
ANALIZY I REKOMENDACJEZeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych
nr 4 (21) 2015

ISSN 2082-7792

Zagubieni w ślepej uliczce
Ulica Siostrzana
Pobudka Koszutka
„Współtworzę Zatorze”

Sektor pozarządowy,  
liderzy, grupy interesu:  
USA, Ameryka Łacińska, Islandia



Spis treści
Od Redakcji  3

Nasz wywiad:
O świadomych obywatelach dokonujących  
świadomych wyborów… Marzenie i rzeczywistość – 
rozmowa z Cezarym Miżejewskim, przewodniczącym 
Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni 
Socjalnych, członkiem zarządu WRZOS,  
pracownikiem Spółdzielni Socjalnej „Opoka” 
oraz członkiem stowarzyszenia Obywatele  
Obywatelom, byłym posłem i wiceministrem  
w MPiPS 4

Przestrzenie obywatelskiej aktywności
Zagubieni w ślepej uliczce 8
Paweł Winiarski

Ludzie sektora niesformalizowanego  
– cechy, cele i motywy  
(podsumowanie wywiadów) 13
Katarzyna Iwińska

Ulica Siostrzana – analiza przypadku 16
Aneta Ostaszewska

Pobudka Koszutka  
– „każdy ma swoją dziedzinę” 22
Małgorzata Krysa 

„Współtworzę Zatorze” 27
Monika Hausman-Pniewska 

Grupy interesu jako animatorzy i strażnicy  
demokracji w amerykańskim  
systemie politycznym 29
Bohdan Szklarski 

Społeczeństwo obywatelskie w czasach zarazy,  
czyli dlaczego w Ameryce Łacińskiej  
jest inaczej 33
Piotr Łaciński 

Kompetencje obywatelskie liderów  
w polskiej społeczności na Islandii 36
Monika Nowicka 

ISSN 2082-7792

Zeszyty Centrum Badań Społeczności
i Polityk Lokalnych Collegium Civitas
i Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

Redakcja:
Stanisław Mocek (redaktor naczelny) – Collegium Civitas
Rafał Krenz – Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
Katarzyna Iwińska – Collegium Civitas
Piotr Frączak – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Adres redakcji: cbspl@collegium.edu.pl

Redakcja językowa i korekta:
Elżbieta Mocek

Wydawca i realizacja: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

Skład i łamanie: Dorota Kapusta

Druk: Wydawnictwo POLIHYMNIA Sp. z o.o.
ul. Deszczowa 19, 20-832 Lublin, tel./fax 81 746-97-17
e-mail: poczta@polihymnia.pl, www.polihymnia.pl

Nakład druku: 500 egz.

Przekazując teksty do redakcji, autorzy przenoszą na wydawcę prawo
do publikacji (prawa autorskie i wydawnicze). Redakcja zastrzega
sobie prawo skracania i adiustowania nadesłanych tekstów.

Publikacja finansowana w ramach realizacji projektu „Nieodkryty wymiar 
III sektora. Niezinstytucjonalizowane przejawy społecznikostwa w Polsce” 
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i rozprowadzana 
bezpłatnie.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich



3Animacja Życia Publicznego     nr 4 (21) 2015

Od redakcjiOd redakcji
Od redakcji

Od redakcji

Jeśli punktem odniesienia w poprzednim numerze naszego pisma była kategoria miejsca powstawania róż-
nych inicjatyw nieformalnych, to w tym numerze – ale i w trakcie naszego wysiłku badawczego – staramy się 
docenić rolę ludzi w ich tworzeniu. Bowiem to dzięki kreatywności, innowacyjności i zaangażowaniu ludzi 
powstaje rozległa paleta rozwiązań, które wymykają się spod schematycznych wzorców działań systemo-
wych i formalnych.

Zbliżamy się do tego etapu procesu badawczego, kiedy będziemy poszukiwa� konstruktywnych wniosków. Doty-� konstruktywnych wniosków. Doty- konstruktywnych wniosków. Doty-
czy to głównie wypracowywania scenariuszy rozwoju sektora nieformalnych inicjatyw i rekomendacji do dalszych 
działań wspierających i wzmacniających aktywizm lokalny. Znajdą się one w publikacjach książkowych, które będą 
– obok naszego pisma – plonem projektu „Nieodkryty wymiar III sektora. Niezinstytucjonalizowane przejawy spo-
łecznikostwa w Polsce”.

Numer zaczynamy tekstem Pawła Winiarskiego, który, z jednej strony, zawiera przegląd doświadczeń dotyczących 
trzeciego sektora w ciągu ostatniego �wier�wiecza, z drugiej zaś stanowi refleksję nad wiernością lub odejściem od 
konstytuujących go idei.

Bezpośrednio do wątku tworzenia inicjatyw nieformalnych przez ludzi twórczych, przebojowych i często 
bezinteresownych nawiązuje wywiad z Cezarym Miżejewskim, działaczem obywatelskim, mającym także doświad-Cezarym Miżejewskim, działaczem obywatelskim, mającym także doświad-
czenie w pracy administracyjnej i w sektorze spółdzielni socjalnych. Tytuł tej rozmowy: O świadomych obywatelach 
dokonujących świadomych wyborów… Marzenie i rzeczywistość jest wymowny. Nawiązuje bowiem do kwestii indy-
widualnych wyborów, które z czasem przekształcają się w działania zbiorowe, służące lokalnym społecznościom.
O roli ludzi, ich determinacji i pasji traktuje również tekst Katarzyny Iwińskiej, w którym autorka prowadzi rozwa-
żania na temat celów działań i rodzajów motywacji, skłaniających aktywistów do podejmowania różnorodnych 
inicjatyw.

Trzy teksty: Anety Ostaszewskiej, Małgorzaty Krysy i Moniki Hausman-Pniewskiej nawiązują nie tylko do miejsc, ale 
stanowią studia przypadków zaangażowania społecznego aktywistów, zagospodarowujących lokalną przestrzeń. 
Każde z tych miejsc ma swoją specyfikę i swój koloryt, ale ciekawym zabiegiem poznawczym jest poszukiwanie ich 
cech wspólnych, charakterystycznych, wyróżniających.

Kolejne teksty i ich autorzy: Bohdan Szklarski, Piotr Łaciński i Monika Nowicka dokonują przeglądu wybranych 
trzeciosektorowych doświadczeń międzynarodowych z punktu widzenia ich struktur, liderów, grup interesów i ani-
mowania życia publicznego.

        Życzymy miłej lektury!
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O świadomych obywatelach  
dokonujących świadomych wyborów… 
Marzenie i rzeczywistość 
– z Cezarym Miżejewskim, przewodniczącym Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, 
członkiem zarządu Wspólnoty Roboczej Związku Organizacji Socjalnych (WRZOS), pracownikiem Spółdzielni 
Socjalnej „Opoka” oraz członkiem stowarzyszenia Obywatele Obywatelom, które wydaje kwartalnik „Nowy 
Obywatel”, byłym posłem i wiceministrem w MPiPS, w kwietniu 2015 roku rozmawiała Marta Żakowska

Marta Żakowska: Czy jest jakaś inicjatywa o  charakterze niefor-
malnym, którą Pan zna i obserwuje?
Cezary Miżejewski: Śledzę kilka inicjatyw. Trudno je nazwać nie�
formalnymi, bo niektóre są z pogranicza. Na przykład słynne koła 
gospodyń wiejskich. Przyglądam się takiemu kołu w miejscowości 
Dobiercice. Znam spółdzielnie uczniowskie, a także obserwuję dzia�
łalność kooperatyw spożywczych. Bywałem też na mniejszych lub 
większych spotkaniach ruchów miejskich. Byłem też kiedyś kilka 
razy na squocie. Ale z tych miejsc, podmiotów to pewnie jako bar�
dziej mi znane wymieniłbym spółdzielnie uczniowskie i koła gospo�
dyń wiejskich.

Marta Żakowska: Co, Pana zdaniem, je łączy? Co łączy te osoby, 
które decydują się na tego rodzaju działanie?
Cezary Miżejewski: Myślę, że to są akurat nieporównywalne inicjaty�
wy, ale tym co je łączy, jest coś w rodzaju aktywizmu. Czyli że ludzie, 
którzy chcą coś robić, nie patrzą specjalnie na formalizmy, a nawet 
trochę je lekceważą.

Marta Żakowska: A jaka, Pana zdaniem, misja przyświeca działa-
niom tego typu grup? Każda z nich ma swoją własną, czy też jest 
jakiś wspólny cel?
Cezary Miżejewski: Nie ma jakiegoś wspólnego mianownika, nie ma 
jednej linii czy jednego celu działań, to znaczy takiego, który by prze�
sądzał, że wszyscy są za czymś, albo wszyscy są przeciwko czemuś. 
Jeżeli możemy mówić o jakimś łączeniu, to raczej w takim kontekście, 
żeby mieć przestrzeń do działania i robić to, co się uważa za słuszne. 
Ale może to też jest siła, tak samo zresztą jak w ruchu obywatelskim.

Marta Żakowska: A jakie są, według Pana, mocne strony funkcjo-
nowania inicjatywy niesformalizowanej właśnie?
Cezary Miżejewski: Mocną stroną jest oczywiście spontaniczność. 
Polska rzeczywistość pozarządowa, albo – jak kto woli – obywatelska 
jest nadmiernie spętana biurokracją. Jakby nie można było uprościć 
procedur powoływania stowarzyszenia, jego rejestracji, rozliczania 
pieniędzy i tak dalej. Więc takie formuły mają to do siebie, że mogą 
bardzo elastycznie działać w dobrej sprawie. Wielu ludzi nie lubi się 
zapisywać do czegoś, ale chciałoby coś zrobić. Właśnie w  małych 
społecznościach to odkryłem. W takim mieście jak Warszawa to się 
z trudem przebija. Ale wczoraj byłem w Byczynie, w spółdzielni Pe�
runica. Tam się trochę gmina dołożyła, ale generalnie duża część lu�
dzi zaangażowała się nieformalnie. Takie środowisko tworzą ludzie, 

którzy myślą o wykorzystaniu przestrzeni jako miejsca historycznego. 
Myśląc w kategoriach swojej aktywności.

Marta Żakowska: A  czy oprócz tego potencjalnego problemu 
z urzędem skarbowym czy sanepidem, widzi Pan jeszcze jakieś sła-
be strony funkcjonowania takich podmiotów nieformalnych?
Cezary Miżejewski: Byłem w Łodzi na zjeździe kooperatyw spożyw�
czych i toczyła się tam dyskusja, co by było gdybyśmy jakieś tam dże�
my zaczęli robić nie tylko dla siebie, ale także na zewnątrz i dzięki 
sprzedaży uzupełnili nasz budżet. � w takich przypadkach nieformal�ży uzupełnili nasz budżet. � w takich przypadkach nieformal� uzupełnili nasz budżet. � w takich przypadkach nieformal�
ność ma swoją siłę, ale też słabe strony. Bo czymś innym jest robić coś 
symbolicznie, jak coś jest po kosztach, ale co innego jak zaczynamy 
myśleć o jakimś zarobieniu, pozyskaniu środków na działalność sta�
tutową, społeczną. Dyskutowaliśmy o tym, czy można ominąć wymo�śmy o tym, czy można ominąć wymo� o tym, czy można ominąć wymo�
gi formalne, rejestrację. Wszystko zależy od skali i od tego co się robi.
Moim zdaniem, takie myślenie trzeba zacząć od szkoły, dlatego te 
spółdzielnie uczniowskie są tu ważnym przykładem. Ale jeżeli myśli�
my o różnych inicjatywach formalnych i nieformalnych, to możemy 
nauczyć albo przyzwyczaić ludzi do tego, że razem można coś zrobić, 
niekoniecznie dzieląc się od razu na 2 i na 2 i na 2.

Marta Żakowska: A co, Pana zdaniem, motywuje osoby zaangażo-
wane w sektor społecznościowy do podjęcia takiej działalności? Są 
to osobiste, charakterologiczne, czy jeszcze inne powody?
Cezary Miżejewski: Znowu wracamy do punktu wyjścia, do różnych 
kategorii aktywności. Na przykład na wsiach są jeszcze te PRL�owskie 
odniesienia, że skoro coś robiliśmy razem, to róbmy dalej, i widać, 
że to są starsi ludzie przeważnie, którym ciężko jest działać w nowej 
rzeczywistości, ale chcą kontynuować dawną aktywność. Jedyna or�
ganizacja, której udało się przebić do młodzieży to jest – ku mojemu 
zdumieniu, a widziałem to na własne oczy – Ochotnicza Straż Pożar�
na. W Warszawie różnie się mówi o OSP, ale dwa razy byłem na zawo� mówi o OSP, ale dwa razy byłem na zawo� o OSP, ale dwa razy byłem na zawo�
dach gminnych i tyle młodzieży co tam widziałem, to jeszcze nigdy 
nie zauważyłem na żadnym zgromadzeniu organizacji pozarządowej. 
Ale to jest jeszcze ten przejaw aktywizmu ze starych czasów. PRL miał 
swoje dobre i złe strony, ale faktem jest, że ludzie na wsi wokół czegoś 
się integrowali, coś pożytecznego robili, i to przetrwało.

Nie szufladkuję aktywności zero�jedynkowo, bo są ludzie hipste�
rzy, którzy w barze „Prasowy” chcą być w swoim gronie, bo oczywi�
ście jest fajnie, ale są też ludzie, którzy robią coś z głębokiego przeko�
nania. Chociaż z tymi z głębokiego przekonania jest najgorzej, bo ci 
są najbardziej doktrynalni. Ale często spory między nimi wynikają 

Nasz wywiad
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właśnie z przekonań, z  tego, że mają swoje idee. Niektórzy chcą się 
pod to podczepić, bo jest taki trend, bo mainstreamowa prasa pisze 
o tym, że to takie sympatyczne. Ciekaw jestem czy te ruchy pokażą się 
na przykład w wyborach i chciałbym zobaczyć co ewentualnie z tego 
wyniknie. Są miejsca, w których może nie zagrożą, ale odbiorą jakąś 
część takiej grupy wyborców, którzy właśnie przeciw politykom będą 
chcieli zagłosować. Zaczęło się teraz takie obśmiewanie, że to żadni 
aktywiści, tacy sami działacze, tylko udają nieformalnych. W �nter�
necie, w „Gazecie Warszawskiej” chyba był ciekawy artykuł, pokazu�
jący zmianę podejścia do tych właśnie aktywistów nieformalnych. Bo 
wcześniej podchodzono do tego lekceważąco, że to tacy sami działa�
cze jak politycy, tylko udają niezależnych, żeby nasze głosy zaskarbić. 
Czyli to oznacza, że sprawy idą w dobrą stronę, że jakiś sukces jest 
możliwy, skoro jest wokół tego jakaś debata.

Marta Żakowska: A jakie są, Pana zdaniem, kompetencje osób za-
angażowanych w sektor społecznościowy?
Cezary Miżejewski: Właśnie, to bywa różnie. Ale na przykład w ze�to bywa różnie. Ale na przykład w ze� różnie. Ale na przykład w ze�zykład w ze�
szłym roku byłem na Festiwalu Obywatela czyli gazety „Nowy Oby�
watel” i byli tam ludzie z różnych organizacji. Taki nowy aktywizm 
– tam byli ludzie ze związków zawodowych, takich nowych zupełnie, 
ale też osoby z różnych ruchów, na przykład w kontekście przedszkoli. 
Takie łączenie zasobów, bo w takich ruchach zbierają się często ludzie 
z bardzo różnych miejsc. Łączy je coś zupełnie innego niż w organiza�ączy je coś zupełnie innego niż w organiza� coś zupełnie innego niż w organiza�
cji, bo w organizacji jest jednak określony profil. Nie mówię, że już je�
stem działaczem tej organizacji, ale przystępuję. Natomiast w ruchach 
miejskich są ludzie od Sasa do lasa.

Druga kwestia – jest taki chłopak z „Obywatela”, Karol Trammer. 
On zaczął jeszcze coś innego, włączył się w  sprawę niszczenia spo�
łeczności przy przecinaniu wsi na pół wskutek budowy autostrad, 
dróg szybkiego ruchu czy kolei. Przecinano miejscowości, nie myśląc 
o dogodnych przejściach i przejazdach, czyli generalnie w ogóle nie 
było myślenia o  ludziach tam mieszkających. Ale nie myślano też 
o poważniejszych skutkach, o rozrywaniu przez firmy każdej społecz�
ności osobno. �  ludzie się zorganizowali. Widziałem taką mapkę, że 
na całym tym obszarze powstały mniej lub bardziej aktywne grupy, 
które zaczęły walczyć i w pewnym momencie się dowiedziały, że nie 
są każda osobno, ale że mogą coś zrobić razem. � Karol, który jest, jak 
wiadomo, kolejarzem z ducha, listonoszem z wyboru, po pierwsze – 
zebrał tych ludzi, po drugie – pokazał zupełnie inną perspektywę, że 
jest ich więcej. Powiem szczerze, że dla mnie – a bywałem na spotka�
niach, na których były podnoszone różne, mniej lub bardziej kontro�
wersyjne rzeczy – ta inicjatywa wydała się najciekawszym odkryciem 
aktywności społecznej, która gdzieś jest schowana i nawet świadomie 
ukrywana, izolowana…

Marta Żakowska: Ciekawe. A jak Pan myśli, jaka jest rola tych pod-
miotów w ustroju demokratycznym?
Cezary Miżejewski: Teoretycznie demokracja bez aktywności oby�
wateli nie istnieje. Chociaż praktycznie wiemy, że przy minimalnej 
aktywności jest to możliwe. Uczestniczyłem w  przygotowaniu do�
kumentu Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej i rzeczą, 
która właśnie nam się wydawała jedną z bardziej kluczowych, było to 
co my nazywamy „społecznie odpowiedzialnym terytorium”. Mówię 
zawsze, że to Tomek Sadowski z Barki był takim prekursorem dysku�
sji o tym, że wszyscy jesteśmy obywatelami w danej wspólnocie samo�
rządowej, bez względu na to co robimy i w jakim jesteśmy „sektorze”. 
Przypominam – nie w jednostce samorządowej, tylko we wspólnocie 
samorządowej, tworząc pewną całość, bez względu na to jaką pozycję 
tam zajmujemy – czy jesteśmy w administracji, czy jesteśmy przed�
siębiorcami, czy też działaczami obywatelskimi – wszyscy jesteśmy 
obywatelami tej wspólnoty. � naszą wspólną sprawą jest odbudowa tej 
wspólnoty w  wymiarze demokratycznym, takim aktywistycznym… 
Ale też nie tylko w wymiarze społecznym, również ekonomicznym… 
Rewolucja powinna właśnie zacząć się od odbudowy wspólnot samo�

rządowych w wymiarze społecznym i ekonomicznym. Temu powinny 
służyć takie inicjatywy i część uwagi poświęcamy właśnie takim ru�
chom społecznym różnego rodzaju, bo jeżeli chcemy, żeby nastąpiła 
odbudowa wspólnot samorządowych, to obywatele muszą poczuć siłę 
własnego głosu. � to nie tylko w kontekście wyborów, co cztery lata, 
tylko uczestniczenia w sprawowaniu władzy czy w realizacji rozma�
itych działań na co dzień. Ja oczywiście, jako niegdysiejszy rewolu�
cjonista, wiem, że takiego napięcia, właśnie rewolucyjnego, nie da się 
utrzymać. Niemniej jednak, można to tak poukładać, że to nie musi 
przybrać formy jednego wspólnego ruchu. To mogą być dziesiątki ini�
cjatyw. Nie wiem, ktoś sobie tę ławkę w parku buduje, ktoś inny dba 
o swoją piaskownicę, ktoś inny jeszcze o swoją wieś, i tak dalej, i tak 
dalej. � to jest dopiero ta suma, która daje efekt…

Marta Żakowska: Ale czy to jest rzeczywiście działalność rewolu-
cyjna?
Cezary Miżejewski: Generalnie rewolucjoniści mają to do siebie, że 
zawsze próbują zbudować masowy ruch, w  którym jest jedna myśl, 
jedna idea. Mam to – mówiąc żartobliwie – za sobą. Kiedy mówimy 
o szarym życiu, interesujemy się swoim blokiem i swoim otoczeniem, 
to z tych drobinek składa się rzeczywistość. Z niektórych coś się wy�
kluje bardziej formalnego, inni pozostaną w tym samym obszarze, ale 
kiedy na przykład ktoś nas zapyta, czy przedszkole w naszym rejonie 
powinno powstać, to my będziemy mogli bardziej się zaangażować. 
Dzisiaj przedszkole to może zły przykład, bo teraz ludzie się uaktyw�
nili raczej w kwestiach związanych chociażby z rewitalizacją.

