niż autor opracowania, gdy w końcowej konkluzji
o prawie unijnym pisze: „może i powin-
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polskich ustawach samorządowych pojęciem
terytorialnej wspólnoty, a nie społeczności.
Bliskie mi jest opowiedzenie się autorów
za społecznościami, jako trafniej niż wspólnoty opisującymi zarówno to, z czym mamy
do czynienia, jak i to, z czym pożądane byłoby, abyśmy mieli do czynienia w terytorialnym samorządzie. Pojawia się pytanie: na ile
ustawodawca swą działalnością potwierdza
i stabilizuje to, co jest, na ile zaś zastaną rzeczywistość zmienia, kreuje. W artykule dwójki autorów znajduję jeszcze jedną kapitalnej
wagi obserwację. Autorzy, przypominając
Z. Baumana rozróżnienie turystów i włóczęgów, wkraczają w problem społecznego zainteresowania terytorialną samorządnością.
Prowokują do pytania: czy terytorialna samorządność w swej dotychczasowej, wymagającej osobistego zaangażowania postaci ma
przed sobą przyszłość?
Katarzyna Maciejewska w Społecznościach lokalnych Warmii i Mazur a wyborach
samorządowych na łamach „Gazety Olsztyńskiej” swoje wywody prowadzi w dwóch
płaszczyznach: 1) opisującej postawy wobec wyborów społeczności lokalnych oraz
2) przedstawiającej wyborcze zaangażowanie lokalnej prasy. Odnoszące się do wszystkich, począwszy od 1990 r., kolejnych wyborów samorządowych, dobrze faktograficznie
potwierdzone wnioski, do których dochodzi, nie są optymistyczne. Zainteresowanie
wyborami lokalnych społeczności Warmii
i Mazur było i jest niewielkie, natomiast
duże, jedynie jeśli chodzi o kandydowanie.
„Mieszkańcy województwa olsztyńskiego
chętnie [...] ubiegali się o mandat radnego.
W tym przypadku zawiązywały się komitety mieszkańców konkretnych osiedli, jak
miało to miejsce np. w Olsztynie, czy też
określonych zawodów, czego przykładem
może być Komitet Wyborczy »Czternastka« powstały w Iławie, a skupiający osoby
posiadające własną firmę” (s. 42). Zastanawiające rozwarcie między korzystaniem
z czynnego i biernego prawa wyborczego.
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no być postrzegane jako źródło rozwiązań
możliwych do implementacji w administracji krajów członkowskich” (s. 89).
Joanny Marszałek-Kawy Wokół propozycji Prawa i Sprawiedliwości dokonania zmian
w ustawie o bezpośrednim wyborze wójta,
burmistrza i prezydenta miasta to krótki opis
podjętej na krótko przed wyborami samorządowymi 2006 r. przez Prawo i Sprawiedliwość – nigdy niedoprowadzonej do końca
w postaci ustawy – inicjatywy ograniczającej
możliwość wybierania wójta (burmistrza,
prezydenta) gminy tylko do dwóch kadencji
i politycznych sporów, jakie propozycja ta
wywołała. Propozycja, jak zauważa autorka,
nie została poparta żadnymi argumentami,
ma zaś związek ze zbliżającymi się wyborami. Autorka, słusznie uchylając się od zajęcia
stanowiska w tej kwestii, referuje argumenty
podnoszone przez zwolenników i przeciwników takiego rozwiązania. Toczony między
nimi dyskurs to nie polemika, lecz odrzucanie stanowiska drugiej strony i jednostronne prezentowanie racji własnych. Jednostronność argumentacji (nieargumentacji)
z nie mniejszą intensywnością niż u polityków (w przypadku których można identyfikować stojące za nią osobiste i partyjne
interesy) dała o sobie znać również w stanowiskach prezentowanych przez osoby powszechnie uchodzące za ekspertów. Znamienne, ale żaden z ekspertów nie rozpatruje
argumentów drugiej strony, każdy natomiast
ogranicza się do przywoływania tylko racji
przemawiających za prezentowanym przez
niego stanowiskiem. Zastanawiająca niedialogiczność prowadzonego dyskursu.
Urszuli Matyjasik Wybory samorządowe
2006 z perspektywy pracownika Krajowego
Biura Wyborczego to przede wszystkim omówienie podmiotowo-funkcjonalnej struktury aparatu odpowiedzialnego za przeprowadzanie wyborów i referendów. Przedstawiony
w nim został stan prawny (odpowiednie
przepisy ordynacji wyborczych i wewnętrzne regulacje Państwowej Komisji Wybor-
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czej) oraz szerzej mało znane informacje
przedstawiające stan praktyki. W przypadku
praktyki są to np. częstość i przyczyny odmowy rejestracji list wyborczych (niezebranie wymaganej liczby podpisów), skreślenia
kandydatów z zarejestrowanych już list (wycofanie zgody na kandydowanie, zgłoszenie
danej osoby jako kandydata z innej listy lub
jego niefigurowanie w stałym rejestrze wyborców). Jego najmocniejszą stroną jest to,
co pisze w nim autorka o praktyce.
