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o ogłoszeniu roku 2010 Rokiem Małych Ojczyzn 

 

 

Od dwudziestu już lat jesteśmy świadkami odżywania lokalizmów i regionalizmów, 

dowartościowania mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. Stając się obywatelem 

Europy i świata pozostajemy wciąż przypisani do ojczyzny prywatnej, ojczyzny lokalnej oraz 

niepowtarzalnego miejsca kształtującego naszą osobowość. Rodzinna wieś, miasteczko czy 

miasto, istniejące tu i teraz, są wciąż ludziom bliskie i traktowane często emocjonalnie.  

Symbolem małych ojczyzn są samorządy lokalne i regionalne, odtworzone w 1990 roku. 

Ich funkcjonowanie stanowi przejaw żarliwej determinacji Narodu w dążeniu do zbudowania 

demokratycznego ustroju, wspartego na filarach społeczeństwa obywatelskiego. Wybory władz 

samorządowych - a więc cesja istotnych uprawnień przypisanych dotąd instytucjom 

i organizacjom centralnym na rzecz ich lokalnych odpowiedników - przywracają Polakom wiarę 

we własne siły oraz możliwości kreowania najbliższego, fizycznie i duchowo, otoczenia.  

Rozwój struktur samorządowych, a zwłaszcza utworzenie gmin, powiatów i powołanie 

samorządów wojewódzkich, wywołał niespotykaną wcześniej aktywność obywateli. Połączeni 

poczuciem więzi społecznej podjęli trud przebudowania swoich małych ojczyzn. To właśnie 

dzięki ich zaangażowaniu i poświęceniu możliwy okazał się sukces odrodzonego samorządu. 

Stał się on jednocześnie kolebką polskiego społeczeństwa obywatelskiego budowanego na 

fundamentach inicjatywy oddolnej. Osiągnięcia samorządów terytorialnych w dziedzinie 

tworzenia więzi społecznych, odrabiania cywilizacyjnych zaniedbań oraz realizacji zadań 

publicznych okazały się zasadniczym wkładem w budowę nowego ładu demokratycznego 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

 

 



 

Uczestnictwo jednostek i całych społeczności jest bowiem wyjątkowe na poziomie 

lokalnym i regionalnym. Stanowi o nim wypływająca ze wspólnoty życia codziennego 

jednolitość celów i środków zorientowanych na zachowanie oraz rozwój mniejszego nieba, 

którego koloryt określa niepowtarzalność nie tylko każdej z lokalnych zbiorowości, ale całego 

polskiego społeczeństwa. 

W związku z dwudziestą rocznicą przeprowadzenia wyborów do odrodzonego 

samorządu terytorialnego Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2010 ROKIEM 

MAŁYCH OJCZYZN. 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża szczególne uznanie dla byłych i obecnych 

radnych gmin, powiatów i województw, wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast, 

starostów i marszałków województw, a także wszystkich, którzy podjęli działania dla dobra 

wspólnego, rozwoju lokalnej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, potwierdzając tym 

samym sens reform ustrojowych państwa. 

Senat deklaruje wolę dalszego wzmacniania samorządności lokalnej i regionalnej oraz 

wspierania wszelkich inicjatyw temu służących. 
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