Marta Żakowska: Czyli w zasadzie tego typu inicjatywy konstytu-
ują po prostu realny ustrój demokratyczny? A dlaczego, Pana zda-
niem, obywatelskie inicjatywy niesformalizowane nie korzystają 
z możliwości założenia stowarzyszenia lub fundacji?
Cezary Miżejewski: Po pierwsze, nie chcą, bo jest to świadomy wy�
bór, a  po drugie, nie chcą, bo nie widzą takiej potrzeby. Ale jeżeli 
mówimy o  ruchach obywatelskich, to one często dotyczą podziału 
jednostkowych spraw. Te ruchy miejskie, które teraz się wytworzy�e ruchy miejskie, które teraz się wytworzy�
ły, to jest taki pierwszy przypadek, kiedy coś powstało i  zaczęło się 
rozbudowywać. Moim zdaniem, wcześniej czy później skończy się to 
jakąś formalizacją. Komitet wyborczy w pewnym stopniu już nią jest. 
Więc one są często poświęcone konkretnym problemom i na okolicz�
ność jakiegoś zadania trudno zawiązywać od razu organizację. Ale 
niektórzy uważają, że tak właśnie powinno być, że nie powinno się 
tych działań formalizować.

Marta Żakowska: A nie chcą z jakich powodów?
Cezary Miżejewski: Obserwując całą biurokrację twierdzę, że te na�
sze ustawy samorządowe z lat 90., z całą otoczką, są przeregulowane 
i powinno się je w znaczący sposób uprościć. To jest ta słynna kwestia 
stowarzyszeń zwykłych, która mogłaby być znakomicie wykorzysta�
na, ale tak naprawdę najciekawsze jest to, że do dzisiaj nikt nie wie, 
ile stowarzyszeń zwykłych jest w Polsce. Mamy 25 lat od ich powsta�
nia, a nikt nie pokusił się o próbę zbadania, czy one w ogóle istnieją 
i w jakiej skali. W związku z tym, nawet duże organizacje popierają 
stowarzyszenia zwykłe, tylko jak dochodzi co do czego, to wszyscy 
bardziej pilnują stowarzyszeń rejestrowych niż tych zwykłych. Bo te 
ostatnie nie mają nawet swojego lobby, a nie mają swojego lobby, bo 
są to często właśnie nieformalne inicjatywy. Takim wyjściem naprze�
ciw była możliwość realizowania inicjatywy lokalnej przecież, nawet 
w tym uczestniczyłem.

Marta Żakowska: A na ile społecznicy modyfikują swoje działania 
w czasie i czy zmieniają poglądy, nastawienie do aktywności oby-
watelskiej, nabierają dystansu do instytucji, ludzi?
Cezary Miżejewski: To dobre pytanie. Jestem przeciwnikiem myślenia 
apolitycznego, że to nas w ogóle nie obchodzi. Właśnie że obchodzi, 
bo wpływa na postawy i zachowania. W tych ruchach, w tych organi�

Nasz wywiad



6 Animacja Życia Publicznego     nr 4 (21) 2015

zacjach widzę czasami, że niektórzy traktują wejście w politykę jako 
zdradę. Teraz na przykład jest takie podejście, że niektóre środowiska 
aktywistyczno�lewicowo�zielone montują taką inicjatywę „Miasto jest 
Nasze”. � jak pojawia się chęć kandydowania w wyborach z tej listy, to 
natychmiast znajduje się ileś tam dziesiątek różnych hejterów, którzy 
kontestują to jako zdradę sprawy. Choć ważne jest też, aby byli to lu�żne jest też, aby byli to lu�ne jest też, aby byli to lu�
dzie o wspólnym doświadczeniu, a nie zbierani na okoliczność wybo�
rów, bo to grozi wywrotką. Ale myślę, że to jest nieuniknione i tak na�
prawdę my rzeczywiście trochę pozostaliśmy anachroniczni. Mówię 
o sferze politycznej, bo jeszcze jest ta druga, gospodarcza, i rodzi się 
pytanie, co z tego wyjdzie. Gdyby kooperatywy trochę urosły i zaczęły 
wychodzić na zewnątrz, to musiałyby jakąś formułę przybrać, wręcz 
są na to skazane. Oczywiście lepiej spółdzielczą niż jakąkolwiek inną. 
Co z tego wyniknie? Gospodarczo jest to trochę bardziej niebezpiecz�
ne, ale politycznie? Uważam, że nie możemy uciekać od polityki, bo 
dlaczego politykę mamy zostawiać jakimś innym, którzy akurat uwa�
żają, że są do tego urodzeni?

Marta Żakowska: Tym bardziej, że te działania ruchów miejskich 
bardzo często już na początku są w dużej mierze polityczne?
Cezary Miżejewski: Przyzwyczailiśmy się, że polityką jest to co wi�
dzimy w telewizji, a nie to co się dzieje wokół nas. To jest polityka. Jak 
ja na przykład na różnych spotkaniach mówię o tym, że to są decyzje 
polityczne, to muszę zrobić pięć cudzysłowów, od razu zdefiniować 
o co mi chodzi. Jak ludzie słyszą „polityczny”, to natychmiast się cofa�
ją, o czymkolwiek nie byłaby mowa.

Marta Żakowska: A jak Pan myśli, jaki model zarządzania repre-
zentują inne tego typu inicjatywy społecznościowe?
Cezary Miżejewski: Ruchy miejskie na przykład, mimo swojej spon�
taniczności, są często scentralizowane. Mają w grupie lidera, liderów. 
W  kołach gospodyń też jest zawsze ktoś, kto prowadzi. Mamy taki 
bardzo mocny stereotyp, że nasze organizacje w  ogóle są liderskie. 
Opierają się na autorytecie lidera. Mało jest takich demokratycznych 
ruchów, które są silne swoją demokratycznością. Pytanie, czy to jest 
możliwe, wskutek deficytów, o których rozmawialiśmy wcześniej. Jeśli 
sięgniemy pamięcią do jakichś dużych organizacji, to zawsze koja�ś dużych organizacji, to zawsze koja�ych organizacji, to zawsze koja�
rzymy je poprzez to kto jest albo był tam szefem, albo jest w grupie 
„trzymającej władzę”.

Marta Żakowska: To prawda, nie ma tak jak jest na przykład we 
Francji, gdzie są kolektywy, grupy, w których się wymienia po kilka 
nazwisk i okazuje się, że to są wszystkie nazwiska z tej grupy.
Cezary Miżejewski: Tak, to właściwie dotyczy każdej organizacji. 
W grupach nieformalnych też jest zawsze koncentrowanie się wokół 
lidera albo grupy liderów. Zawsze chociaż jedno nazwisko jest takim 
łącznikiem. Ale to jest znowu ta dysfunkcja, o której mówiłem, braku 
– nazwijmy to górnolotnie – kapitału społecznego. Gdybyśmy mieli 
siedem osób i one miałyby coś uzgodnić, to by się okazało, że jest to 
problemem. Właśnie w  Poznaniu były takie próby – większe grupy 
dyskutowały, ale zawsze jakaś grupa podejmowała decyzję i w końcu 
jedna z drugą się nie dogadała, a w rezultacie cała reszta została posta�
wiona wobec wyboru, po której stronie stoisz.

Marta Żakowska: A czy myśli Pan, że sposób komunikowania się 
członków inicjatyw społecznościowych jest w jakiś sposób innowa-
cyjny?
Cezary Miżejewski: Choćby te wszystkie dzisiejsze społecznościowe 
media, to jest ewidentnie nowe. To dotyczy nie tylko grup nieformal�
nych. Chociaż ostatnio był OF�P i po nim na stronie na Facebooku: 
Strategia Trzeciego Sektora pojawiły się jakieś tematy i dopiero roz�
gorzała olbrzymia dyskusja; też oczywiście brałem w  niej aktywny 
udział. Chodziło o działalność odpłatną pożytku publicznego. P�SOP 
z Poznania rzucił temat, że trzeba ją zlikwidować, bo przecież jest to 
ze szkodą dla działalności gospodarczej i wywołał dyskusję. Miała ona 

charakter nieformalny, bo to było zupełnie w poprzek tamtej dyskusji; 
innego rodzaju osoby brały udział, innego rodzaju argumenty padały. 
A  więc innowacyjność to próby ogarnięcia tego w  postaci walnych 
dyskusji i  próby robienia demokracji bezpośredniej. Z  lepszym lub 
gorszym skutkiem.

Marta Żakowska: A na czym jeszcze polega innowacyjność działa-
nia grup niezinstytucjonalizowanych?
Cezary Miżejewski: �nnowacyjność… Powiedziałbym, że rodzą się 
bardzo dziwaczne problemy, dziwaczne w cudzysłowie, w takim sen�
sie, że od malutkich szczególików narastają większe rzeczy. U  nas, 
jak się zakłada organizację, to ona jest od zbawienia świata, a później 
wracamy do tego, czym faktycznie ma być. Czyli jest od góry do dołu. 
Ewidentnie w tą stronę.

Marta Żakowska: Jakie zna Pan źródła finansowania, z  których 
korzystają tego typu grupy?
Cezary Miżejewski: Fundusz �nicjatyw Obywatelskich. Zobaczymy 
w  praniu jak to wyjdzie, żeby grupy nieformalne miały możliwość 
otrzymywania małych grantów, do 5 tysięcy. Jest oczywiście dyskusja 
czy sukcesem jest to, że ta grupa nieformalna po otrzymaniu grantu 
przekształca się w formalną, czy nie. To jest chyba jedyne takie źródło, 
adresowane wprost. Były takie źródła kiedyś – Stowarzyszenie Mo�
rena robiło takie małe granty dla nieformalnych grup młodzieży. To 
były 500�złotowe granty, a co ciekawe, oceniali to sami beneficjenci. 
Byli komisją konkursową. Oni zresztą byli inspiratorami. My to do 
KPRES�u wpisaliśmy, tylko nie wiem czy nam się uda na to znaleźć 
dofinansowanie – takie regionalne fundusze młodzieżowe, z priory�
tetem dla edukacji. Fajny pomysł, doświadczenie, bardzo nam się to 
podobało. To był pomysł innowacyjny, ale pieniądze na te granty zdo�
byli od samorządu.

Marta Żakowska: Czy to się udało? Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej prowadzi program FIO, który ma wspierać grupy nie-
formalne. Czy jeszcze ktoś na jakimkolwiek poziomie wspiera gru-
py nieformalne?
Cezary Miżejewski: Tak, wydając publikacje. To oczywiście żart. 
Kwestia grup nieformalnych została właśnie wpisana do KPRES�u 
i chcemy się do tego przymierzyć. Pewnie trzeba będzie ściągnąć ludzi 
z  grup nieformalnych i  się zastanowić. Myśmy tam sformułowali 
tezę, odnoszącą się do stworzenia przestrzeni dla tego typu dzia�, odnoszącą się do stworzenia przestrzeni dla tego typu dzia�
łań. Krótko mówiąc, chodzi o  to, żeby różnego rodzaju instytucje, 
których zadaniem jest ściganie wszystkiego i wszystkich, odczepiły 
się od inicjatyw nieformalnych. Jak dyskutowałem o  tym z przed�
stawicielami ruchów miejskich i pytałem o zagospodarowanie prze�
strzenne, to udało mi się wprowadzić do programu między innymi 
kwestie przeciwdziałania ubóstwu i rolę obywateli w planach zago�
spodarowania przestrzennego. To jest mój konik ostatnio. Ja się na 
tym w ogóle nie znam w sensie prawnym, dopiero usiłuję się poznać, 
ale właśnie cały czas mnie to intrygowało, jak to jest z tym procesem 
powstawania planów zabudowy, jaki obywatele mają wpływ. Nie 
chodzi mi o blokowanie Trasy Siekierkowskiej czy o coś podobnego, 
jak ktoś buduje na przykład kilka bloków, ale o to, czy przewidziano 
infrastrukturę społeczną albo miejsce na infrastrukturę społeczną.

Marta Żakowska: A  dlaczego umieścił Pan to obok zagadnienia 
ubóstwa?
Cezary Miżejewski: Bo to jest Krajowy Program Przeciwdziałania 
Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu, to jest bliźniaczy do KPRES�u 
program, można powiedzieć – siostrzany. Tam właśnie jest duży blok 
odnoszący się do różnych form aktywnej integracji, do całego obszaru 
pracy środowiskowej, ale w takim rozumieniu OSL�owym, czyli orga�
nizowania społeczności lokalnych jako jednego z elementów rewitali�
zacji społecznej właśnie. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
nie odbywa się tylko w odniesieniu do klientów pomocy społecznej. 
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Udało się uzgodnić definicje i teraz chcemy do ustawy wprowadzić, że 
kryterium udzielenia pomocy społecznej jest nie tylko bezdomność, 
bezrobocie i  tak dalej, ale bycie w środowisku, które jest zagrożone 
degradacją społeczną. Czyli wtedy nie adresujemy tego do Kowalskie�
go, bo on ma niski dochód, tylko do całej społeczności lokalnej. Mam 
nadzieję, że nam się to uda.

Marta Żakowska: Trzymam kciuki.
Cezary Miżejewski: To ten element OSL�u. Ja współpracowałem 
z  CAL�em, i  współpracuję w  kontekście pracy środowiskowej, czyli 
głównie społeczności lokalnych, bo kiedyś udało mi się wprowadzić 
takie pojęcie programów aktywności lokalnej w ramach systemowej 
pomocy społecznej. To był dobry krok, ale jeszcze za słaby akcent jest 
położony na wciągnięcie środowisk obywatelskich. Wobec jednych 
tak zrobili, bo uważali, że tak trzeba, wobec innych nie za bardzo. Me�
toda CAL�u, mimo tylu lat doświadczenia, nadal jest w powijakach, 
jeśli idzie o stopień jej upowszechnienia.

Marta Żakowska: Proszę powiedzieć czy „Opoka”, WRZOS czy 
Związek też się w  jakiś sposób zajmują wsparciem dla inicjatyw 
nieformalnych?
Cezary Miżejewski: „Opoka” robiła i  robi różne inicjatywy, jest 
bardzo skoncentrowana na ruchu spółdzielni uczniowskich.

Marta Żakowska: A w jaki sposób je wspiera? Bada czy wspiera?
Cezary Miżejewski: �nicjuje, jeździ po szkołach i są przygotowywane 
projekty właśnie w  tym kierunku. Były dwa projekty z F�O, projekt 
norweski. Gastronomia jest tym kluczem podstawowym, plus różne 
szkolenia, doradztwo. To są rozmaitego typu działania społeczne, aby 
można było wysłać ludzi do szkoły, porozmawiać z dyrektorem, prze�
konać nauczycieli, później zbudować sieć. Bo to też nie jest takie pro�
ste, jak się ma do czynienia z żywnością; sklepik sklepikiem, niech tam 
sami smarują kanapki, ale zaraz przyjdzie Sanepid i powie: kanapki 
muszą być zapakowane. To jest także pomysł na kooperację tych róż�
nych inicjatyw spożywczych właśnie ze spółdzielniami uczniowskimi.

Marta Żakowska: A czy spółdzielnie uczniowskie są zarejestrowa-
ne jako uczniowskie?
Cezary Miżejewski: Nie. To jest właśnie paradoksalne. Wszyscy sły�
szymy o spółdzielniach uczniowskich, ale paradoksalnie mamy taką 
sytuację, że zgodnie ze stanem prawnym one nie istnieją w ogóle. One 
istnieją dlatego, że istnieją. Pojawiają się w różnych dokumentach, ale 
żaden przepis tego nie reguluje. Tak naprawdę jestem zwolennikiem 
tego, żeby ten stan utrzymywać, bo wprowadzenie odnośnych zapi�
sów do ustawy o  prawie spółdzielczym spowoduje nadmierne sfor�
malizowanie ich działalności i  wszystko popsuje. Przypominam, że 
spółdzielnie uczniowskie powstały w 1901 roku.

Marta Żakowska: A WRZOS?
Cezary Miżejewski: WRZOS raczej idzie w  stronę profesjonalnych 
usług socjalnych, więc to jest trochę inna bajka. Usługi socjalne czy 
usługi użyteczności publicznej wymagają standaryzacji i profesjona�
lizacji, są zatrudnieni pracownicy. A w Związku Rewizyjnym również 
wspieramy spółdzielnie uczniowskie na różnych polach. Ale czwarta 
organizacja, do której należę, stowarzyszenie Obywatele Obywatelom, 
jest promotorem inicjatyw nieformalnych.

Marta Żakowska: Powiedział Pan w  pewnym momencie, że fun-
dacja to w zasadzie nie jest organizacja pozarządowa. Oczywiście 
rozumiem, że to jest w przenośni, ale chciałabym się dowiedzieć, 
co Pana inspiruje do takich stwierdzeń?
Cezary Miżejewski: Przenośnia i  nie�przenośnia. Mój wrogi stosu�
nek do fundacji jest znany. U nas oczywiście ukuł się amerykanizm 
– NGO. Mieliśmy za dużo stypendystów amerykańskich, którzy prze�
nieśli masę idei czy ideałów takich bardzo amerykańskich organizacji 

pozarządowych, które mają swoją specyfikę. Ja nic do nich nie mam, 
ale my jesteśmy z zupełnie innego świata i myślę, że ładnie to poka�
zał Jeremy Ryfkin w Europejskim marzeniu1, kiedy opisał europejskie 
i amerykańskie organizacje pozarządowe jako zupełnie różne światy. 
W  przypadku Stanów Zjednoczonych sektor pozarządowy ma wła�ła�
śnie bardzo twardą konotację – odseparowania od władzy publicz� odseparowania od władzy publicz�
nej. W Europie w zasadzie ich działalność oparta jest na kooperacji 
z władzą publiczną. Zupełnie inny świat. To jest jakby jeden element. 
Drugi dotyczy funkcjonowania organizacji w Europie według pewne�
go modelu aktywności obywatelskiej, czyli ruchu stowarzyszeniowe�
go. Zresztą, spółdzielczość też w istocie wywodzi się z ruchu stowa�
rzyszeniowego. Fundacje to organizacje kapitałowe. �dealnie kiedyś 
było, że ktoś ustanawiał fundację i wkładał środki, na przykład wiel�
ka korporacja dawała pieniądze budując swój społeczny wizerunek. 
Przyjęło się, że fundacje przynależą do sektora, natomiast uważam, 
że ten brak kapitału społecznego, zmaganie się z kapitałem społecz�
nym, z jego odbudową, jest trudne, w związku z tym działacze idą na 
skróty i zakładają coraz więcej fundacji. Gdzie jest najwięcej fundacji 
w kraju? W Warszawie. Chyba jedna trzecia fundacji działa w stolicy. 
A konkretnie na Wilanowie. Pewnie z każdej organizacji można zro�
bić organizację obywatelską, nawet ze spółki akcyjnej, jak ktoś chce, 
ale w swoim konstrukcie prawnym ona nie jest obywatelska. Ciągle 
w różnych działaniach spotykam się z tym, że ludzie się kłócą, niektó�
rzy wtedy mówią: „Pieprzę to, założę własną fundację, będę mógł ro�
bić co chcę!” Tylko że to jest, tak naprawdę, na szkodę obywatelskości. 
Ja wiem, że to jest trudne. Sam nie jestem łatwy w pożyciu i się wykłó�
cam o różne rzeczy, ale bez tego nie odbudujemy naszego marzenia.

Marta Żakowska: A co jest naszym marzeniem?
Cezary Miżejewski: Myślę, że kraj, w  którym świadomi obywatele 
dokonują świadomych wyborów.

1 Zob. Jeremy Rifkin, Europejskie marzenie: jak europejska wizja przy-
szłości zaćmiewa American Dream, tłum. Witold Falkowski, Andrzej 
Kostarczyk, Wydawnictwo Nadir, Warszawa 2005.
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Zagubieni w ślepej uliczce
Paweł Winiarski

Przestrzenie obywatelskiej aktywności

Ogół członków grupy społecznej recytuje obowiązujące 
formuły powinności, nakazów, ideałów, które składają się na 
system wartości – symboli zapośredniczających identyfikację. 
Tyle, że w  warunkach prywatyzacji życia nie mają one już 
związku z  rzeczywistością, są historyczne, służą wyłącznie 
celebracji (…)1.

Wraz z krytycznymi wypowiedziami wobec doktryny neoliberalnej2 
pojawiło się w  polskim dyskursie spostrzeżenie, że tak zwany trze�
ci sektor nie działa tak, jak tego oczekiwano lub nie tak, jak obecnie 
się tego oczekuje. Od pewnego czasu działacze NGOs poszukują idei, 
które przyświecałyby ich pracy, nadały jej sens i zapewniły społecz�
ną legitymizację. Refleksja ta podejmowana jest pod starym hasłem, 
które obecnie brzmi: społeczeństwo obywatelskie tak, wypaczenia nie. 
Narzuca się jednak pytanie: czy postulat ten można zrealizować?