Robert Musiałkiewicz w Gospodarczych
aspektach współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego wkracza w problematykę trzeciego sektora gospodarki społecznej, niezdominowanej
dążeniem do zysku. Zatrzymuje się nad
źródłami finansowania organizacji pozarządowych, korzystaniem przez nie z funduszy
unijnych i, co szczególnie ważne, dobroczynnymi efektami ich aktywności dla społeczności lokalnych.
Karolina Kamińska w Wyborach samorządowych w województwie kujawsko-pomorskim rozpoczyna od krótkiego przypomnienia na przykładzie tego województwa
sporów, jakie miały miejsce w II etapie samorządowej reformy wokół liczby województw.
Spory te okazały się na tyle istotne, że po wyborach do sejmiku województwa zdawały
się silniej wpływać na personalną obsadę
organów województwa niż nawet podziały
partyjne. W województwie kujawsko-pomorskim ważniejsze jest, czy się jest z Bydgoszczy, czy z Torunia, niż czy się należy
do PiS bądź PO. „Najwięcej kontrowersji budził wybór marszałka, o którego spory wynikały z niechęci toruńsko-bydgoskich. W tym
wypadku nie liczyła się przynależność partyjna, lecz miejsce zamieszkania kandydata.
Na długo przed wyborami między politykami zwaśnionych miast zawarto niepisaną
umowę, że jeśli wojewoda województwa kujawsko-pomorskiego jest bydgoszczaninem,
funkcję marszałka [...] powinien sprawować
ktoś z Torunia” (s. 136).
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wniosków, do jakich – opierając się na tych
samych pierwotnych ustaleniach – dochodzą
autor artykułu i piszący te słowa, odkrywa zawodność i ułomność marketingowego podejścia w polityce i politologii. Polityka, w tym
i polityka w terytorialnym samorządzie – jak
widać – to nie tylko polityczny marketing.
Nawet w kampaniach wyborczych korzystanie z niego może jednym pomóc, innym zaszkodzić, nie jest jednak w stanie odwrócić
zmian zachodzących niezależnie od występujących na scenie politycznych aktorów.
Przedmiot artykułu Karoliny Julii Helnarskiej w pełni opisuje jego tytuł: Samorząd
terytorialny we Francji. Znajdujemy w nim
aktualne (stan na 1.01.2005) dane dotyczące
gmin, departamentów i regionów – ich liczby,
organów oraz podstawowych kompetencji;
nadto, okręgów i kantonów. W prezentacji
tej zwracają uwagę dwa istotnie rzutujące na
francuską terytorialną samorządność zjawiska. Pierwsze, nowe, to zgrupowania gmin.
„Współpraca między gminami pozwala łączyć się w zarządzaniu tak, aby ustalać wspólne projekty zagospodarowania gospodarczego i urbanistycznego na obszarze większym
niż terytorium gmin. Gminy do powstających
wspólnot międzygminnych [zgromadzeń
gmin – przyp. L.H.] transferują swoje kompetencje. [...] Prawnie zostało usankcjonowane popieranie [...] przystępowania znaczącej
liczby gmin do struktur międzygminnych...
Zapoczątkowany w 1999 r. proces umacniania współpracy międzygminnej w zakresie
zgrupowań [...] o własnej fiskalności (groupements a fiscalite propre – GFP) w 2005 roku
objął 32 308 gmin współdziałających w 2524
zgrupowaniach” (s. 197–198). Natomiast
drugie, zawsze towarzyszące francuskiemu
terytorialnemu samorządowi, to ciągle żywe,
acz nigdy niesfinalizowane tendencje decentralizacyjne. „Nadal na wielu szczeblach
występują spory kompetencyjne między
organami wspólnot lokalnych a organami
administracji państwowej. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia wystąpiły
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Aleksandra Seklecka jest autorką Kobiet
w kampanii samorządowej 2006. Przypadek
województwa kujawsko-pomorskiego. Stara
się odpowiedzieć na pytanie, o ile ich kampanie wyborcze różnią się od kampanii
mężczyzn. Przeprowadzone wywody prowadzą ją do konkluzji: „Ogólnie rzecz biorąc
program kandydatek nie różnił się niczym
szczególnym w porównaniu z programem
mężczyzn” (s. 147), nie różni je nawet
od kampanii mężczyzn częstsze podnoszenie kwestii równouprawnienia kobiet.
Czynnikiem różnicującym kampanie mężczyzn i kobiet był natomiast język. A to:
po pierwsze, zastępowanie w nim rodzaju
męskiego (kandydat, radny, burmistrz), formami żeńskimi, oczywiście tylko w wypadkach, w których odpowiednie formy żeńskie
już się wykształciły, oraz po drugie, „częstsze
odwoływanie się bezpośrednio do wyborców, stosowanie bardziej wyszukanych form
prezentacji własnych postulatów, zwracanie
się też do ludzi wykształconych, używanie
cytatów i patetycznych form, mniej negatywnych przekazów” (s. 165).