To, że organizacje pozarządowe w Polsce nie mają społecznej legi�
tymacji wyrażającej się wsparciem, w tym finansowym, „jest w dużej 
mierze brakiem tradycji” – pisze Piotr Frączak w zakończeniu książki 
pod tytułem W poszukiwaniu tradycji: dwa dwudziestolecia pozarzą-
dowych inspiracji3. Jest to zdanie zaskakujące, biorąc pod uwagę, że 
autor w swojej pracy powołuje się bezpośrednio lub w bibliografii na 
ciągłość tradycji sięgających przynajmniej lat 80. X�X stulecia. Czy 
więc rzeczywiście mamy tu do czynienia z brakiem tradycji, czy może 
z  jej zerwaniem? Ku takiej interpretacji skłania sam autor, pytając: 
„Czy nie można odzyskać pojęć, które od zawsze były obywatelskie 
i demokratyczne, a przejęte przez państwową propagandę [PRL –P.W.] 

1 Jacek Kuroń, Postawy ideowo-etyczne a  więź społeczna, w: idem, 
Opozycja. Pisma polityczne 1969-1989, Wydawnictwo Krytyki Poli�
tycznej, Warszawa 2010, s. 11 [„Znak” 1972, nr 216].
2 Mam tu na myśli głosy, które pojawiają się po kryzysie 2007 roku. 
Wcześniejsza polska krytyka neoliberalizmu była marginalizowana 
i  spychana w  obszar „nie�faktów”, jak tego rodzaju akty aktywnego 
zapominania nazwał rosyjski semiotyk kultury Jurij Łotman. Najlep�
szym tego przykładem jest niezaistnienie w  dyskursie publicznym 
ostatnich książek Jacka Kuronia: Działanie: jeśli nie panujemy nad 
swoim życiem, ono panuje nad nami, Wydawnictwo Dolnośląskie, 
Wrocław 2002 i Rzeczpospolita dla moich wnuków, Rosner & Wspól�
nicy, Warszawa 2004.
3 Piotr Frączak, W poszukiwaniu tradycji: dwa dwudziestolecia poza-
rządowych inspiracji, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarzą�
dowych: Spółdzielnia Kooperatywa Pozarządowa, Warszawa 2013, 
s. 113. W prezentowanym eseju ta książka jest do pewnego stopnia 
negatywnym punktem odniesienia dla moich rozważań. Nie jest to 
jednak polemika wyłącznie z  autorem, ponieważ przedstawiony 
w książce punkt widzenia uważam za reprezentatywny dla działaczy 
kształtujących sektor NGOs w Polsce.

stały się pozbawionymi sensu banałami?”4 „Czy uda się wpleść tra�
dycję w  dzisiejszą działalność?”5 Skoro tradycja jest, ale jakoby jej 
nie było, to czym jest społeczeństwo obywatelskie? Skąd się wzięło? 
Dlaczego nie spełnia oczekiwań w nim pokładanych? Kiedy nastąpiło 
zerwanie tradycji? Dlaczego energia tak wielu ludzi, niewątpliwie do�
brej woli, nie przynosi spodziewanych efektów?6 Dlaczego działacze 
NGO�sów tak rozpaczliwie szukają dziś idei?

Kłopoty z tradycją

Pierwsza teza Frączaka, z którą nie sposób się zgodzić, głosi, że ze�
rwanie tradycji nastąpiło w okresie PRL�u. Jak można stawiać podob�
ną tezę, powołując się jednocześnie na Kuronia i Cywińskiego? Już 
samo pojawienie się w 1971 roku Rodowodów niepokornych7 pokazu�
je ciągłość tradycji pomiędzy przełomem X�X i XX stulecia a mającą 
niebawem wkroczyć na scenę opozycją demokratyczną. Rok później 
Jacek Kuroń opublikował pierwszy spośród swoich programowych 
dla opozycji esejów pod tytułem Postawy ideowo-etyczne a więź spo-
łeczna8, w którym wychodząc od refleksji nad Rodowodami… w języ�
ku psychologii społecznej formułuje teorię ruchu społecznego (opartą 
na jego wcześniejszej pracy wychowawczej). Główne tezy tego tekstu 
powrócą niemal niezmienione w 2002 roku w Działaniu…, a następ�
nie w Rzeczpospolitej dla moich wnuków9.

Piotr Frączak dziwi się, że po 1989 roku „nikt nie spieszył się 
z  wznowieniem” Rodowodów niepokornych10 i  wydano je dopiero 
w 2010 roku. W rzeczywistości książka ukazała się w 1996 roku na�
kładem wydawnictwa Świat Książki. Symptomatyczne jest jednak, że 
nie zwróciła ona wówczas uwagi i dopiero edycja PWN z 2010 roku 
(z  okładką, na której litera k w  słowie niepokornych osuwa się, su�
gerując odczytywanie tytułu jako rodowody korowców) odbiła się 
echem. Można było odnieść wrażenie, że Rodowody… zostały odkry�
te na nowo. Jednak rok 2010 to był już zupełnie inny czas. Kryzys 
2007 roku oraz działalność młodej i prężnej jeszcze wówczas „Kry�

4 �bidem, s. 113.
5 �bidem, s. 114.
6 Por. Jan Sowa, Wyschnięte źródło: o  ewentualnych pożytkach z  ak-
tywności społeczeństwa obywatelskiego, „Animacja Życia Publicz�
nego” 2015, nr 1 (18), http://new.civitas.edu.pl/wp�content/uplo�
ads/2015/03/AZP_18_1_2014.pdf, dostęp: 1 czerwca 2015 roku.
7 Bohdan Cywiński, Rodowody niepokornych, Biblioteka „Więzi”, War�
szawa 1971.
8 Jacek Kuroń, Postawy ideowo-etyczne a  więź społeczna, w: idem, 
Opozycja. Pisma polityczne 1969-1989, op. cit.
9 Zob. Jacek Kuroń, Działanie: jeśli nie panujemy nad swoim życiem, 
ono panuje nad nami, op. cit.; Jacek Kuroń, Rzeczpospolita dla moich 
wnuków, op. cit.
10 Piotr Frączak, W poszukiwaniu tradycji: dwa dwudziestolecia poza-
rządowych inspiracji, op. cit., s. 45.
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Przestrzenie obywatelskiej aktywności

tyki Politycznej” podważyły niezachwianą dotąd w  Polsce pozycję 
neoliberalnego there is no alternative. W końcówce lat 90. natomiast 
wielu dawnych opozycjonistów odsłaniało swoje liberalne oblicze 
i  dystansowało się wobec nierozwiązanych i  narastających proble�
mów społecznych ��� RP. Powtarzane przez Adama Michnika słowa: 
„serce mam po lewej stronie, ale portfel noszę po prawej” wyrażają to 
z rozbrajającą szczerością. W 2001 roku Teresa Bogucka w artykule 
UW – pod ciężarem własnych zasług11 wprost ogłosiła przystanek nie�
podległość i przejście z pozycji inteligenckich na mieszczańskie. Na 
wszelkich możliwych spotkaniach można było usłyszeć z ust dawnych 
bohaterów (można zresztą usłyszeć i dziś), że ich lewicowe fascyna�
cje z czasów harcerskich czy studenckich (lub jednych i drugich) były 
jedynie szaleństwem młodości. Tak jakby przyznanie się do lewico�
wego etosu inteligencji, tak klarownie wyłożonego w Rodowodach…, 
było czymś w rodzaju współpracy z bezpieką. Nic więc dziwnego, że 
w książce Frączaka w ogóle nie pojawia się Komitet Obrony Robotni�
ków ani późniejszy KSS KOR. Można zrozumieć, że autor skupia się 
na zjawiskach, które wskazuje w podtytule swojej książki (Dwa dwu-
dziestolecia pozarządowych inspiracji). Jednak całkowite pominięcie 
tak kluczowego dla najnowszych dziejów Polski ruchu społecznego 
należy uznać za akt aktywnego zapominania.

Podobne do Frączaka zdanie ma Piotr Gliński, autor hasła „orga�
nizacje pozarządowe” w Encyklopedii socjologii, który, odwołując się 
do licznych źródeł, formułuje opinię o zastoju sektora pozarządowego 
w Polsce w czasach komunistycznych12. Opinie tego rodzaju wskazują 
na problem określenia relacji pomiędzy tradycją ruchu społecznego 
a  dzisiejszymi instytucjami trzeciego sektora. Pomijanie bogatego 
doświadczenia w  zakresie autonomii społecznej w  okresie PRL�u  – 
z takimi fenomenami jak choćby niezależny obieg wydawniczy, Biu�
ro �nterwencyjne KOR, Latający Uniwersytet i Towarzystwo Kursów 
Naukowych, Studenckie Komitety Solidarności, Wolne Związki Za�
wodowe oraz wszechnice związkowe i  K�K�owskie Duszpasterstwo 
Rodzin – jest zastanawiające. Pamiętać przy tym należy, że zarówno 
w okresie działalności KOR�u, jak i Solidarności, ruch społeczny mógł 
powołać się na znaczący mandat społeczny. Może zatem problem leży 
w definicji określającej stopień sformalizowania? Raczej nie. Gliński 
wymienia liczne cechy organizacji pozarządowych, spośród których 
formalizacja jest znacznie mniej istotna, choćby w  porównaniu ze 
spontanicznością, innowacyjnością, kreatywnością, elastycznością 
w  działaniu, przystępnym członkostwem, dobrym rozpoznaniem 
problemów społecznych, stosunkowo niskimi kosztami funkcjono�
wania, kształtowaniem dojrzałych grupowych tożsamości społecz�
nych i niepopadaniem w rutynę13. Trudno nie odnieść wrażenia, że 
dzisiejszy sformalizowany trzeci sektor spełnia wymienione kryteria 
organizacji pozarządowej w znacznie mniejszym stopniu niż autono�
miczny ruch społeczny w okresie PRL�u. Wobec tego, czy rzeczywi�
ście tradycja ruchu społecznego została zerwana w PRL�u? Czy też jej 
kluczowe elementy stały się z jakichś powodów niewygodne później? 
A jeśli tak, to jakie i dlaczego?

11 „Dzisiejszy czas nie wymaga cnót heroicznych, ale cywilnych i po�
wszednich. Odzyskiwanie wolności wymagało męstwa, ofiarności, 
poświęceń, lecz odzyskana wolność to możliwość kształtowania swe�
go życia wedle własnych pragnień. To satysfakcja z pracy, to znaczy 
z  efektów, jakie daje umiejętność, sprawność, rzetelność. Platforma 
Obywatelska ma program nie różniący się szczególnie od unijnego, 
ale dla tych, którzy za nią idą, ma ważną zaletę: jest wolna od bagażu 
historii (…)”; Teresa Bogucka, UW – pod ciężarem własnych zasług, 
„Gazeta Wyborcza”, 14 września 2001 roku, dostęp: 12 listopada 2015 
roku.
12 Piotr Gliński, Organizacje pozarządowe, w: Encyklopedia socjologii: 
suplement, (kom. red.) Zbigniew Bokszański et al., (red. nauk.) Hie�
ronim Kubiak et al., Oficyna Naukowa, Warszawa 2005, ss. 172–173.
13 �bidem, s. 176.

Niewygodna tradycja

Jest rzeczą oczywistą, że Rodowody niepokornych nie są tylko opra�
cowaniem historycznym. We wstępie Cywiński pisze dwa, istotne dla 
zrozumienia istoty książki, zdania. Po pierwsze, twierdzi, że przed�
miotem prezentowanych rozważań są „postawy społeczno�etyczne 
w  Polsce ostatnich stu lat”. Po drugie, że „refleksja nad postawami 
społeczno�etycznymi tamtej epoki zdolna jest pogłębić nasze postawy 
moralne, które skłaniają nas do najbardziej współczesnych zaangażo�
wań ideowych”14. Nie ma wątpliwości, że praca, która ukazała się po 
wydarzeniach lat ’68 i ’70, wskazywała na ciągłość tradycji. Klub �n�
teligencji Katolickiej, który tworzył najbliższe Cywińskiemu środowi�
sko, istniał przecież od roku 1956 i nie był jedyną enklawą społecznej 
autonomii w PRL�u. Odnosząc się do książki Cywińskiego, Kuroń15 
wzbogacał dyskurs o efekt swojej pracy nad powtórnym przemyśle�
niem Listu otwartego do partii, jaki w 1964 napisał wraz z Karolem 
Modzelewskim, a której to pracy poświęcił czas pomarcowego wyro�
ku. Podejmując życzliwą polemikę z Cywińskim, występował z pozy�
cji lewicy polskiej, której Cywiński poświęcił bodaj najwięcej miejsca 
na kartach Rodowodów niepokornych. Przechodząc do tez Kuronia, 
należy zwrócić uwagę, że w  przeciwieństwie do swoich przyjaciół, 
którzy po marcu pod wpływem lektury Leszka Kołakowskiego prze�
szli na pozycje liberalne16, Kuroń pozostał człowiekiem lewicowego 
etosu, a  swoją analizę nadal prowadził, odwołując się do marksow�
skiej koncepcji społeczeństwa17. Dostrzeżenie tego ideowego rozejścia 
jest ważne, by pojąć późniejszy brak zrozumienia dla krytycznej oce�
ny przemian oraz starań Kuronia o zbudowanie narzędzi umożliwia�
jących społeczną autonomię ze strony dawnych współpracowników 
i  pozostającego pod ich wpływem młodego pokolenia tworzącego 
NGOs po 1989 roku.

W  ujęciu Kuronia wzrost stereotypizacji współpracy społecznej 
powoduje ograniczenie społecznego współdziałania. Pod pojęciem 
współdziałania Kuroń rozumie realizację jednostkowych dążeń jako 
wspólnego celu zbiorowości. Natomiast terminem „współpraca” okre�
śla realizację jednolitego celu bez względu na jednostkowe dążenia18. 
Współdziałanie wyrasta z  twórczego i  autonomicznego charakteru 
celowej relacji człowieka z otoczeniem – Kuroń, odwołując się do tra�
dycji europejskiego humanizmu, traktuje życie ludzkie jako kreację 
i wyrażanie osobowości. „Jednostka ludzka poszukuje sfery wyrażania 
się poza współpracą społeczną, w tym co prywatne. A jako, że wytwa�
rzanie możliwe jest tylko jako proces społeczny, to w momencie, kiedy 
traci ono swój twórczy charakter, człowiek może się wyrazić prywat�
nie tylko w konsumpcji”19.

„Przezwyciężenie przeciwieństw ludzkiego działania�życia moż�
liwe jest tylko we współpracy, zatem poprzez organizowanie się 
jednostek w  ruchy społeczne. Od aktywności owych ruchów zależy 
w każdej chwili kształt ludzkiego świata (kultury)”20. W ujęciu Kuro�
nia demokracja jest nierozerwalnie związana z  ruchami społeczny�
mi, gdyż „ludzie muszą uzgadniać swe dążenia i artykułować je jako 
wspólny cel, by następnie walczyć o nie w ramach procedury demo�
kratycznej”21. Słabość kapitału społecznego w Polsce jest wskaźnikiem 
słabości ruchu społecznego, a więc zablokowania kanałów współdzia�

14 Bohdan Cywiński, Rodowody niepokornych, op. cit., s. 7.
15 Jacek Kuroń, Postawy ideowo-etyczne a  więź społeczna, w: idem, 
Opozycja. Pisma polityczne 1969-1989, op. cit.
16 Dariusz Gawin, Wielki zwrot: ewolucja lewicy i odrodzenie idei społe-
czeństwa obywatelskiego 1956–1976, Społeczny �nstytut Wydawniczy 
Znak, Kraków 2013.
17 Jacek Kuroń, Postawy ideowo-etyczne a  więź społeczna, w: idem, 
Opozycja. Pisma polityczne 1969-1989, op. cit., s. 8.
18 �bidem, s. 10.
19 �bidem.
20 Jacek Kuroń, Działanie: jeśli nie panujemy nad swoim życiem, ono 
panuje nad nami, op. cit., s. 92.
21 �bidem, s. 142.
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łania społecznego, a w konsekwencji stereotypizacji i alienacji współ�
pracy, które spychają aktywność ludzką w sferę prywatną.

Model teoretyczny, budowany przez Jacka Kuronia z  niezwykłą 
konsekwencją, jest próbą rozwiązania postawionego przez Marksa 
problemu alienacji, na gruncie psychologii społecznej i  teorii ruchu 
społecznego. Na uwagę zasługuje fakt, że Jacek Kuroń buduje swój 
model więzi społecznej i  ruchu społecznego jako sposobu przezwy�
ciężenia alienacji ku demokracji nie tylko w odniesieniu do teorii, ale 
w ogromnej mierze czerpiąc z doświadczenia pracy wychowawcy, in�
struktora harcerskiego i uczestnika ruchu społecznego lat 1955–1957, 
a  następnie pracuje nad nim do końca niezwykle aktywnego życia. 
Można powiedzieć, że model ten jest empirycznie oparty na nie�
strukturyzowanej obserwacji uczestniczącej. Sposób analizowania 
Jacka Kuronia doskonale nadaje się do podjęcia próby zrozumienia 
fenomenu polskiego społeczeństwa autonomicznego w  różnorakich 
formach, jakie przyjmowało ono począwszy od lat 60. X�X stulecia 
do chwili obecnej. Z tego punktu widzenia to, czego obecnie doświad�
czamy, jest momentem stereotypizacji współpracy i kryzysem ruchu 
społecznego. Tak jak przed laty w Liście otwartym do partii (1964) Ku�
roń krytykował zawłaszczenie przez partyjną biurokrację PRL idei le�
wicy, tak pod koniec życia przeciwstawiał się zawłaszczeniu i przez to 
zniweczeniu szans na budowę autonomicznego społeczeństwa przez 
biurokrację ��� RP. Z  tego punktu widzenia zerwanie tradycji auto�
nomicznego, samoorganizującego się społeczeństwa nie dokonało się 
w PRL, lecz za sprawą biurokracji właśnie po 1989 roku.

Polska tradycja autonomii społecznej jest niewygodna dla zbiu�
rokratyzowanego trzeciego sektora, gdyż jej poważne potraktowa�
nie wymagałoby od działaczy dostrzeżenia istoty kryzysu, w  jakim 
się znaleźli i bardzo poważnej rewizji metod i organizacji ich pracy. 
Refleksja taka przyniosłaby im również odpowiedź na pytanie, dla�
czego brakuje im legitymacji społecznej. Zrozumieliby może, że ich 
działania są często, z  punktu widzenia dążeń autonomicznego spo�
łeczeństwa, wyalienowane. Stąd wyraźny problem, jaki NGOs mają 
z Jackiem Kuroniem. Chętnie przyjęłyby go jako fasadowego patro�
na, służącego rytualnej celebracji (próba taka w istocie miała miejsce 
w 2010 roku), jednak bez poważnego odniesienia się do dorobku jego 
życia22.

Społeczeństwo obywatelskie jako projekt polityczny

Logicznie biorąc, wszystko jest, jak być powinno, to znaczy 
zrozumiałe jest, że nie może być inaczej: od podstaw 
filozoficznych (…) wszystko stanowi jedną zwartą całość, 
piramidę ułożoną przekonywująco23.

„W  socjologii polskiej dominuje pogląd, że niedowład demokracji 
w Polsce ma przyczynę w słabości polskiego sektora pozarządowego 
i blokadach utrudniających rozwój społeczeństwa obywatelskiego”24. 
Nasuwa się pytanie, skąd ta słabość w kraju, który był motorem prze�
mian demokratycznych w  Europie Środkowej i  którego obywatele, 
działając w  warunkach opresji, stworzyli fenomen 10�milionowego 
NSZZ „Solidarność”. Jakież to blokady utrudniają rozwój społeczeń�
stwa obywatelskiego? Danuta Kuroń dowodzi, że przyczyną jest róż�
nica kodu kulturowego: „Wchodzące w życie w wolnej Polsce nowe 
pokolenia przyjęły modernizacyjny, biznesowy język, sposób myśle�
nia i  działania formacji stypendystów, powstała formacja NGO.pl. 

22 Danuta Kuroń, Dlaczego Jacek Kuroń nie jest patronem NGO’s, maj 
2010, http://www.teremiski.edu.pl/images/stories/Dlaczego_Jacek_
Kuro%C5%84_nie_jest_patronem_NGOs.pdf, dostęp: 25 maja 2015 
roku.
23 Czesław Miłosz, Zniewolony umysł, „Mediasat Poland”, Kraków 
2004, s. 164.
24 Piotr Gliński, Organizacje pozarządowe, w: Encyklopedia socjologii: 
suplement, (kom. red.) Zbigniew Bokszański et al., (red. nauk.) Hiero�
nim Kubiak et al., op. cit., s. 176.

Przerwany został międzypokoleniowy łańcuch kulturowy. Społe�
czeństwo niezależne było dziełem radykalnej inteligencji z jej bezin�
teresownością, wspólnotowością, poszukiwaniem i podejmowaniem 
społecznych wyzwań, twórczym wkładem w  kulturę i  autotelicznie 
pojmowanym wykształceniem. Projekt społeczeństwa obywatelskiego 
jest tworem klasy średniej z jej sprofesjonalizowanym stosunkiem do 
rzeczywistości, w której centralne miejsce zajmuje rozwój zawodowy 
i finansowy. Ta zasadnicza rozbieżność leżąca u podstaw obu praktyk, 
powoduje, że idea społeczeństwa obywatelskiego jako przedsięwzię�
cia etycznego, realizującego się we wspólnocie politycznej, napotyka 
w naszym kraju na poważne trudności, a wiele wysiłków podejmowa�
nych w dobrej wierze przynosi efekty, które nie dają odpowiedzi na 
wyzwania stawiane przez rzeczywistość”25.

Polska, w której nowoczesna tradycja autonomii społecznej się�
ga czasów poprzedzających powstanie styczniowe26, po 1989 roku 
doświadcza próby budowy nowego importowanego politycznego 
projektu, jakim jest społeczeństwo obywatelskie w  swojej obecnej 
odsłonie. Zauważyć przy tym należy, że wprawdzie rodowód pojęcia 
„społeczeństwo obywatelskie” zwykło się wywodzić od Arystotelesa, 
jednak dzisiejsze zainteresowanie oraz praktyka tej formy samoor�
ganizacji społecznej sięga początków lat siedemdziesiątych27. �stotne 
pytanie badawcze dotyczy powiązania formy społeczeństwa obywatel�
skiego, która rozwinęła się w ostatnim czterdziestopięcioleciu, z przy�
bierającym na sile w tym samym czasie turbokapitalizmem. Nasuwa 
się hipoteza, zgodnie z  którą społeczeństwo obywatelskie jest poli�
tycznym w  swej istocie projektem organizacji i  zarządzania energią 
społeczną tak, by kanalizować ją w działaniach, które nie są sprzeczne 
z interesem kapitału. Określenie „społeczeństwo obywatelskie” miało�
by w tym ujęciu charakter orwellowskiej nowomowy, gdyż w prakty�
ce niosłoby jedynie pozór autonomii, w rzeczywistości będąc ukrytą 
formą zniewolenia. Przesłanką, która pozwala łączyć fenomeny spo�
łeczeństwa obywatelskiego i  turbokapitalizmu, poza czasową zbież�
nością, jest fakt, że mimo istnienia globalnej sieci NGOs reprezen�
tujących społeczeństwo obywatelskie, organizacje te nie są źródłem 
sprzeciwu wobec dramatycznej produkcji nierówności społecznych 
przez turbokapitalizm. Polska jest tego znakomitym przykładem. Hi�
poteza zmierzchu demokracji, którą Jacek Kuroń sformułował w 2002 
roku na kartach Działania…, spotkała się w  Polsce z  milczeniem. 
A książka, mimo że została przygotowana do druku w Stanach Zjed�
noczonych, nigdy nie została opublikowana. „Jednostka ludzka zapy�
tuje siebie, czy jej sprzeciw nie jest błędem: całemu aparatowi (…) 
może przeciwstawić tylko irracjonalne pragnienia. Czy nie należy się 
ich wstydzić?”28

25 Danuta Kuroń, Społeczeństwo niezależne jako warunek istnienia 
społeczeństwa obywatelskiego, tekst wygłoszony na konferencji „Unia 
Europejska i Państwa Południowego Sąsiedztwa – nowe perspektywy 
wzajemnej współpracy w zmieniającym się otoczeniu”, w panelu „Bu�
dowa społeczeństwa obywatelskiego – perspektywa doświadczeń 20 
lat transformacji w Polsce”, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ko�
misja Europejska, grudzień 2011 roku, http://www.teremiski.edu.pl/, 
dostęp: 25 maja 2015 roku.
26 Brian Porter�Szűcs, Gdy nacjonalizm zaczął nienawidzić: wyobra-
żenia nowoczesnej polityki w  dziewiętnastowiecznej Polsce, tłum. 
Agnieszka Nowakowska, Fundacja Pogranicze, Sejny 2011.
27 Por. Ani książę, ani kupiec – obywatel: idea społeczeństwa obywa-
telskiego w myśli współczesnej, (wybór tekstów i wstęp) Jerzy Szacki, 
tłum. z ang. i wł. Barbara Szacka et al., „Znak”; Fundacja im. Stefa�
na Batorego, Kraków–Warszawa 1997; Dariusz Gawin, Wielki zwrot: 
ewolucja lewicy i odrodzenie idei społeczeństwa obywatelskiego 1956–
1976, op. cit.
28 Czesław Miłosz, Zniewolony umysł, op. cit., s. 164.
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Trzeci sektor – cóż to właściwie znaczy?

Pojęcia „trzeci sektor”, „organizacja pozarządowa” i „pożytek publicz�
ny” są nieostre – zwraca uwagę Piotr Gliński29. Zakres i rozbieżności 
definicyjne sprawiają, że trudno jest określić, co one właściwie zna�
czą i nadać im charakter operacyjny, który umożliwi jasne określenie 
podmiotu, który spełnia (lub nie) kryteria w tym zakresie. Zarówno 
badacz, osoba podejmująca działalność społeczną, jak i obywatel po�
ruszają się w mętnej wodzie. Natomiast z punktu widzenia rynku i za�
rządzania społeczeństwem sytuacja taka jest korzystna. Pozwala na za�
gospodarowanie zarówno ogromnych środków finansowych, jakie są 
kierowane do trzeciego sektora, jak i nadanie oczekiwanego kierunku 
energii społecznej. W praktyce mamy więc do czynienia z niemal cał�
kowitą kolonizacją przestrzeni oddolnych inicjatyw, „z urzędu” kwali�
fikowanych do trzeciego sektora przez pierwszy i drugi, które hamują, 
jeśli wręcz nie uniemożliwiają, autonomiczną działalność społeczną.

W  trzecim sektorze dominują symbolicznie duże organizacje, 
w literaturze zwane „parasolowymi”, które mają realny wpływ na re�
gulacje prawne oraz dysponują znacznymi funduszami grantowymi. 
To one w ogromnej mierze wyznaczają cele i metody działań mniej�
szych NGOs i organizacji społecznych. Celem, jaki w ten sposób reali�
zują, jest zarządzanie spontaniczną energią społeczną, a narzędziem 
realizacji tego celu jest piramidalna struktura szkoleń i certyfikatów 
oraz formuła i  reguły składania wniosków grantowych. Za pomocą 
tych narzędzi strukturyzowane jest pole i utrzymywana władza sym�
boliczna30. Z drugiej strony funkcjonują organizacje typu BONGOs 
(ang. biznes organized non-governmental organizations), które są nie�
zwykle sprawne zarówno w pozyskiwaniu środków publicznych, jak 
i  prywatnych. Mamy tu szeroką reprezentację działów PR korpora�
cji, fundusze zarządzające prywatnymi kontami i  organizacje, które 
gromadzą środki finansowe pod pozorem działalności pożytku pu�
blicznego. Mniejsze i większe grupy i organizacje lokalne, powstające, 
by rozwiązać problemy, z którymi ludzie mierzą się na co dzień, są 
całkowicie podporządkowane „parasolowi” NGOs, biznesowi oraz 
realizującej swoje cele administracji publicznej. �nstytucja 1%, która 
mogłaby zapewnić ruchowi społecznemu podstawy autonomii, fi�
nansowej samodzielności oraz być miernikiem legitymizacji i  zako�
rzenienia (podobnie jak to miało miejsce w przypadku opozycji de�
mokratycznej i „Solidarności”), jest właściwie niedostępna ze względu 
na konkurencję ze strony zorganizowanych i drogich kampanii rekla�
mowych. Gdyby nie prekaryzacja dolnych szczebli struktury trzeciego 
sektora (i dająca się usłyszeć w tej grupie krytyka, która daje nadzieję 
na zmianę), można by bez przeszkód zarządzać energią społeczną tak, 
by rozbrajać zawczasu wszelkie próby wyłaniania się ruchu społecz�
nego. Bardzo mnie interesuje, na ile ludzie, którzy tworzą takie wła�
śnie oblicze trzeciego sektora, są tego świadomi? Myślę, że nie są, bo 
w żadnym wypadku nie zakładam ich złej woli31. Wydaje mi się, że są 
uwięzieni w modelu, jaki przyjęli w swej działalności.

Nasuwa się niepokojąca myśl, że tak zwany trzeci sektor w Polsce, 
paradoksalnie, zorganizował się w sposób, który blokuje jego potencjał 
wyzwalania twórczej zmiany społecznej, ta zaś – zdaniem Druckera32 

29 Zob. Piotr Gliński, Organizacje pozarządowe, w: Encyklopedia socjo-
logii: suplement, (kom. red.) Zbigniew Bokszański et al., (red. nauk.) 
Hieronim Kubiak et al., op. cit.
30 Pierre Bourdieu, Zaproszeni do socjologii refleksyjnej, Oficyna Na�
ukowa, Warszawa 2001.
31 Chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, że w tekście tym nie ataku�
ję żadnych osób, lecz system, w którym one funkcjonują. Codzienne 
doświadczenie pokazuje mi z całą dobitnością, że zarówno w struktu�
rze NGOs, administracji państwa i samorządu oraz wśród przedsię�
biorców dominują ludzie dążący do budowy przyjaznych, otwartych 
i współdziałających wspólnot.
32 Peter F. Drucker, Zarządzanie organizacją pozarządową: teoria 
i praktyka, tłum. Maria Wanat, Fundusz Współpracy: Program Phare 
Dialog Społeczny NGOs, Warszawa 1995, s. 10.

– powinna być jego wyróżniającą cechą. Czasem można odnieść wra�
żenie, że zmiana ta jest wręcz nieistotna i pełni jedynie rolę fasadową 
przy pozyskiwaniu środków finansowych, ponieważ rzeczywistą istotą 
projektu i jego efektem jest faktura – jak ujął to pewien samorządowiec, 
oceniając pracę dużej, centralnej NGO w swojej gminie.

Autonomia działania społecznego! – proszę państwa

Polska jest krajem z  bardzo silną tradycją niezależnych 
ruchów społecznych. W czasach zaborów, II wojny światowej 
i  PRL-u  potrafiliśmy organizować się do stawiania czoła 
zagrożeniom kulturowym, ekonomicznym i  przemocy. 
Chyba najskuteczniejszą metodą którą wypracowaliśmy, 
była metoda organizowania się w  redakcje i  wydawnictwa, 
wszechnice, szkoły, uniwersytety latające, robotnicze 
i  ludowe, chóry i  teatry, koła samokształceniowe i  kręgi 
dyskusyjne, jednym słowem w grupy tworzące język, w którym 
opisywaliśmy rzeczywistość i  stojące przed nami cele. 
Budowaliśmy wspólnotę obywateli i etos tworząc płaszczyznę 
dialogu, integrując się w zespoły zadaniowe i ruchy społeczne. 
Na ten temat jest bogata literatura, ale najważniejsze książki, 
takie które w  latach 70-tych budowały całą formację, to 
„Rodowody niepokornych” Bohdana Cywińskiego i  „Próby 
świadectwa” Jana Strzeleckiego33.

Z dorobku semiotyki kultury wiemy, że świat jest takim jakim go opi�
szemy34. Jeśli zatem tworzymy teorię działania społecznego na gruncie 
ekonomii lub nauk politycznych, a takie podejście jest dominujące35, nie 
powinniśmy się dziwić, że jednocześnie dokonujemy kolonizacji sektora 
społecznego i  uniemożliwiamy jego autonomię. Teoria działania spo�
łecznego powinna powstać w powiązaniu z teorią ruchów społecznych. 
„Jacek [Kuroń – P.W.] przez całe życie, co możemy prześledzić w jego tek�
stach począwszy od Uwaga – zespół! i Listu otwartego, poprzez teksty ze�
brane w Polityka i odpowiedzialność i w ogóle wszystkie jego (albo wspól�
ne z Karolem Modzelewskim) teksty, zajmował się tym, jak uspołecznić 
władzę, myślał w  kategoriach zmiany i  rozwoju”36, czyli w  kategoriach 
ruchu społecznego właśnie. Ostatni postulat Kuronia, obserwującego 
prywatyzację sfery społecznej w ��� RP, który wielokrotnie wypowiadał 
w  naszych rozmowach, brzmi: proces stawiania pytań i  poszukiwania 
na nie odpowiedzi należy uspołecznić. Oznacza to, że wyrastająca z re�
alnych potrzeb życia codziennego współpraca społeczna powinna zostać 
uwolniona z  ram realizujących swoją politykę biurokratycznych insty�
tucji. Nie oznacza to zerwania, lecz sytuację równorzędności partnerów 
relacji, w której każdy ma swoje zadanie. Autonomiczne społeczeństwo, 
zorganizowane w różnego rodzaju grupach zadaniowych, powinno samo 
decydować o strukturze celów i niezbędnych wydatkach. Rolą państwa 
jest tworzenie jedynie ram instytucjonalnych, ułatwiających pokojo�
we rozwiązywanie problemów przez zorganizowane społeczności, oraz 

33 Danuta Kuroń, Czy autonomiczne organizacje społeczne są potrzeb-
ne?, Uniwersytet Powszechny im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach, 
Teremiski 2009, http://www.teremiski.edu.pl/images/Teksty/Danu�
ta_Kuro%C5%84_Czy_autonomiczne_organizacje_spo%C5%82eczne�
_s%C4%85_potrzebne_ost.pdf, dostęp: 25 maja 2015 roku.
34 Jurij Łotman, Borys Uspieński, O semiotycznym mechanizmie kul-
tury, w: Semiotyka kultury, (wybór i oprac.) Elżbieta Janus, Maria Re�
nata Mayenowa, Państwowy �nstytut Wydawniczy, Warszawa 1977; 
Jurij Łotman, Kultura i eksplozja, tłum. Bogusław Żyłko, Państwowy 
�nstytut Wydawniczy, Warszawa 1999; Jurij Łotman, Uniwersum umy-
słu: semiotyczna teoria kultury, tłum. Bogusław Żyłko, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk–Sopot 2008.
35 Zob. Piotr Gliński, Organizacje pozarządowe, w: Encyklopedia socjo-
logii: suplement, (kom. red.) Zbigniew Bokszański et al., (red. nauk.) 
Hieronim Kubiak et al., op. cit.
36 Danuta Kuroń, Czy autonomiczne organizacje społeczne są potrzeb-
ne?, op. cit.
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umożliwienie stosownej do tego celu redystrybucji. Paradoksalnie, w naj�
trudniejszej sytuacji znajdują się podmioty podejmujące działalność 
gospodarczą nastawioną na realizację prywatnych celów. Symbolicznie 
rzecz ujmując, można powiedzieć, że jest ona najsilniej zdominowana 
przez „korsarzy zysku”37, którzy stanowią znikomą mniejszość światowej 
populacji, a zgromadzili środki pozwalające im nie liczyć się z nikim i ni�
czym, poza własnym interesem. Przywrócili oni brutalną twarz kapita�
lizmowi, którego negatywne skutki udało się częściowo i gdzieniegdzie 
złagodzić ruchom społecznym X�X i XX stulecia.

Autonomia społeczna może być udziałem w  różnym stopniu 
sformalizowanego ruchu społecznego. Formalizacja ta jest potrzebna 
głównie wówczas, gdy w grę wchodzi dysponowanie społecznymi lub 
publicznymi środkami. Autonomiczna organizacja społeczna to taka, 
„która realizuje własny program, a nie tylko projekty wyznaczane przez 
konkursy czy priorytety instytucji grantodawczych”38. Udział w  kon�
kursach grantowych, w których mamy okazję wykazać się sprawnością 
w  intelektualnej gimnastyce spod znaku „kto jest twoim ulubionym 
bohaterem i dlaczego jest nim Włodzimierz �ljicz Lenin?”, nie ma nic 
wspólnego z autonomią działania. Jest to rytuał potwierdzenia struktu�
ry pola39, polegający na udowodnieniu, że aplikant akceptuje narzuconą 
mu władzę symboliczną. Można się zgodzić co do tego, że pewien sto�
pień standaryzacji potrzebny jest instytucji grantodawczej do podjęcia 
decyzji o przekazaniu środków, oraz że każdy kto dysponuje pieniędzmi 
może je przeznaczać na takie cele, jakie mu się podobają (pod warun�
kiem, że nie narusza to zasad pokojowego współżycia ludzi w ich peł�
nej różnorodności i odmienności). Rzecz tkwi w relacji. Obecnie próby 
tworzenia autonomii społecznej podporządkowywane są i zawłaszcza�
ne przez biurokrację. Chodzi zaś o  to, by to biurokracja pełniła rolę 
służebną wobec społeczeństwa autonomicznego.

Podstawowym narzędziem panowania poprzez granty jest możli�
wość określania wydatków kwalifikowanych oraz konkursowy charak�
ter projektu. W pełni zgadzam się z Janem Sową, który pisze: „Decydu�
jąc, na jakiego rodzaju przedsięwzięcia i cele przeznaczone mogą być 
pieniądze, władze w  ukryty sposób sterują trzecim sektorem, udając 
tylko, że oddają inicjatywę w ręce obywateli”. � dalej: „ (…) prowadzenie 
instytucji trzeciego sektora wobec tego ma mniej wspólnego z oddolną 
organizacją obywatelską, a więcej z zaliczaniem swoistej ścieżki zdrowia 
pod dyktat (samo)rządowych trenerów. Sytuacja taka jest tym wygod�
niejsza dla władz państwowych i lokalnych, że daje zasadniczą swobodę 
w  prowadzeniu polityki społecznej, edukacyjnej czy kulturalnej przy 
właściwie zerowej odpowiedzialności. Jeśli biurokraci dochodzą do 
wniosku, że jakieś przedsięwzięcie jest ich zdaniem bez sensu lub jakaś 
organizacja staje się problematyczna, po prostu ucina się im finansowa�
nie, bez konieczności tłumaczenia się komukolwiek z czegokolwiek”40.

Tymczasem, pomijając aspekt politycznej kontroli, do działań 
społecznych należałoby podchodzić w duchu gęstego opisu41. Ozna�

37 Jacek Kuroń, Rzeczpospolita dla moich wnuków, op. cit., ss. 47–49.
38 Danuta Kuroń, Czy autonomiczne organizacje społeczne są potrzeb-
ne?, op. cit.
39 Pierre Bourdieu, Zaproszeni do socjologii refleksyjnej, op. cit.
40 Jan Sowa, Wyschnięte źródło: o ewentualnych pożytkach z aktywności 
społeczeństwa obywatelskiego, op. cit., s. 15.
41 Zdaniem Clifforda Geertza działania symboliczne nie pojawiają 
się w  kulturowej próżni. Żeby można je było zrozumieć, potrzebna 
jest wypracowana przez niego na gruncie antropologii kulturowej 
metoda gęstego opisu. Gęsty opis, który w uproszczeniu określa się 
jako uwzględniający zachowanie w  jego kontekście, polega na (1) 
wyróżnieniu ram interpretacyjnych, specyficznych dla uczestników 
interakcji, (2) określeniu jak w danym miejscu i czasie jednoczesna 
obecność owych ram zaowocowała powstaniem badanej sytuacji, (3) 
rozpoznaniu złożonej i płynnej sieci struktur pojęciowych, charakte�
rystycznych dla każdej z ram interpretacyjnych, (4) zrozumieniu ich 
i odwzorowaniu w tekście; zob. Clifford Geertz, Interpretacja kultur: 
wybrane eseje, tłum. Maria M. Piechaczek, Wydawnictwo Uniwersy�
tetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 24.

cza to, że jedynie głębokie zrozumienie specyfiki złożonego kontekstu 
danego działania pozwala określić jego znaczenie i rangę. W konkur�
sach grantowych do niedawna z niczym podobnym nie mieliśmy do 
czynienia. Dopiero �nstytut Teatralny i �nstytut Muzyki i Tańca oce�
niają wnioski nie tylko na podstawie żonglerki słowami kluczami, 
przejrzystości budżetu oraz atrakcyjności eventu i są w stanie dostrzec 
merytoryczną wartość programu. Jednak nadal brakuje znajomości 
kontekstu. Jednak, czy możliwe jest, by biurokracja rozmaitych insty�
tucji grantodawczych była w stanie poznać głęboki kontekst lokalnych 
działań? Nie wiem. Rozwiązaniem jest zaufać ludziom podejmującym 
działania. �nstrumentem kontroli zaś powinna być pełna jawność opi�
su celów, wydatków, metod, działań i, co najważniejsze, księgowości. 
Wszystkie informacje w tym zakresie powinny być na bieżąco i w wy�
czerpujący sposób dostępne online. Wówczas z całą jasnością będzie 
można ocenić czy warto wspierać finansowo tych, którzy wydają pie�
niądze głównie na catering, wynagrodzenia trenerów i  reklamę, czy 
też tych, którzy przeznaczają je na realną pracę nad rozwiązaniem 
problemów dotyczących na przykład dzieci, uchodźców, kultury czy 
przełamywania barier ekonomicznych (nie wyłączając bardzo ważnej 
pracy badawczej czy szkoleniowej, ale pod warunkiem, że służą one 
czemuś więcej niż samym sobie).