Uwagi dotyczące Wojciecha Peszyńskiego
Promocji nowego towaru politycznego w wyborach lokalnych. Kazus LiD z kampanii samorządowej 2006 roku rozpocznę od wyrażenia
wątpliwości co do poznawczej użyteczności
posługiwania się kategorią towaru politycznego. Jeśli towar ma być używany w znaczeniu, jakie pojęcie to ma w naukach ekonomicznych, to w polityce – ze względu na
jej publiczną naturę – niczego takiego nie ma.
Jeśli zaś jest to tylko metafora, to wolałbym,
aby termin ten umieszczano co najmniej
w cudzysłowie. Ten nowy polityczny towar
to Lewica i Demokraci. Nie sądzę również,
aby zaprezentowane w artykule osiągnięte
przez LiD wyniki samorządowych wyborów
upoważniały do uogólniającego wniosku, „że
w omówionym okresie wypromowano nowy
polityczny towar, wykazujący predyspozycje
do miana wyborczej alternatywy pomiędzy
PiS i PO” (s. 193). Kompletna niezgodność
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tendencje do ponownego umocnienia pozycji władzy państwowej nad społecznościami
lokalnymi” (s. 211).
Sebastian Żukowski w pracy Współczesny samorząd terytorialny w Finlandii. Zarys
problematyki koncentruje swe zainteresowania na gminie. Jest to wybór uzasadniony przyjęciem w tym kraju gminy jako zarazem fundamentu i tworzywa, na którym
i z którego wznoszony jest fiński system
samorządowy. „Samorząd stopnia regionalnego tworzą przede wszystkim związki
międzygminne. [...] Wszelka działalność
oraz finansowanie związków międzygminnych czy lokalnych i regionalnych organów
zależne jest od gmin” (s. 217). Także dwie
inne właściwości tego samorządu zwracają
na siebie uwagę. Po pierwsze, trwała tendencja jednocześnie do scalania (mniej gmin,
mniej organów, mniej rozbudowany aparat)
i różnicowania jego struktury, dostosowywania jej do miejscowych warunków. Po drugie, stosunkowo duża samodzielność gmin
w określaniu własnej struktury, a za sprawą
decydowania o przynależności związków
międzygminnych także struktury samorządu terytorialnego w ogóle. „Obligatoryjne
związki międzygminne posiadają charakter
regionalny, większość zaś dobrowolnych
związków międzygminnych ma charakter
lokalny (od 2 do 10 gmin). Wpływ poszczególnych gmin na działalność dobrowolnych
związków jest o wiele większy niż na działalność obligatoryjnych. Każda z gmin w umowie związku zatwierdza plan głównej działalności związku” (s. 220).
Tematem opracowania Patrycji Walichniewicz-Bartnik Proces dewolucji i jego ewentualne konsekwencje dla Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
jest zjawisko szczególne i jak dotąd zachodzące tylko na Wyspach Brytyjskich. Brytyjska dewolucja to więcej niż decentralizacja,
która dotyczy tylko administracji, a mniej
niż federalizacja, zawsze dotycząca trzech
władz: ustawodawczej, wykonawczej i są-
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downiczej. Autorka postrzega ją jako swego
rodzaju odwrócenie zaistniałych historycznych procesów. „Obecna sytuacja to nic
innego jak zdecydowane artykułowanie dążeń »krajów członkowskich« do powrotu
do stanu sprzed włączenia ich w angielskie
struktury” (s. 236). Zachowując ostrożność
w snuciu prognoz co do jego przyszłych
losów, a co za tym idzie i przyszłości Zjednoczonego Królestwa, interesujące byłoby
jego odniesienie do unijnego regionalizmu.
I z tego punktu widzenia jego lektura jest
najbardziej interesująca.
Zbiór zamyka Mariusza Popławskiego
Proces projektowania głównych założeń reformy samorządu terytorialnego w Danii z dnia
1 stycznia 2007 r. Opracowanie opisuje zarówno prace nad ostatnią duńską reformą
terytorialnego samorządu, jak i ich końcowy efekt. W ich stanie zwraca uwagę zgodne skoncentrowanie się na racjonalności
w podejściu, racjonalności narzuconej odgórnie (rząd i pracująca nad reformą złożona z przedstawicieli ministerstw, samorządów i ekspertów Komisja ds. Struktury
Administracyjnej) i zaakceptowanej przez
wszystkich zainteresowanych (w szczególności samorządy i partie polityczne). „Ostatnim ważnym punktem przygotowań przed
samą implementacją było doprowadzenie
do porozumienia pomiędzy rządem i najważniejszymi siłami politycznymi zasiadającymi w Folketingu – Partią Liberalną, Partią
Konserwatywną i Duńską Partią Ludową.
Chciałoby się westchnąć: gdyby coś takiego
miało miejsce w przypadku polskich reform
terytorialnego samorządu. Nie zanotowano
większych trudności w osiągnięciu konsensusu” (s. 262). O radykalizmie przeprowadzonych zmian (weszły w życie z dniem
1 stycznia 2007 roku) niech świadczą różnice w liczbie terytorialnych jednostek samorządowych: 98 gmin (przed reformą 278),
5 regionów (przed reformą 14).
Ludwik Habuda
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