�nteresująco, krytycznie, ale bez odniesienia do polskiej tradycji 
autonomii społecznej, analizuje problemy trzeciego sektora Jan Sowa, 
doszukując się ich przyczyn w relacjach z otoczeniem instytucjonal�
nym. Sowa proponuje powołanie na nowych zasadach rady NGOs do 
współpracy z rządem42. Z całą pewnością nie potrzebujemy kolejnego 
„parasola”. NGOs rozpięły ich nad nami tak dużo, że nie widać już nie�
ba. Niezbędnym jest natomiast wypracowanie reguł umożliwiających 
realne funkcjonowanie społeczeństwa autonomicznego. Jest to fascy�
nujące zadanie – jak powiedziałby Jacek Kuroń – o sporych walorach 
edukacyjnych. Wymaga krytycznego namysłu i zgody na porzucenie 
obecnie dominującego modelu działania. Byłby to niezwykle poli�
tyczny w swej istocie ruch na rzecz demokracji. Ruch, który mógłby 
wyzwolić energię społeczną, o której marzą działacze NGOs, i której 
– chcąc nie chcąc – sami stoją na drodze.

Chciałbym wierzyć, że sytuacja dojrzewa do takiego właśnie ruchu, 
zrobionego przez ludzi podejmujących pracę, która w ich odczuciu ma 
być pracą społeczną. Może zbliżamy się do momentu analogicznego do 
czasu, gdy tacy ludzie jak Ludwik Krzywicki krytykowali starsze poko�
lenie pozytywistów, zarzucając im, że pod postacią pracy organicznej 
realizują importowany z zachodu leseferystyczny liberalizm43. � chociaż 
nie widać na razie nikogo, kto miałby dziś grać rolę Niepokornych44, 
sami spadkobiercy pozytywistów, jakimi jawi się między innymi część 
działaczy NGOs, „występują niejednokrotnie przeciw jej [swojej pracy 
– P.W.] wynikom: upadkowi moralności publicznej, apatii, samolub�
stwu mieszczańskiemu, płytkości umysłowej, itd.”45.

Przezwyciężenia kryzysu, w jakim od lat znajduje się przestrzeń 
społecznej współpracy, życzę wszystkim ludziom dobrej woli, którzy 
codziennie podejmują trud, wierząc, że przyczynia się on do pomno�
żenia dobra powszechnego.

Paweł Winiarski
studia doktoranckie �SP PAN/CC

42 Zob. Jan Sowa, Wyschnięte źródło: o ewentualnych pożytkach z ak-
tywności społeczeństwa obywatelskiego, op. cit., s. 16.
43 Brian Porter�Szűcs, Gdy nacjonalizm zaczął nienawidzić: wyobra-
żenia nowoczesnej polityki w dziewiętnastowiecznej Polsce, op. cit., ss. 
114–122.
44 Uzurpowanie tej roli ze strony publicystów osuwających się w skraj�
nie narodowy populizm należy potraktować jedynie jako żart w złym 
guście.
45 Jan Ludwik Popławski, Kronika współczesna, „Przegląd Społeczny” 
1886, nr 1 (luty), cytat za: Brian Porter�Szűcs, Gdy nacjonalizm zaczął 
nienawidzić: wyobrażenia nowoczesnej polityki w dziewiętnastowiecz-
nej Polsce, op. cit., s. 121.
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Jednym z  głównych założeń projektu badawczego „Nieodkryty wy�
miar ��� sektora. Niezinstytucjonalizowane przejawy społecznikostwa 
w Polsce” było rozróżnienie sektora społecznościowego od sformalizo�
wanego sektora obywatelskiego. �nteresowało nas zatem porównanie 
tego, co mówią o sobie społecznicy, z tym, co mówią o organizacjach 
pozarządowych (w skrócie używam dalej: NGOs). �stotne wydawały 
się opinie na temat sektora sformalizowanego, cechy charakterystycz�
ne przedstawicieli niezinstytucjonalizowanych społeczników oraz ich 
cele i motywy – w dalszej części tekstu będę posługiwała się słowem 
„społecznicy” lub „działacze”. Wprawdzie te sformułowania mają róż�
ne konotacje, obydwa jednak pojawiały się w  wypowiedziach osób, 
z którymi realizowane były badania prowadzone przez zespół Cen�
trum Aktywności Lokalnej i Collegium Civitas w ramach tego pro�
jektu.

Z wywiadów1 wynika, że najpoważniejszą wadą funkcjonowania 
w  NGO była konieczność działania w  określonych warunkach for�
malnych. Biurokracja, a  przede wszystkim tzw. mur KRS kojarzył 
się większości badanych bardzo negatywnie. Ponadto, wielokrotnie 
powtarzany był argument dotyczący pieniędzy, zbierania środków 
i działalności odpłatnej jako tej, która budzi niechęć i brak zaufania 
społecznego. Działacze nie chcą zatem być powiązani z problemami 
i negatywnym wizerunkiem organizacji trzeciego sektora i – niejako 
na zapas – wolą nie wpisywać się do systemu NGOs.

Wielką zaletą niezinstytucjonalizowanych form aktywności jest 
swoboda i  wolność działania, której brakuje organizacjom poza-
rządowym. W  trakcie jednego z  wywiadów osoba badana wprost 
powiedziała, że organizacja „zabija ducha” działania obywatelskiego. 
Kilka osób zwróciło uwagę, że formalizacja (zarejestrowanie organi�
zacji pozarządowej) zmienia natychmiast działalność w profesjonalną 
strukturę prawną, co wiąże się zarówno z ponoszeniem stałych kosz�
tów, jak i działaniem raczej na rzecz instytucji (samej organizacji) niż 
dla określonej idei (istoty/potrzeby/celu):

(…) dużą zaletą tego, że jesteśmy właśnie w formie nieformalnej 
jest to, że po prostu mamy pomysł, skrzyknęliśmy się i jesteśmy. 
I w każdym momencie, kiedy chcielibyśmy odejść, to byśmy mo-
gli odejść, całość jest tak zorganizowana, że jak zabraknie jed-
nej osoby, to się to nie zawali, nie będzie problemu z tym, że ktoś 
musi jednak podbić pieczątkę, tylko po prostu w jakimś natural-
nym rytmie wskakuje kolejna osoba na to miejsce [MK_9K26].

1 W 2014 roku zrealizowano 85 wywiadów indywidualnych. Grupa ba�
dana to: inicjatywy nieformalne, aktywiści w mieście i na wsi (60 �D�), 
wspierające je organizacje pozarządowe (10 �D�), młode organizacje 
trzeciego sektora (10 �D�) oraz informatorzy zewnętrzni i  eksperci 
(5 �D�). Warunkiem brzegowym doboru inicjatywy było minimum 
dwuletnie zaangażowanie społeczne osoby, z którą był przeprowadzo�
ny wywiad oraz co najmniej dwumiesięczna działalność inicjatywy, 
którą respondent reprezentuje. Wszystkie cytaty w artykule są ozna�
czone kodem/numerem wywiadu i wyróżnione kursywą.

Krytykowano też sformalizowaną strukturę organizacji, wymu�
szaną początkowo tylko podziałem na zarząd i inne „władze”. Społecz�
nicy mówili, że taka formuła może „zabijać ducha działaczy”, a działa�ć ducha działaczy”, a działa� ducha działaczy”, a działa�
nie w organizacjach to funkcjonowanie między władzą a biurokracją. 
Poza tym zaobserwowali, że:

w organizacjach nie ma takiej wspólnoty. (….) później powsta-
ją władze, albo rada fundatorów i zarząd. Tam jest struktura, 
jakaś hierarchia” [MK_35M61].

Dla działaczy i społeczników ważne są ideały równości, w tym przy�
padku bowiem nie ma relacji podległości. �stotną cechą społeczniko�
stwa jest zaangażowanie się ze względu na chęć dzielenia się czasem 
i pomysłami. Ponadto, brak sformalizowanej organizacji daje większą 
swobodę i dla części rozmówców jest formą odskoczni od standardo�
wych działań wymaganych w życiu zawodowym:

(…) po tym doświadczeniu NGO-sowym, widzę, że nie zawsze 
wszystko może być w tabelce i być może z jednej… znaczy po 
prostu w momencie, w którym się pojawiają pieniądze i finan-
sowanie i granty i tak dalej, to jakby totalnie zabija ducha i po 
prostu nie chciałabym tego robić [9AB4K30].

Ważny jest też sposób postrzegania różnych form aktywności spo�
łecznej: wizerunek działaczy społeczników wydaje się być lepszy niż 
wizerunek działaczy trzeciego sektora. Badani w wywiadach przy�
znają, że brak „zorganizowania” daje im dodatkową „taryfę ulgo�
wą”. Są działaczami, nieformalną grupą, która zajmuje się ważnymi 
dla nich sprawami i nie musi ani zabiegać o żadne dofinansowania, 
ani potem się z budżetów rozliczać. Dzięki temu mają, po pierwsze, 
swobodę w wyborze działań (zadań), po drugie, mogą dbać o relacje 
międzyludzkie i o tzw. ducha współpracy oddolnych inicjatyw, a po 
trzecie – nie są „obarczeni” zobowiązaniem wobec darczyńców czy 
grantodawców:

W moich oczach to wygląda tak, że dopóki jesteśmy grupą nie-
formalną i grupą, która nie jest związana z jakimś budżetem, 
to jesteśmy inaczej postrzegani, może łagodniej. Wiadomo, 
jak wchodzą w  grę pieniądze to zmienia się obraz człowieka 
[MK_3K19];

No póki do działań nie musimy pozyskiwać środków i  jest to 
działanie jakby takie zupełnie oddolne i takie, że każdy coś od 
siebie daje, to tak, dlatego że jest pełne spontaniczności, wolno-
ści, że w przypadku tego, co się stało z nami, czyli jakby takiego 
wielkiego zrywu wokół tematu, który nas wszystkich przejmuje, 
który jest dla nas bardzo ważny [11AB6K31].

Społecznicy, z którymi były przeprowadzane rozmowy, zdecydowanie 
i chętnie odróżniają się od NGOs, jednak nie wszyscy jednoznacznie 
negatywnie opisują działalność sformalizowaną. Badani wskazywali, 
że tworzenie organizacji może być dla nich sprawą przyszłości, ko�
lejnym etapem w rozwoju (przyjdzie na to czas [MK_16K31]):

Nie myślałam o tym, żeby to było coś mojego, natomiast zasta-
nawiałam się nad tym, żeby sformalizować niektóre fragmenty 

Ludzie sektora niesformalizowanego  
– cechy, cele i motywy  
(podsumowanie wywiadów)
Katarzyna Iwińska

Przestrzenie obywatelskiej aktywności
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[działań – K.�.]. (…) są moi znajomi, którzy prowadzą stowa-
rzyszenia, i  zastanawiałam się nad przeprowadzeniem pew-
nych działań w formie bardziej sformalizowanej. To też wynika 
z tego, że jeżeli chcemy działać profesjonalnie, to musimy dzia-
łać przez profesjonalistów, którzy niekoniecznie będą chcieli ro-
bić coś za darmo… Jeżeli to ma działać dobrze i profesjonalnie, 
to jakieś pieniądze muszą być dla ludzi, którzy wykonują pracę 
fachową [MK_2K31].

Niektórzy wprost mówili, że chcą lub w  przyszłości będą rozważać 
możliwość zmiany formy działania:

Wiem na przykład, że gdyby na przykład urząd miasta powie-
dział, że »Słuchajcie, chcielibyśmy zrobić z wami jakąś napraw-
dę dużą rzecz, ale musicie stać się NGO-sem, bo mamy taki 
przepis«, to może tutaj bym się zastanowił, czy rzeczywiście gra 
nie jest warta świeczki. Natomiast nie jest tak, że jakoś ja bym 
bardzo chciał [KK_1M37].

Dla niektórych osób, z  którymi rozmawiano, założenie organiza�
cji i  sformalizowanie działań to kolejny, raczej odległy etap albo cel 
w przyszłości. Jednak widoczna jest polaryzacja poglądów w tym za�
kresie: druga grupa badanych świadomie i zdecydowanie rezygnowa�
ła z formalizowania struktury ich działań:

Rzeczywiście myślę, że grupy nieformalne zajmują się o wiele 
lepiej większością spraw niż organizacje pozarządowe, no bo 
to są grupy tak zwanych pasjonatów, którzy to robią, bo chcą, 
bo im na tym zależy, a nie dlatego, że jest rozpisany akurat 
jakiś projekt… (…) nie muszą być ograniczeni do utrzymy-
wania tej organizacji w  ramach właśnie projektów (…) Nie 
chcą się formalizować, bo nie chcą mieć dodatkowych zajęć 
związanych z  papierami, ze sprawozdaniami, bo chcą czuć 
się niezależne, nie chcą być uwikłani w  te wszystkie granty, 
konkursy, wypełnianie tysięcy papierów, wolą robić rzeczy na 
własną rękę, właśnie za pomocą własnych środków, którymi 
dysponują [6AB1K31].

Rozmówcy wskazywali rozmaite cechy NGOs (sformalizowanych or�
ganizacji trzeciego sektora), odróżniające je od inicjatyw nieformal�
nych. Wśród najczęściej wymienianych znalazły się:

 9 Projekty i konkursy, które stają się motorem działań, „uzależniają” 
organizacje i ich członków od aplikowania o pieniądze z grantów:
(…) podstawowy powód, czemu ktoś zakłada fundacje, a  nie 
społecznie działa, większość konkursów jest organizowana dla 
fundacji, stowarzyszeń, a dla inicjatyw nieformalnych na pal-
cach jednej ręki można by policzyć [MK_11M27].

 9  Przedsiębiorczość i korporacyjność to często używane charakte�
rystyki organizacji pozarządowych:
NGOsy mają skłonność do przekształcania się w  korporacje 
[MK_25K30];
(…) organizacja pozarządowa jest to dalej przedsiębiorstwo, 
które jest nastawione na zysk społeczny. Zyskiem społecznym 
będzie to, że wygeneruje np. 30 etatów, gdzie będą ludzie praco-
wać i będą… taką grupą współpracującą [MK_30M48].

 9  Roszczeniowość NGOs, która wynika z ich potrzeb organizacyjnych:
Organizacje pozarządowe są bardzo roszczeniowe względem 
miasta, ale to nie wynika z tego, że są złe, tylko taka jest specy-
fika działania [MK_25K30].

 9  Apolityczność vs polityczność:
Zobowiązaliśmy się, że będziemy działać na rzecz miasta, ale 
nie będziemy w żaden sposób uczestniczyć w polityce, bo to jest 
definicja organizacji pozarządowych [MK_9K26].

Ta ostatnia kwestia jest szczególnie ciekawa, ponieważ upolitycznie�
nie działań nie wszystkim badanym wydaje się jednoznacznie nega�
tywne. Jedni uważali, że to NGOs zajmują się „sprawami polityczny�
mi”, z kolei inni respondenci wskazywali na to, że właśnie nieformalne 
grupy mają ten przywilej: mogą sobie pozwolić na brak neutralności, 
także w kwestii zapatrywań politycznych.

Z  wywiadów z  działaczami wyłania się pewien określony obraz 
sektora społecznościowego, który charakteryzują następujące cechy:

 9  duch społeczników: istotne zaangażowanie i zrozumienie ludzi;
 9  wolność działania;
 9  polityczność: jasne określenie ideologii, ale bez udziału w „polityce”;
 9  brak ograniczeń dla działań (schematu), bez projektów i  doku�

mentacji;
 9  działania za darmo, bez finansowania, brak stałych źródeł finan�

sowania;
 9  brak struktur (podziału władzy).

Geneza i motywy działań

Jednym z ważnych pytań badawczych było pytanie o motywacje i in�
spiracje działaczy społecznych. Skąd się biorą pomysły społeczników 
na działanie?

Wywiady z tak zróżnicowaną grupą nie pozwalają wyłonić jed�
nego głównego motywu, który dominowałby we wszystkich rozmo�
wach dotyczących początków i  inspiracji do działań społecznych. 
Można jednak wyodrębnić kilka najważniejszych kategorii, z  któ�
rych najczęściej przywoływane są własne lub grupowe zaintereso-
wania i hobby, i  jako źródło, i  jako motywacja do działania. Wła�
sny rozwój, działanie na rzecz siebie (i dodatkowo innych) to wątek 
związany zarówno z  samorozwojem, jak i  zainteresowaniami. Wy�
raźnym i charakterystycznym motywem jest chęć robienia czegoś 
dobrego z ludźmi i dla ludzi.

�nnym, równie ważnym i często wskazywanym źródłem jest ele�
ment biograficzny i  nawiązanie do tradycji rodzinnej („tradycja 
z  dziada pradziada”) albo przeżycie osobiste, które wywarło bardzo 
istotny wpływ na postawę i wyznawane wartości rozmówcy.

Najczęściej wskazywane przyczyny, które skłoniły respondentów 
do podjęcia działań społecznikowskich zestawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Główne źródła zaangażowania osób badanych w niezinsty�
tucjonalizowane działania społeczne

Geneza działania Przykład/cytaty

Biografia, rodzinne 
tradycje, środowisko, 
trajektoria (np. po 
powrocie z podróży)

(...) jest coś takiego w mojej rodzinie... jak patrio-
tyzm i chodzenie na wybory i to prawdopodob-
nie wpoił nam nasz dziadek.... i z tego lokalnego 
patriotyzmu wyrósł taki... skupiony na dzielnicy 
(…) Patriotyzm mogłem wynieść od dziadka 
[MK_1M29];

Nawet tutaj biblioteka, która działa w  Domu 
Kultury ma dużo własnych inicjatyw i ja też się 
tam udzielam, bo jest to kopalnia pomysłów i ta-
kiego nieszablonowego myślenia [MK_3K19].

Zainteresowania 
i diagnoza potrzeb 
(analiza)

Ja zawsze interesowałam się samowystarczalno-
ścią. Dowiedziałam się o tym, nie pamiętam już, 
gdzie (…) że jest spotkanie w  sprawie systemu 
wzajemnościowego, które było zorganizowane 
dwa lata temu. Więc wspieram aktywnie od sa-
mego początku [6AB1K31].

(…) jesteśmy architektami (…) zdiagnozowali-
śmy jeden taki poważny problem… świadomość 
estetyki przestrzeni miejskiej, urbanistycznej jest 
u nas praktycznie zerowa, nie istnieje… Stworzy-
ła się u nas konieczność, że coś z nietrafnymi in-
westycjami architektonicznymi trzeba zrobić (…) 
[MK_16K31].

Natchnienie, impuls, 
spontaniczny pomysł

(…) to był w  zasadzie środek nocy i  Kamila 
mówi: »Zakładam, zakładam portal«, ja mówię: 
»Jaki ty portal zakładasz?«, »No nie wiem, zaraz 
wymyślimy nazwę«… [7AB2K28].

Przestrzenie obywatelskiej aktywności
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�nspiracje z zagranicy Ja czytam zachodnie rzeczy po prostu o  zaan-
gażowaniu. Różne strony, też na Facebooku, on 
pełni też mi taką rolę RSS, że dostarcza mi różne 
ciekawe pomysły tego, co się dzieje na Zachodzie. 
Czytałem też o badaniach, jak się tam bada spo-
łeczeństwo obywatelskie [KK_3M34].

�deały i ideologia Jestem idealistą, że mam jakieś ideały, wiesz, wol-
ności, równości i  tolerancji, tego, że można coś 
fajnego robić [MK_1M29];

Zmiana dokonała się we mnie, kiedy zacząłem 
się utożsamiać jako wegetarianin, społecznik, od-
kleiłem się od nurtu pod tytułem: idź do pracy, 
weź kredyt… [MK_24M28].

Źródło: opracowanie własne.

Z analiz wywiadów wynika, że istotnymi motywami podejmowania 
aktywności społecznej są między innymi zainteresowania i hobby:

Ja to po prostu lubię. To jest związane z moimi zainteresowa-
niami. To jest ważne też, że mogę z tymi ludźmi współpracować 
i mogę też korzystać z mojej wiedzy, którą mam z pracy w orga-
nizacjach pozarządowych [KK_4M29].

Ważnym uzasadnieniem dla takiej postawy jest również tzw. spraw�
stwo, które oznacza zaangażowanie osób na rzecz realizacji okre�
ślonych celów, ze świadomością możliwych ograniczeń, i  dążenie 
do zmieniania zastanej rzeczywistości. W tym przypadku mamy do 
czynienia raczej z  intencją „sprawstwa obywatelskiego”, czyli chęcią 
wzięcia spraw we własne ręce i działania w swojej przestrzeni na rzecz 
dobra wspólnego2. Jeden z badanych nazwał to wprost:

(…) sobie uświadamiam, że to jest bardzo ważne podejście, że to my 
zmieniamy świat i wszystko jest w naszych rękach [MK_16K31].

W wielu wywiadach pojawia się wątek obywatelskiej odpowiedzialno�
ści w kontekście współtworzenia grup, wspólnot i struktur:

Jako społecznik miałem moment, kiedy czułem wewnętrzny im-
peratyw do działania, że trzeba zmieniać świat, poświęcać się 
i oddać się temu [MK_24M28];

(…) się po prostu ma świadomość tego, że się współtworzy jakąś 
wspólnotę szerzej rozumianą, że się po prostu nie jest odbior-
cą jakiegoś układu tylko, że jest się współtwórcą tego układu 
i  że też się ponosi odpowiedzialność za to, jaki jest ten układ 
w związku z tym [1_OKB].

Odpowiedzialność obywatelska jest przywoływana stale i to – nawet 
jeśli nie zawsze funkcjonuje w dyskursie badanych jako główny mo�
tyw – charakteryzuje z pewnością postawę społeczników, którzy mó�
wią po prostu o  dbałości o  to, co się dzieje wokół, poczuciu dobra 
wspólnego, które wymaga naszej uwagi:

(…) ktoś ma satysfakcję, że coś się zadzieje, że ma wpływ, że 
ma dobry wpływ na to, że pomoże konkretnej osobie czy zmieni 
dane miejsce i ma satysfakcję, że to się udaje. (...) Kim ja jestem? 
Rodowitą olsztynianką, której na sercu leży i dobro miasta na-
szego i mieszkańców naszych. Może tak, najkrócej. Ja się utoż-
samiam. To jest mój świat. Moja ojczyzna mała [MZ_5K67].

Wobec coraz większej popularności i mody na „działanie publiczne” 
(na rzecz innych), można zauważyć pozytywny trend, który dotyczy 
nie tylko młodych osób, ale obrazuje pewną zmianę pokoleniową. 

2 Katarzyna �wińska, Być i  działać w  społeczeństwie: dyskusje wokół 
teorii podmiotowego sprawstwa, NOMOS, Kraków 2015; zob. też: 
Katarzyna �wińska, Monika Nowicka, „Mikro-rewolucje”: działania 
społeczno-edukacyjne kobiet a nowy typ kultury obywatelskiej, w: „Po 
co pamiętać razem?” Praktyki pamięci a  kultura obywatelska kobiet 
w gminie Stare Juchy i powiecie ełckim, (red. naukowa) Barbara Mar�
kowska, praca zbiorowa Katedry Socjologii �S CC, Warszawa 2010.

Społecznikostwo już niekoniecznie tylko źle się kojarzy (jak w  po�
przednim systemie), a coraz częściej staje się stylem życia i postawą:

A teraz się okazuje, że artyści zachodni się tym interesują i stało się 
to bardzo modne. Ten klimat mocno na to wpłynął. I możliwe, że 
młodzi ludzie podróżują, widzą, że przestrzeń publiczna na Zacho-
dzie jest inna i chyba to pokolenie o 10 lat młodsze ode mnie i więcej 
już nie ma tego poczucia „nie ruszaj, nie twoje, nie interesuj się, nie 
twoja sprawa, nie ma sensu”. Nie wiem, jest taka sprawczość, nie 
wiem, czy to zewnętrzne, ale sprawczość tych… zaczyna wpływać, 
nawet to liberalne wychowanie: „ja sam muszę itd.” [KK_3M34].

Sprawstwo zatem – efektywność w  realizacji zmian w przestrzeni – 
stanowi często najważniejszy motyw społecznego działania:

(…) chciałabym w jakiś sposób zmieniać miasto i  to jest to, co 
mnie motywuje, że tak naprawdę masz… jest bardzo mało miejsc 
np. takich publicznych, że możesz przyjść i  czuć się swobodnie 
jeżeli nie masz np. pieniędzy (…) Chcemy po prostu stworzyć 
miejsce, które będzie przyjazne dla wszystkich… [MK_10K23].

Ważnym aspektem sprawstwa jest łączenie różnych grup ze sobą. Nie 
chodzi tylko o zwykłą integrację, ale dążenie do współpracy i aktywiza�ą integrację, ale dążenie do współpracy i aktywiza� integrację, ale dążenie do współpracy i aktywiza�ę, ale dążenie do współpracy i aktywiza�, ale dążenie do współpracy i aktywiza�
cji innych mieszkańców do działań w przestrzeni publicznej, na rzecz 
walki ze stereotypami czy tworzenia lepszych relacji (np. sąsiedzkich).

* * *

Podsumowując, na podstawie przekrojowych opisów wywiadów 
indywidualnych z przedstawicielami inicjatyw obywatelskich i re-
prezentantami instytucji wspierających te inicjatywy oraz niezależ-
nymi ekspertami, z tej części badania można wysnuć pewne wnio-
ski, z których najważniejsze przedstawiam poniżej:

 9  Sektor społecznościowy chce się odróżniać od organizacji poza�
rządowych, a najczęściej przywoływaną różnicą jest brak ograni�
czeń formalnych i brak biurokracji w realizacji inicjatyw.

 9  Szczególnie pozytywną cechą inicjatyw społecznościowych jest 
swoboda działania, wolność decyzji, działania obywatelskie 
„w czystej formie”, tzn. bez obowiązku.

 9  Część badanych jednak stwierdzała, że tworzenie organizacji 
może być dla nich jakąś alternatywą, kolejnym etapem w rozwoju.

 9  Społecznicy wymieniali wiele cech odróżniających grupy niefor�
malne od NGOs – szczególnie często wskazywano na negatywne 
konotacje działań organizacji sformalizowanych.

 9  Najważniejszym motywem działań społecznościowego sektora nie�
sformalizowanego są własne lub grupowe zainteresowania i hobby.

 9  Najczęściej wskazywane źródła aktywności społecznikowskiej to „splot 
okoliczności“, wśród których przywoływano takie elementy szczegó�
łowe jak biografia, wartości (ideologia) i tradycje rodzinne, diagnoza 
sytuacji i potrzeb (lokalnych) oraz inspiracje z innych krajów.

 9  Bardzo ważnym czynnikiem, wpływającym na chęć działania, jest 
perspektywa pracy z ludźmi, dla ludzi, we współpracy z innymi.

 9  Wśród rozmaitych motywacji społeczników można wskazać za�
równo motywacje aksjologiczne oraz ogólną orientację ideolo�
giczną, odnoszącą się do realizacji wizji lepszego mikroświata, ale 
także orientacje pragmatyczne (dążenie do zmiany).

 9  �nicjatywy społeczne wynikają z  autonomicznych (spontanicz�
nych lub strategicznych) decyzji aktywnych obywateli, których 
działania są zorientowane na zmianę w  przestrzeni publicznej 
(choć często ich zasięg nie jest szeroki).

 9  �nnowacyjność sektora społecznościowego jest rozumiana jako 
realizacja zupełnie innych, nowych i  pomniejszych pomysłów 
według idei „bottom�up”, które dotyczą zwykle wąskiego wycinka 
rzeczywistości (zbiorowości).

 9  Nowatorskie są niektóre elementy działania, pomysły, progra�
my (projekty), jak i sposób działania i formy organizacji. Bardzo 
różnorodne i nowoczesne są z pewnością formy komunikowania 
między społecznikami.

Katarzyna Iwińska
Collegium Civitas
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O tym, że kobiety chętnie angażują się społecznie, nie nazywając swo�
ich działań „aktywizmem”, przekonałam się latem 2014 roku, kiedy 
postanowiłam przyjrzeć się nieformalnym grupom tworzonym przez 
kobiety1. Jedną z  nich jest Ulica Siostrzana, której działaniom po�
święcony jest niniejszy tekst. Ulica Siostrzana organizuje dla kobiet 
obozy edukacyjno�rekreacyjne pod nazwą FAL, czyli Feministyczna 
Akcja Letnia. Analizę przypadku tej grupy rozpocznę od przedsta�
wienia krótkiej historii, następnie zaprezentuję sylwetkę i  poglądy 
na aktywizm społeczny jednej z pomysłodawczyń Ulicy Siostrzanej, 
Agaty Teutsch. W dalszej kolejności omówię główne formy działania 
grupy, a na zakończenie artykułu przedstawię głosy kobiet – uczestni� głosy kobiet – uczestni�uczestni�
czek i organizatorek obozu.

Na potrzeby niniejszego tekstu wykorzystałam następujące ma�
teriały:

 9  wypowiedzi zebrane od Agaty Teutsch, pomysłodawczyni, 
organizatorki i  uczestniczki Ulicy Siostrzanej2; Agnieszki 
Molińskiej, uczestniczki FAL w 2014 roku3; oraz anonimowej 
uczestniczki i organizatorki FAL w latach 2010–20134;

 9  materiały udostępnione przez grupę na oficjalnej stronie: 
http://siostrzana.org/;

 9  materiały oraz artykuły prasowe dotyczące FAL, w  tym wy�
wiad/rozmowę z uczestniczkami obozu (Na FALi) opubliko�
wany w piśmie „Trzy Kolory” w 2012 roku5.

Historia

Ulica Siostrzana to grupa nieformalna, powstała w lutym 2001 roku. 
Tworzą ją dziewczyny i kobiety z różnych miast i środowisk; działa�
jące w rozmaitych organizacjach kobiecych lub poza nimi. Spoiwem 

1 Efektem moich badań jest artykuł Zaangażowanie i aktywność spo-
łeczna kobiet na przykładzie wybranych grup nieformalnych, który 
ukaże się w przygotowywanej do druku książce: Krajobraz społeczno-
ściowy.
2 Wywiad przeprowadzony w  sierpniu 2014 roku. Wszystkie wypo�
wiedzi Agaty Teutsch pochodzą z tej rozmowy i zostały wyróżnione 
kursywą.
3 Wywiad przeprowadzony w sierpniu 2014 roku, drogą internetową. 
Kolejne cytowania wypowiedzi Agnieszki Molińskiej (wyróżnione 
kursywą i oznaczone inicjałami A.M.) pochodzą z tego wywiadu.
4 Wywiad przeprowadzony we wrześniu, drogą internetową. Roz�
mówczyni chciała pozostać anonimowa. Jej wypowiedzi są wyróżnio�
ne kursywą i oznaczone symbolem RA (rozmówczyni anonimowa).
5 Na FALi, „Trzy Kolory” 2012, nr 9, ss. 67–73, http://sabatnik.pl/ar�
ticles.php?article_id=81, dostęp: 11 sierpnia 2015 roku. Artykuł Na 
FALi ma formę swobodnej rozmowy między czterema uczestniczka�
mi i organizatorkami obozu: Moniką Kłosowską – po raz pierwszy na 
FAL w 2012 roku, dalej M.K.; Dianą Sarlińską – uczestniczką kilku 
FAL, w tym również organizatorką obozu, dalej D.S.; Ewą Stoecker – 
kolejną uczestniczką i organizatorką kilku FAL, dalej E.S.; oraz Anną 
Wieczorek – wielokrotną uczestniczką i kucharką, która przyjeżdżała 
na FAL z  synem, dalej A.W. �ch wypowiedzi w  tekście wyróżniono 
kursywą.

grupy jest feminizm. Uczestniczki i organizatorki same mówią o so�
bie: „Łączy nas jedno: jesteśmy feministkami i  chcemy zmieniać 
otaczającą nas rzeczywistość tak, żeby nam i  innym kobietom żyło 
się lepiej”6.

Jedną z  głównych pomysłodawczyń grupy jest Agata Teutsch. 
O powstaniu Ulicy Siostrzanej mówi tak:

(…) właściwie powstała na balkonie lokalu, w  którym była 
wtedy Ośka. Spotykałyśmy się tam z  koleżankami, na papie-
rosie czy pogawędkach. I pojawił się pomysł, że chcemy zrobić 
coś same, bez instrukcji z zewnątrz, że chcemy dobrze ze sobą 
spędzić czas, że chcemy, by perspektywy, które reprezentujemy 
znalazły swoje miejsce w ruchu kobiecym, to znaczy, nam wte-
dy bardzo zależało na tym, żeby to doświadczenie bycia razem 
w  ruchu feministycznym było doświadczeniem pozytywnym, 
że w  tworzeniu tego, czym jest ruch feministyczny i  postula-
tów feministycznych zostały również uwzględnione głosy kobiet 
nieheteroseksualnych, tych, które mają pod opieką dzieci oraz 
kobiet z obszarów wiejskich, niestety to trzecie się nie udało…

Grupa – jak twierdzi Teutsch – nie posiada hierarchii, ona sama zaś 
nie widzi siebie jako liderki. Uważa, że podstawą jej działań społecz�
nych jest współpraca i współdziałanie z innymi. Sens Ulicy Siostrzanej 
Teutsch widzi we wspólnym działaniu z innymi kobietami:

Ulica Siostrzana nie powstała tylko dlatego, że ja tego chcia-
łam. Prawie zawsze to było tak, że była/jest jakaś grupa osób, 
które znają się towarzysko albo z  innych kontekstów, gadają, 
gadają i później myślą: ok., z tego gadania chcemy zrobić dzia-
łanie i potrzebna jest do tego jakaś formuła. Tak też było z Ulicą 
Siostrzaną.

Choć Teutsch miała doświadczenie z  obozu feministycznego 
w Słowenii (1995), to jednak współpraca wielu osób decyduje o tym, 
czym jest Ulica Siostrzana oraz jak wyglądają obozy FAL:

To jak wyglądał pierwszy obóz, a  to, jak wyglądał ostatni, to 
jest proces, w który włączają się poszczególne osoby, odnajdują 
jakąś przestrzeń.

Dodaje przy tym, że to, co robi, robi również dla siebie.
Ulica Siostrzana nie posiada stałej liczby członkiń. Agata Teutsch 

określa grupę jako proces. Ludzie przychodzą, włączają się i po jakimś 
czasie wychodzą. To, co się dzieje z Ulicą Siostrzaną i w Ulicy Siostrza�
nej – zdaniem pomysłodawczyni grupy – wynika wyłącznie z tego, że 
ludzie chcą coś robić.

Nie ma formy przymusu i dlatego to się wydarza. Ludziom się 
generalnie chce. W ogóle uważam, że ludziom chce się robić róż-
ne rzeczy, tylko mają mało przestrzeni.

Na pytanie, dlaczego Ulica Siostrzana działa jako grupa nieformal�
na, Teutsch odpowiada, że to, co jest ważne w tej grupie, to jej dyna�
mika. Natomiast na stronie grupy, http://siostrzana.org, pojawia się 
następujące wyjaśnienie: „Z naszych doświadczeń wynika, że jest to 
najbardziej demokratyczna forma współdziałania, zapewniająca nie�
zależność oraz uwzględniająca różne punkty widzenia. Taka forma 
nie jest hierarchią i  wymaga od swoich członkiń odpowiedzialnego 

6 Ulica Siostrzana, http://siostrzana.org/ulica�siostrzana/, dostęp: 10 
sierpnia 2015 roku.

Ulica Siostrzana – analiza przypadku
Aneta Ostaszewska
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i pełnego zaangażowania się w realizację konkretnych zadań”7. Zda�
niem Agaty Teutsch, grupy nieformalne, które się formalizują, robią 
to dlatego, że inaczej – bez reprezentacji uznawanej formalnie – bar�
dzo trudno funkcjonować, zarówno w sensie finansowym, jak i orga�
nizacyjnym. Takie grupy albo się rozpadają, albo formalizują. Według 
Teutsch rozpadanie się grup wcale nie jest czymś złym. Jej zdaniem, 
potencjał grup nieformalnych tkwi w tym, że są to zespoły incyden�
talne, zadaniowe.

Agata Teutsch – sylwetka

Na pytanie, kim jest, Agata Teutsch odpowiada, że identyfikuje się 
jako aktywistka feministyczna, lesbijska, która zajmuje się przeciw�
działaniem przemocy i dyskryminacji. Jest edukatorką, prowadzi za�
jęcia, głównie dla osób dorosłych, związane z  wątkami antydyskry�
minacyjnymi i antyprzemocowymi. Jest też trenerką WenDo, metody 
samoobrony i asertywności dla kobiet. Od 18. roku życia jest zwią�
zana z organizacjami pozarządowymi, z trzecim sektorem i grupami 
nieformalnymi. Jest też członkinią kilku stowarzyszeń (Towarzystwa 
�nterwencji Kryzysowej, Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Po�
zarządowych i  Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej). Była 
wolontariuszką Centrum Praw Kobiet, Fundacji La Strada, Fundacji 
Ośka. Związana z Fundacją Autonomia.

Znaczący wpływ na to, kim jest dzisiaj, miała, jej zdaniem, ro�
dzina:

Moja matka [Hanna Lipowska�Teutsch – A.O.] jest aktywist-
ką społeczną, psycholożką i też zajmuje się (zresztą od bardzo 
dawna) przeciwdziałaniem przemocy ze względu na płeć. Poza 
tym, moi przodkowie to osoby, które mają korzenie żydowskie, 
polskie i niemieckie. A więc wątek różnorodności, jej poszano-
wania oraz komunikacja zawsze były bardzo ważne w  mojej 
rodzinie.

Dom rodzinny i matka uwrażliwiły ją na kwestie związane z równo�
ścią i prawami człowieka. Natomiast jej feministyczna świadomość to, 
z jednej strony, wpływ matki, która zajmowała się przeciwdziałaniem 
przemocy wobec kobiet, z drugiej zaś, przełomowy okazał się udział 
w obozie feministycznym w Słowenii w 1995 roku:

Wcześniej nie identyfikowałam się jako feministka. Mówiłam 
o  sobie, że jestem wolnym człowiekiem, że nie chcę być szu-
fladkowana. (…) Ale po tym obozie feministycznym dostałam 
takiego trzeciego oka. Zaczęłam widzieć nierówności związane 
z płcią, z orientacją seksualną itd. I to było dla mnie kluczowe.

W  szkole podstawowej Agata Teutsch założyła koło ochrony praw 
ucznia. Potem studiowała stosunki międzynarodowe; skończyła rów�
nież Szkołę Praw Człowieka w Fundacji Helsińskiej. Podczas studiów 
wzięła udział w  międzynarodowym obozie feministycznym oraz 
uczestniczyła w  warsztatach związanych z  rzecznictwem na rzecz 
praw kobiet. Była zaangażowana w działania różnych organizacji po�
zarządowych. Jej identyfikacja społecznikowska – jak wyjaśnia – bie�
rze się z robienia „rzeczy”, które są bardzo zorientowane na zmianę. 
Mówi:

(…) są osoby, które działają w organizacjach pozarządowych, 
które realizują działania zlecone przez państwo. Mnie jest 
daleko do tego typu działań, mam chyba bardziej radykalne 
poglądy niż to, co jest możliwe do realizacji w ramach struktur, 
które swoje źródło mają gdzieś w administracji państwowej.

Co znaczy dla niej być „działaczką społeczną”? Teutsch wyjaśnia, że 
swoją energię, czas i zainteresowania poświęca na realizację różnych 
przedsięwzięć z innymi ludźmi – inicjatyw na rzecz zmiany społecz�
nej, która sprawia, że ludzie aktywnie uczestniczą i tworzą życie spo-
łeczne, przestrzenie, które dbają o poszanowanie różnorodności.

Teutsch odnosi się także do kwestii roli edukacji w procesie dzia�
łań społecznych kobiet na rzecz kobiet, twierdząc, że kluczowym 

7 Ulica Siostrzana, http://siostrzana.org/ulica�siostrzana/organizator�
ki/, dostęp: 21 sierpnia 2015 roku.

problemem jest edukacja, która koncentruje się na budowaniu kom�
petencji w zakresie krytycznego myślenia, krytycznego czytania i pi�
sania oraz ujawniania struktur władzy obecnych w różnych relacjach. 
Tak Agata Teutsch mówi o funkcji edukacji:

(…) ma służyć wyzwoleniu nas, bez względu na to, jak się iden-
tyfikujemy, z okowów stereotypów, uprzedzeń, czy też takiego 
postrzegania relacji z  innymi ludźmi, które są oparte na nie-
równości.

Podkreśla znaczenie prowadzenia tak zwanych działań empower�
mentowych. Kluczowe jest, według niej, stworzenie takiej przestrzeni, 
w  której osoby należące do mniejszości będą mogły same definio�
wać sytuację, w której się znalazły, swoje interesy, swoje potrzeby itd. 
Teutsch ma świadomość, że bycie działaczką i aktywistką społeczną 
jest w pewnym sensie byciem „uprzywilejowaną” wobec osób, które 
nie miały możliwości odbycia takiej refleksji ze względu na brak czasu, 
wykształcenia, środków finansowych itd... Pozycja uprzywilejowana 
oznacza dla niej dysponowanie narzędziami, które pozwalają zoba�
czyć mechanizmy i struktury władzy, ale też umożliwiają sprzeciwie�
nie się im i  budowę własnych przestrzeni oraz języka. O  własnym 
umiejscowieniu społecznym mówi:

(…) jestem dziewczyną z  dużego miasta, która studiowała 
w jeszcze większym mieście, która miała bardzo duże wsparcie 
ze strony rodziny. Jestem czasem w lepszej, czasem w gorszej sy-
tuacji finansowej, ale jestem absolutnie samodzielna finansowo. 
(…) po prostu przez całe życie robię to, co chcę. I to jest kom-
fortowa sytuacja.

Swoją rolę widzi w tworzeniu takich właśnie przestrzeni, w których 
ludzie mogą doświadczać zmiany w bezpieczny sposób.

Ocena sytuacji w Polsce

Zdaniem Agaty Teutsch, na niski stopień zaangażowania społecznego 
w Polsce wpływają lata doświadczeń pozostawania w opozycji i prze�
konanie, że stanowi to zagrożenie dla integralności fizycznej i  psy�
chicznej oraz statusu społecznego:

W Polsce bardzo silny jest przekaz, żeby się nie wychylać. On 
jest również w edukacji. Bo niski stopień zaangażowania spo-
łecznego to też wina edukacji.

Teutsch uważa, że w  polskiej szkole nie jesteśmy uczeni/uczone 
współdziałania i realizowania własnych pomysłów czy też projektów 
na rzecz społeczności lokalnej, razem z osobami, które mają podobne 
interesy jak my. Jednocześnie, jak podkreśla aktywistka i działaczka 
społeczna, wielu ludzi angażuje się społecznie, nie nazywając jednak 
swoich działań „aktywizmem”. Przykładem współdziałania społecz�
nego jest m.in. funkcjonowanie osób posiadających dzieci w  wieku 
szkolnym, którzy aktywnie udzielają się w radach rodziców czy trój�
kach klasowych itd.:

Bardzo dużo kobiet jest zaangażowanych w różne typy działal-
ności związanej z, czy będącą pochodną, wychowywania dzieci.

Działania Ulicy Siostrzanej

Działalność grupy Ulica Siostrzana, począwszy od 2002 roku, przede 
wszystkim polega na organizowaniu w okresie letnim obozów eduka�
cyjno�rekreacyjnych dla kobiet i dzieci. W latach 2002–2003 odbyły 
się one pod nazwą FA�R: Feministyczna Akcja �nformacyjno�Rekre�
acyjna. Od 2004 roku obozy noszą nazwę FAL – Feministyczna Ak�
cja Letnia. W ramach działań Ulicy Siostrzanej w dniach 17–20 lipca 
2006 roku odbył się również kobiecy spływ kajakowy na rzece Brdzie, 
w którym wzięło udział dziesięć kobiet.

W  zakresie organizacji obozów Ulica Siostrzana korzysta z  do�
świadczeń Międzynarodowej Letniej Szkoły „Hippopotamus”, która 
w 1995 roku została zorganizowana przez Frauen Anstiftung (Niem�
cy) w Słowenii. W obozie wzięło udział około 250 kobiet z całej Euro�
py, w tym Agata Teutsch i Beata Zadumińska, członkinie grupy Ulica 
Siostrzana.

Przestrzenie obywatelskiej aktywności
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Idea obozów
Koncepcja obozów polega na otwartości i partnerstwie, współodpo�
wiedzialności za wspólnie spędzany czas. Agata Teutsch wyjaśnia:

(…) ta przestrzeń jest wspólnie tworzona. Oczywiście są orga-
nizatorki tego wydarzenia edukacyjnego i  rozrywkowego, ale 
każda z  osób ma możliwość współtworzenia tej przestrzeni, 
proponowania różnych zajęć. Są też zadania, którymi się dzie-
limy, obowiązki.

Grupa, która organizuje obozy letnie (czy też zjazdy zimowe, spływy 
kajakowe itd.) nie jest jednolita. Jak podkreśla Teutsch, nie ma hie-
rarchii, nie ma czegoś takiego jak członkostwo. Albo jest się zaanga-
żowaną, albo nie. Kolejne obozy są organizowane przez grupę, która 
się konstytuuje po aktualnym obozie, pracę zaś zaczyna od grudnia. 
Obowiązuje jedna zasada: żeby robić obóz, trzeba wziąć w nim udział. 
Organizacja obozu, czyli praca nad przygotowaniem FAL, jest całko�
wicie oparta na wolontariacie, nikt nie zarabia ani na organizacji, ani 
na prowadzeniu warsztatów.

Dla kogo?
W  obozach udział biorą dziewczyny (od 13 roku życia) i  kobiety 
(również z  rozmaitymi rodzajami niepełnosprawności lub ze szcze�
gólnymi potrzebami), w tym matki z dziećmi (chłopcy w wieku 5–10 
lat, dziewczynki w  wieku od 5 do 12 lat; trzy miejsca są dla matek 
z dziećmi poniżej 3 roku życia). Od 2014 roku na ulotkach i plakatach 
promujących FAL pojawia się zapis o nowych zasadach dotyczących 
uczestniczek. Przy słowach „kobieta/dziewczyna” umieszczona jest 

gwiazdka (*), która oznacza, że kiedy mowa o uczestniczkach obozu – 
kobietach i dziewczynach – nie chodzi o płeć biologiczną, ale szerzej, 
„o doświadczenie życia jako kobieta/dziewczyna” (w tym także trans� 
i interkobieta oraz trans� i interdziewczyna)8.

Co roku w obozie bierze udział średnio około 50–60 osób, w za�średnio około 50–60 osób, w za�około 50–60 osób, w za�
leżności od miejsca, w którym ten się odbywa. Są to „matki i córki, 
lesbijki, kobiety bi i hetero, pochodzące z wielkich miast i mieszkające 
na wsi, z Polski i zza wschodniej granicy”9.

Miejsce / zakwaterowanie
Obozy odbywają się w różnych miejscach Polski, m.in. na Suwalsz�
czyźnie, Warmii, w Bieszczadach, najczęściej na terenie gospodarstw 
agroturystycznych (m.in. Drogomyśl koło Skoczowa w województwie 
śląskim) lub w ośrodkach szkoleniowo�wypoczynkowych (m.in. Ka�
cze Bagno koło Nowego Miasta Lubawskiego w województwie war�
mińsko�mazurskim).

Zakwaterowanie odbywa się w wieloosobowych domkach kempin�
gowych i/lub na polu namiotowym (trzeba mieć swój namiot) z dostę�
pem do węzła sanitarnego. Zapewnione jest całodzienne wyżywienie 
wegetariańskie, przygotowywane przez uczestniczki. Podczas obozu 
obowiązują dyżury przy przygotowywaniu posiłków i sprzątaniu.

Dojazd
Dojazd odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt.

8 Patrz: FALa 2015 i FALa 2014, http://siostrzana.org/obozy, dostęp: 
22 sierpnia 2015 roku.
9 Zob. Kolejna Fala przepłynęła, http://siostrzana.org/obozyfem/fal�
2009/, dostęp: 23 sierpnia 2015roku.

Przestrzenie obywatelskiej aktywności

FAL 2015 – plakat, źródło: http://siostrzana.org/wp-content/
uploads/2015/04/fal2015.jpg

FAL 2013 – ulotka, źródło: http://siostrzana.org/wp-content/
uploads/2012/03/ulotka_fal2013.jpg
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Zgłoszenia
Zgłosić się na FAL można wypełniając formularz zgłoszeniowy na 
stronie internetowej lub – w  sytuacji braku dostępu do internetu – 
można telefonicznie poprosić o przesłanie formularza pocztą trady�poprosić o przesłanie formularza pocztą trady�
cyjną.

Zajęcia

Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na zasadzie dobrowolności. Pro�
gram przewiduje zajęcia przygotowane zarówno przez organizatorki, 
jak również uczestniczki obozów. Spośród stałych warsztatów można 
wymienić między innymi:

 9  zajęcia, wykłady, dyskusje i  spotkania dotyczące feminizmu 
(w Polsce i w innych krajach); praw kobiet; przeciwdziałania 
dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, orientację sek�
sualną, wiek i inne przyczyny; polityki, aktywności obywatel�
skiej (m.in. organizowania protestów i akcji);

 9  warsztaty asertywności i samoobrony dla kobiet – WenDo;
 9  zajęcia na temat ekologii, zdrowia, seksualności, macierzyń�

stwa;
 9  warsztaty dragkingowe, plastyczno�twórcze, taneczno�rucho�

we, rowerowe;
 9  rozgrywki sportowe i ogniska.

Dotychczas na FA�R i FAL gościły m.in.: Agnieszka Graff, Dobrochna 
Kałwa, Beata Kowalska, Hanna Lipowska�Teutsch, Anna Nacher, Be�
ata Zadumińska i wiele innych kobiet, dla których „działanie na rzecz 
kobiet jest niezwykle ważnym elementem życia10”.

Pozyskiwanie środków
FAL jest inicjatywą niekomercyjną, a praca związana z  jej organiza�
cją wykonywana jest na zasadzie wolontariatu. Pozyskanie środków 
finansowych na prowadzenie działań przez grupę nieformalną, w tym 
feministyczną, jest trudne. Dotacje uzyskiwane przez Ulicę Siostrzaną 
to zazwyczaj wsparcie z fundacji amerykańskich albo niemieckich –
takich jak Global Fund for Women czy Women’s World Day of Prayer 
German Committee – które były/są otwarte na wnioski składane 
przez grupy nieformalne.

Feministyczna Akcja Letnia jest inicjatywą, która sama się finan�
suje, ponieważ za pracę przy organizacji oraz prowadzeniu warszta�
tów nie ma żadnych wynagrodzeń, a koszty zakwaterowania i wyży�
wienia pokrywają same uczestniczki11.

Głosy kobiet

W odpowiedziach na pytanie o przyczyny, dla których kobiety w ogó�
le decydują się uczestniczyć w FAL, podkreśla się ideę obozów: budo�
wanie wspólnoty kobiet, uczestniczenie w tej wspólnocie, nauka od 
bardziej doświadczonych kobiet [RA, M.K.12]. 

Dla mnie bardzo istotny element obozu to moment, w którym 
kobiety w swoim gronie uczą się od siebie nawzajem – bo zde-
cydowaną większość zajęć prowadzą same uczestniczki [E.S.]. 

�stotne jest to, że obóz jest feministyczny i  tylko dla kobiet [A.M.]. 
Na podejmowanie decyzji o udziale w obozie wpływ mają opinie na 
temat FAL, jak również fakt, czy miało się wcześniej sposobność po�
znania osób zaangażowanych w  jego organizację i/lub uczestniczek 
obozu. Dzięki pobytowi na FAL jedna z kobiet odkryła, że: 

10 Herstoria, http://siostrzana.org/ulica�siostrzana/herstoria/, dostęp: 
22 sierpnia 2015 roku.
11 W 2015 roku całkowity koszt udziału w obozie (11 dni) dla osoby 
dorosłej wynosił 650 zł. Jeśli jednak z powodu sytuacji finansowej ko�
bieta nie jest w stanie zapłacić pełnej kwoty za udział w obozie, ma 
możliwość uzyskania stypendium, zob. http://siostrzana.org/obozy/
fala�2015/, dostęp: 14 września 2015 roku.
12 Monika Kłosowska (dalej M.K.) z Warszawy w 2012 roku prowadzi�
ła warsztaty „Dni Cipki na wakacjach”; zob. Na FALi, op. cit.

ruch feministyczny tworzy się właśnie na takich wyjazdach – 
podczas wykładów, warsztatów i dyskusji, ale przede wszystkim 
gdzieś pomiędzy – w prywatnych rozmowach, kąpielach w je-
ziorze, wieczornych imprezach, wspólnych drogach powrotnych, 
mailach, które krążą na długo po wakacjach” [M.K.]. 

�nna uczestniczka FAL mówi, że pierwsze skojarzenie, które przycho�
dzi jej do głowy na myśl o obozach Ulicy Siostrzanej, to: 

miejsce i czas, w którym spotykają się różne kobiety i występuje 
klasyczny efekt synergii, gdzie ze spotkania wielu jednostek po-
jawia się nowa jakość [E.S.].

Atmosfera na obozie – którą uczestniczki określały jako „włączającą 
i wspierającą” – sprzyja nie tylko pogłębianiu wiedzy na tematy zwią�
zane z feminizmem, ale także otwartości w wyrażaniu siebie. Tworze�
nie wspólnej, bezpiecznej przestrzeni, gdzie zasady obowiązujące na 
obozie są tworzone wspólnie, przegadane na forum publicznym [A.M.], 
gdzie każdy głos jest wysłuchany, stanowi wartość właściwą FAL. Jest 
to przestrzeń tworzona przez uczestniczki obozu: 

przez nas i dla nas. Zmieniająca się według naszych potrzeb. 
Duża ilość warsztatów i spotkań z bardzo wielu dziedzin, po-
zwoliła mi poszerzyć moją wiedzę i doświadczenie [A.M.]. 

Z kolei inna uczestniczka w ten sposób wspomina, czym jest dla niej 
FAL:

[to] przestrzeń praktykowania społeczności, która stara się 
opierać na zasadach równości, wolności, współodpowiedzialno-
ści, uważności, dążenia do konsensusu i sprawdzania różnych 
opcji związanych z dążeniem do nie hierarchiczności [RA].

Taki charakter obozu wzbudza w kobietach poczucie bezpieczeństwa 
i swobody. Dzięki temu możliwa jest wymiana wiedzy oraz doświad�
czeń. FAL – jak twierdzi jedna z uczestniczek – przyczynia się do tego, 

FAL 2014 – plakat, źródło: http://siostrzana.org/wp-content/
uploads/2014/03/fala2014_promo.jpg
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że (…) ruch kobiecy staje się bardziej zdecentralizowany (wychodzi 
poza największe polskie miasta), a mniej elitarystyczny [D.S.]13.
Stworzenie przestrzeni do wymiany wiedzy, doświadczeń oraz umie�
jętności, wypracowanie platformy otwartej dla wszystkich kobiet bez 
względu na ich wiek, wykształcenie, orientację seksualną, status spo�
łeczny, materialny itd., stanowi jeden z ważnych celów FAL14. 

Ideą przewodnią, która towarzyszy wszystkim działaniom po-
dejmowanym przez Ulicę Siostrzaną, jest chęć włączenia szero-
kiej grupy kobiet (np. matki z dziećmi, osoby z małych ośrod-
ków miejskich i  wiejskich, itd.) w  tworzenie ruchu kobiecego 
w Polsce [D.S.]. 

Organizatorka, a  zarazem uczestniczka obozu podkreśla, że celem 
FAL jest dotarcie z propozycją udziału w obozie do jak najszerszej i naj-
bardziej różnorodnej grupy kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem ko-
biet z grup zagrożonych wykluczeniem, czy wręcz wykluczonych [E.S.]. 
Podczas obozu uczestniczki mogą dzielić się szczerze swoimi przemy-
śleniami i spostrzeżeniami [D.S.]. Znaczenie ma także to, że w obozie 
uczestniczą osoby nieheteroseksualne. Jak zauważa jedna z  kobiet, 
takie sytuacje sprzyjają dyskusjom na tematy, o których na co dzień 
nie ma możliwości lub odwagi rozmawiać [D.S.]. Wysoki stopień in�
kluzywności obozu stanowi jedną z jego głównych wartości, które do�
ceniają uczestniczki. FAL jest dla kobiet z dziećmi, z niepełnosprawno-
ściami, od tego roku dla osób trans, do tego stypendia dla osób, których 
nie stać na zapłacenie wpisowego, możliwość przyjazdu ze swoim psem 

13 Diana Sarlińska z Krakowa, w 2012 roku trzeci raz na FAL, dwu�
krotnie jako organizatorka, prowadziła zajęcia z zakładania i prowa�
dzenia firmy oraz masażu klasycznego; patrz: Na FALi, op. cit.
14 �bidem.

[A.M.]. Ta różnorodność skutkuje wyjątkową przestrzenią sprzyjającą 
uczeniu się o potrzebach swoich oraz potrzebach innych osób [A.M.].

Jeżeli chodzi o przekrój społeczny uczestniczek FAL, to (…) wciąż 
zdecydowanie dominującą grupą są kobiety pełnosprawne, wykształco-
ne, mieszkanki dużych miast (nawet jeśli z nich nie pochodzą, to w nich 
studiują lub pracują), młode lub w średnim wieku [E.S.]. Jedna z kobiet 
zauważa, że choć uczestniczek w starszym wieku jest nieporównywal�
nie mniej niż innych, to z roku na rok pojawia się ich więcej. Często 
są to matki młodszych uczestniczek obozu. Jednak sama ich obecność 
zmienia obóz i daje szanse na to, że w przyszłości zachęcą do udziału 
swoje koleżanki [D.S.]. Problemem mogą być warunki miejsca, w któ�ą być warunki miejsca, w któ�być warunki miejsca, w któ�
rym odbywają się obozy, co nierzadko stanowi barierę dla kobiet 
z niepełnosprawnością. Na szczęście – jak zauważa jedna z organiza�
torek – z roku na rok warunki te się poprawiają, mamy więc nadzie-
ję na coraz liczniejszy udział kobiet i dziewczyn z tej grupy [E.S.]. Jej 
zdaniem dyskutowaną sprawą jest też udział w obozie matek z dzieć�
mi (dziewczynkami do 13 roku życia i chłopcami do 10 roku życia). 
W 2010 roku (…) obniżyłyśmy tę granicę do 3 lat, tworząc dodatkową 
grupę ‘maluchów’ [E.S.]. Optymistyczna wiadomość dotyczy rosnące�
go zainteresowania i  udziału w  FAL kobiet z  małych miejscowości, 
lokalnych działaczek.

Kobiety uczestniczące w  obozie zwracają uwagę na możliwość 
jego organizacji przez same uczestniczki, i to już od pierwszego dnia 
obozu. W ten sposób, jak mówi D.S.: 

tworzy się przestrzeń, na którą ma wpływ każda osoba, a co za 
tym idzie, każdy kolejny obóz okazuje się inny od poprzedniego, 
ma inną energię, niesie za sobą inne doświadczenia, rozmowy, 
perspektywy. Dlatego FAL ma charakter dynamiczny, cechuje 
się otwartą strukturą, a jego atmosfera i przestrzeń całkowicie 
zależą od jego uczestniczek [D.S.].

FAL 2011 – ulotka, źródło: http://siostrzana.org/obozyfem/fal2011/

FAL 2010 – ulotka, źródło: http://siostrzana.org/obozyfem/fal-2010/
ogloszenie-o-fal-2010/
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Jak wygląda planowanie kolejnego obozu? Na zakończenie każdego 
wyjazdu organizowane jest spotkanie, którego celem jest zebranie 
osób chętnych do podjęcia się roli organizatorek kolejnej FAL�i. Do 
grupy tej zapraszane są wszystkie uczestniczki obozu.

Grupa organizatorek zmienia się dzięki temu z wyjazdu na wy-
jazd, mamy też taką zasadę, by każdym elementem organizacji 
(np. kontakty z uczestniczkami, promocja, sponsoring itp.) zaj-
mowały się zawsze co najmniej dwie osoby, z czego jedna nowa, 
a jedna już z doświadczeniem w danej dziedzinie [E.S.].

Zdaniem kobiet, system ten pozwala na efektywne współdziałanie.

Po FAL-i: podsumowanie

Przedstawione wypowiedzi uczestniczek i  organizatorek FAL 
świadczą o  ich wysokim poziomie motywacji. Stanowi ją przede 
wszystkim chęć przynależności do wspólnoty kobiet, potrzeba budo�
wania bezpiecznej przestrzeni, opartej na zasadach otwartości, soli�
darności i  egalitaryzmu. W  sposób otwarty kobiety utożsamiają się 
z wartościami feministycznymi, równościowymi oraz inkluzywnymi. 
Ta otwartość współgra z działaniami wspólnotowymi, które odbywają 
się na FAL�ach. Większość kobiet systematycznie uczestniczy w obo�
zach, również jako jego współorganizatorki. Za funkcjonowanie FAL 

FAL 2007 – ulotka, źródło: http://kobiety-kobietom.com/info/art.php?art=4489

odpowiadają bowiem same uczestniczki (dzielą się między 
sobą obowiązkami), co wzmacnia ich poczucie sprawstwa. 
Kobiety podkreślają, że uczestnictwo w obozie stanowi dla 
nich cenne życiowe doświadczenie.

Podsumowując, trzeba przyznać, że Ulica Siostrzana 
stanowi przykład inicjatywy, która ma szansę rozwijać się, 
włączając w swe działania coraz liczniejszą grupę uczest�
ników: kobiety (nie tylko z urodzenia), osoby trans, a tak�
że dzieci. Dotychczasowa działalność grupy pokazuje, że 
o sukcesie FAL decyduje przede wszystkim determinacja 
uczestniczek, ich motywacja, a  nie wsparcie finansowe 
z zewnątrz, które notabene do tej pory pochodziło głównie 
z  fundacji zagranicznych. Największą pomoc i  wsparcie 
Ulica Siostrzana otrzymuje od uczestniczek obozów, któ�
re decydując się na FAL stają się współodpowiedzialne za 
program warsztatów oraz organizację i przebieg obozu.

Aneta Ostaszewska
adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej w �nstytucie 

Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet 
Warszawski
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„Festyn to my w trójkę, Sebastian dopina szczegóły, Paweł ogarnia for�
malnie, ja robię PR” – mówi Karolina Skórka, jedna z  trójki liderów 
realizujących inicjatywę Pobudka Koszutka. Koszutka, najmniejsza dziel�Koszutka. Koszutka, najmniejsza dziel�
nica Katowic, „budzi się” dzięki działaniom animacyjnym Karoliny, Seba�
stiana Pypłacza i Pawła Jaworskiego. Ta nieformalna inicjatywa posiada 
już własną markę – na zdjęciu poniżej widać neon, który docelowo będzie 
„wędrował” po dzielnicowych lokalach handlowych i usługowych.

Co to znaczy „budzić”? – cel istnienia inicjatywy

�nicjatywa Pobudka Koszutka istnieje po to, by integrować społeczność 
lokalną Koszutki, dzielnicy Katowic. �ntegracja, jak na XX� wiek przy�
stało, odbywa się zarówno w terenie (festyny, śniadania na trawie), jak 
i  w  sieci (blog, strona na portalach Facebook, �nstagram, Pinterest). 
Dotyczy nie tylko nawiązywania relacji z sąsiadami, wspólnego świę�
towania, ale także promowania lokalnego biznesu. Karolina tłumaczy: 

Chcielibyśmy też współpracować z lokalnym biznesem. Z tymi 
ludźmi, którzy tutaj mają swoje sklepy, żeby ich zaangażować… 
Żeby oni stali się sponsorami jakichś wydarzeń kulturalnych, 
zrobić z nich takich mecenasów kultury1.

Stąd, nie bez powodu, wspomniany wcześniej neon, reklama i dzieło 
sztuki w jednym, będzie zmieniał swoje miejsce, świecąc w różnych 
lokalach usługowych i handlowych Koszutki.

1 Fragmenty wypowiedzi pochodzące z rozmów z liderami inicjatywy 
bądź ich tekstów internetowych wyróżniono kursywą.

Neon może kojarzyć się z wielkomiejskością… W końcu Katowice 
kilka lat temu były promowane sloganem „Miasto wielkich wydarzeń”. 
Sebastian, na stronie internetowej, którą współtworzą Paweł Jaworski 
i  Michał Kubieniec (http://miastoprojekt.blogspot.com), podkreśla, 
że w Katowicach faktycznie organizowane są duże imprezy – „wielkie 
wydarzenia” właśnie – dla szerokiej publiczności, natomiast w dziel-
nicach dzieje się albo wielkie nic, albo małe coś. Od dwóch lat miasto 
ma inny slogan: „Katowice. Dla odmiany”. W 2013 roku powstała też 
inicjatywa zmieniająca Koszutkę, którą ja uważam za „duże coś”. Jak 
to się stało?

Historia Pobudki Koszutki

Pewnego słonecznego ranka Karolina Skórka i Sebastian Pypłacz obu�
dzili się w samym środku Koszutki słysząc naglący, wewnętrzny głos 
mówiący: Pobudka! Nie wiem czy tak było, ale z  ich opowieści wy�Nie wiem czy tak było, ale z  ich opowieści wy�
nika, że faktycznie na Koszutkę przeprowadzili się dopiero dwa lata 
temu i postanowili prowadzić bloga pod nazwą www.pobudkakoszut�
ka.pl, na którym opisywali dzielnicę jako nowi mieszkańcy. Z wywia�
du z Karoliną dowiadujemy się:

Pomysł był taki, by opisywać na blogu, co się dzieje na dzielnicy. 
Jak my poznajemy dzielnicę, jako nowi mieszkańcy.

Początkowo miał to być blog prowadzony z perspektywy obserwato�
rów, dopiero później, idąc za głosem mieszkańców dzielnicy, liderzy 
sami postanowili działać. Obecnie stronę na portalu Facebook po�
lubiło 1300 osób. Wsparcie okazywane na Facebooku i rozmowy ze 
znajomymi sprawiły, że razem z Pawłem Jaworskim, reprezentującym 
Fundację Napraw Sobie Miasto, Karolina i Sebastian zdecydowali się 
na organizację festynu sąsiedzkiego. Tak pisze o tym Sebastian2:

Podczas jednej z  takich dyskusji przy kawie, powstał pomysł 
na festyn sąsiedzki, inspirowany warszawskimi Powiśleniami3, 
odbywającymi się, a  jakże, na Powiślu. Miała to być impreza 
nastawiona na poznawanie nowych ludzi i inicjatyw, daleka od 
stereotypowego spotkania przy piwku i kiełbasie.

O motywacji do podjęcia wyzwania związanego z organizacją festynu 
– chęci poznania mieszkańców dzielnicy – opowiada liderka:

Chcieliśmy poznać sąsiadów, bo to jest dla nas nowe miejsce… 
I potem okazało się, że jest mnóstwo ludzi, którzy są zaangażo-
wani i którzy tak naprawdę potrzebują pretekstu do tego, żeby 
wyjść z domu i się spotkać.

Właśnie dlatego w dniach 6–8 czerwca 2014 roku odbyła się pierwsza 
edycja festynu sąsiedzkiego Pobudka Koszutka.

2 Zob. http://sebastianpyplacz.pl/pobudka�koszutka�ale�o�co�biega/.
3 Powiślenia to sąsiedzki festiwal na warszawskim Powiślu, tworzony 
przez mieszkańców dla mieszkańców. Na jego program składa się kil�
kadziesiąt wydarzeń o charakterze artystyczno�rozrywkowym i spor�
towo�edukacyjnym, odbywających się w ciągu jednego dnia, od rana 
do późnych godzin nocnych. Festiwal organizuje Katarzyna Federo�
wicz, zob. http://powislenia.blogspot.com/.

Pobudka Koszutka – „każdy ma swoją dziedzinę”
Małgorzata Krysa

Neon „Pobudka Koszutka”, który powstał w trakcie II Festynu 
Sąsiedzkiego, źródło: https://www.facebook.com/ulica.morcinka/
photos_stream, autor: Paweł Jaworski, zgoda na użycie

Przestrzenie obywatelskiej aktywności
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Mali mieszkańcy Koszutki budują idealne osiedle, źródło: 
https://www.facebook.com/pobudkakoszutka/photos_stream, zgoda na użycie4

Koszutkowe wydarzenia

I Festyn Sąsiedzki

Zgodnie z zapowiedzią organizatorów, trzydniowe wydarzenie dale�
kie było od rubaszności czy siedzenia przy piwie i kiełbasie z muzyką 
disco polo w  tle. Pierwszego dnia odbył się plenerowy pokaz filmu 
oraz koncert zespołu Jóga (muzyka elektroniczna). Drugi dzień fe�
stynu, sobota, rozpoczął się sportowo – zajęciami z  nordic walking 
oraz ćwiczeniami tanecznymi dla dzieci. W czasie warsztatów z Fun�ćwiczeniami tanecznymi dla dzieci. W czasie warsztatów z Fun� tanecznymi dla dzieci. W czasie warsztatów z Fun�
dacją Napraw Sobie Miasto dzieci mogły także zaprojektować idealne 
osiedle, spróbować swoich sił w tworzeniu postaci z balonów, wziąć 
udział w � Koszutkowym Biegu Rodzinnym. Dorośli mieli okazję spę�
dzić czas równie aktywnie, rozgrywając mecz piłki nożnej, trenując 
aerobik na świeżym powietrzu, ucząc się Reggaetonu, czy… grając 
w szachy. Na szczególną uwagę zasługiwały warsztaty filmowe, warsz�
taty renowacji mebli oraz sąsiedzkie malowanie schodów – formy 
murala. W przerwach między zajęciami można było także przysiąść 
przy stoisku „Smaki i kolory świata kobiet” i porozmawiać z kobie�świata kobiet” i porozmawiać z kobie�wiata kobiet” i porozmawiać z kobie�
tami podróżniczkami. Drugi dzień festynu dokumentują zdjęcia pre�
zentowane poniżej.4

Niedzielne aktywności skupione były wokół dzielnicy i jej miesz�
kańców – o poranku uczestnicy zebrali się przy śniadaniu na trawie, 
by później odbyć wspólnie „historyczny” spacer po dzielnicy. W par�
ku została ustawiona tablica, na której mieszkańcy przypinali stare 
pocztówki i fotografie Koszutki.

4 Wszystkie kolejne zdjęcia także pochodzą ze strony Pobudka Ko�
szutka na portalu Facebook, administratorzy zgodzili się na użycie.

Dorośli zajmują się równie pożytecznymi sprawami – renowacją mebli
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II Festyn Sąsiedzki w parku Alojzego Budnioka

Sebastian świetnie podsumowuje pierwszy Festyn Sąsiedzki Po�
budka Koszutka:

Z czasem, pomysł na jednodniową imprezę rozrósł się do trzy-
dniowego maratonu warsztatów i kameralnych wydarzeń kul-
turalnych. I tę kameralność chcemy pielęgnować, ponieważ ma 
to być wydarzenie lokalne, sąsiedzkie, małe, niekomercyjne, ale 
takie, którego inne dzielnice mogą nam pozazdrościć.

� myślę, że zazdroszczą, ponieważ festyn sąsiedzki nie był jednorazo�
wym wydarzeniem. Nie bez powodu określono go jako „pierwszy”, 
bowiem w ostatni weekend maja tego roku liderzy zorganizowali dru�
gą edycję Festynu Sąsiedzkiego Pobudka Koszutka.

II Festyn Sąsiedzki

� tym razem w programie pierwszego dnia znalazły się warsztaty dla 
dzieci i dorosłych, zajęcia sportowe i te związane ze sztuką czy praca�
mi manualnymi (filcowanie, warsztaty z szycia toreb z banerów rekla�
mowych, dzierganie bez użycia szydełek i drutów). Sobotni wieczór 
mieszkańcy Koszutki spędzili przy muzyce elektronicznej i  filmie. 
W niedzielę natomiast lokalne punkty gastronomiczne oferowały 20% 
zniżki na obiad po podaniu hasła „Pobudka Koszutka”.

Święto ulicy Morcinka

Wspólne świętowanie ma największą moc integracyjną, zatem na 
pierwszy dzień września bieżącego roku społecznicy zaplanowali kil�

ka wydarzeń upamiętniających Gustawa Morcinka, patrona jednej 
z ważniejszych ulic Koszutki. Opowiada o tym jeden z organizatorów, 
Paweł Jaworski:

Święto Ulicy Morcinka to kolejne, po festynie Pobudka Koszutka, 
wydarzenie sąsiedzkie w  tej dzielnicy, przygotowywane oddol-
nie, przez samych mieszkańców. Postać i twórczość tego pisarza 
inspirowała nas w trakcie wspólnej pracy: dzieci, którymi na co 
dzień opiekuje się Fundacja dla Ludzi Potrzebujących Pomocy 
„Gniazdo”, wykonały prace plastyczne związane z baśniami, Ge-
szeft wyprodukował natomiast koszulkę z podobizną ich autora5.

Pierwsza edycja Święta była także okazją do spotkania i rozmów na 
temat samej dzielnicy, o  tym, jak służy i powinna służyć mieszkań�
com i lokalnym przedsiębiorcom. W jego ramach odbyły się warsztaty 
„Znakuj”, w czasie których uczestnicy mogli wspólnie zmapować waż�
ne dla nich miejsca i o nich porozmawiać.

Inne działania

Oprócz dużych wydarzeń, lokalni liderzy społeczni dbają o dobre re�
lacje z mieszkańcami, na co dzień omawiając bieżące sprawy dotyczą�
ce dzielnicy podczas „Śniadań na trawie”, publikując informacje na 
stronie internetowej na portalu Facebook (na przykład dotyczące pro�
gramu budżetu obywatelskiego) czy tworząc galerię zdjęć mieszkań�
ców Koszutki. Jak to się dzieje, że trzy osoby mogą zrobić tak wiele?

5 http://www.infokatowice.pl/2015/08/21/koszutka�swieto�ulicy�morcinka 
�juz�w�najblizszy�wtorek/.
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Liderów wspierają…

Karolina, Sebastian i Paweł są liderami inicjatywy, to oni organizują 
wydarzenia i dbają o  to, by wszystko było dopięte na ostatni guzik. 
Jednak są też inne osoby, organizacje, firmy, które wspierają rozwój 
Koszutki. Na pewno jest to reprezentowana przez Pawła Jaworskiego 
Fundacja Napraw Sobie Miasto, dzięki której możliwe było zdobycie 
minigrantu na materiały reklamowe z �nstytucji Kultury Katowice – 
Miasto Ogrodów. Współpracujące z liderami inicjatywy kino Kosmos 
użycza miejsca oraz sprzętu, a firma Poszetka pomaga organizować 
konkursy z eleganckimi nagrodami.

Liderów wspiera przede wszystkim Geszeft, sklep i  kawiarnia 
w  jednym, wyjątkowe miejsce z  produktami lokalnymi, promujące 
„młodych śląskich projektantów modowych czy designu, artystów, 
autorów publikacji”. Można powiedzieć, że misja Geszeftu jest tożsa�
ma z celami inicjatywy Pobudka Koszutka. „A wszystko po to, żeby 
pokazać tożsamość regionu w nowej, współczesnej odsłonie, która nie 
wstydzi się swojej tradycji, dumnie czerpiąc z niej to, co najlepsze”6. 

6 https://geszeft.co/strona/7/onas/.

Region może być rozumiany jako cały Śląsk i  jego tradycje, ale po�
jedyncza dzielnica też jest swoistym mikroregionem, ze swoim kli�
matem, przestrzenią, mieszkańcami. Sebastian wprost mówi o swoich 
poglądach, o tym, co jest dla niego ważne:

Powinność wobec tego co lokalne. Jestem przedsiębiorcą, to 
mam wspierać inicjatywy lokalne, coś zrobić dla otoczenia, np. 
posadzić drzewo, podnieść śmiecie, pomóc w organizacji kon-
certu.

Być może właśnie to mocne przekonanie sprawia, że inicjatywa Po�
budka Koszutka nie jest jedynie formą spędzania czasu wolnego w to�
warzystwie sąsiadów, ale prowadzi metodyczne działania na rzecz roz�
woju dzielnicy, budowania społeczeństwa obywatelskiego, integracji 
mieszkańców i promowania lokalnego biznesu.

Podsumowując, w  działania inicjatywy Pobudka Koszut�
ka włączają się zarówno mieszkańcy, lokalni twórcy czy działacze 
(prowadzenie warsztatów w czasie festynów, spotkań sąsiedzkich), or�festynów, spotkań sąsiedzkich), or�
ganizacje trzeciego sektora (Fundacja Napraw Sobie Miasto, Fundacja 
dla Ludzi Potrzebujących Pomocy „Gniazdo”), instytucje państwowe 

Przestrzenie obywatelskiej aktywności

Mieszkańcy Koszutki w niedzielny poranek
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(�nstytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów, MDK Koszutka) 
oraz lokalni przedsiębiorcy (Geszeft, galeria Dwie Lewe Ręce, Poszet�
ka, restauracje).

Kim oni są? O liderach inicjatyw

Karolina Skórka, jedna z trójki liderów, deklaruje:
Od początku postawiliśmy sprawę jasno, że my w trójkę jeste-
śmy organizatorami, że my w trójkę bierzemy za to pełną odpo-
wiedzialność i my będziemy tego wszystkiego dopilnowywać…

Karolina Skórka z  wykształcenia jest politologiem, obecnie pracuje 
jako podinspektor w Urzędzie Miasta Chorzów. Wcześniej była człon�
kiem Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides w Kato�
wicach. Wspomina, że angażuje się społecznie od ponad dziesięciu 
lat. Co dostaje w zamian za czas poświęcony działaniom na Koszutce?

Dużo satysfakcji, dużo takiej radości, że coś się robi i to wycho-
dzi, i  że rzeczywiście moje działania sprawiają, że ludzie się 
poznają, spotykają i że są jakieś relacje między nimi, że można 
coś zrobić… Ten festyn, to przede wszystkim dużo satysfakcji 
i nowe doświadczenie, bo tego nie robiłam wcześniej…

W  Pobudce Koszutki Karolina zajmuje się działaniami związanymi 
z public relations. To dzięki niej artykuły o festynach znalazły się na 
portalach informacyjnych, m.in. onet.pl, gazeta.pl, naszemiasto.pl, 
silesiadzieci.pl, mmsilesia.pl, infokatowice.pl. Poza tym, program im�
prezy można było znaleźć nie tylko na Facebooku, ale także na stronie 
www.heyevent.com czy www.polscywydarzenia.pl.

Sebastian Pypłacz to – jak przedstawia go Teatr Silesia – „artysta, 
organizator, bloger i  mieszczuch. Znany z  projektów: STRUKTURA, 
Pobudka Koszutka, Postbook, festiwal Meet The Ambient, Pan Stian, 
Fantazman i wielu innych”. Aktywnie publikuje swoje teksty w �nter�
necie, między innymi na stronach sebastianpyplacz.pl, miastoprojekt.
blogspot.com, jest freelancerem. Karolina mówi o nim: Sebastian robi 
mnóstwo rzeczy artystycznych, więc załatwienie koncertu to dla niego 
pięć minut. Sam tak uzasadnia swoją motywację do budzenia Koszutki:

Przez takie działania człowiek może się nauczyć realizować 
rzeczy non profit, które go uczą nowości i to się przełoży na jego 
pracę zawodową. To także droga do samorealizacji… Przez te 
inicjatywy lokalne mam wpływ na zmianę otoczenia… jako 
mały plankton mogę działać lokalnie.

Na jego stronie możemy doczytać:
Ponieważ jeżeli nam nie będzie się chciało, to gwarantuję Wam, 
że nikt nie weźmie się za rozwiązywanie naszych problemów.

Przestrzenie obywatelskiej aktywności

Między innymi dzięki staraniom członków inicjatywy Pobudka Ko�
szutka, w  tym roku, w  dzielnicy została powołana Rada Jednostki 
Pomocniczej, czyli Rada Dzielnicy. Sebastian startował w wyborach, 
jednak tym razem nie udało się. Mam przekonanie, że kolejne wybory 
przyniosą sukces.

Paweł Ozyrys Jaworski to człowiek renesansu. Z  wykształcenia 
filozof i architekt, zawodowo zajmuje się urbanistyką i planowaniem 
partycypacyjnym, po godzinach społecznik i  lider. Jest członkiem 
Rady Programowej Towarzystwa Urbanistów Polskich w Katowicach, 
stałym współpracownikiem zespołu Medialab Katowice (http://me�
dialabkatowice.eu/). Wraz z  Michałem Kubieńcem tworzy kolektyw 
M�ASTOPROJEKT i prowadzi bloga o mieście (http://miastoprojekt.
blogspot.com). Współpracuje z  wieloma organizacjami pozarządo�
wymi w Polsce, jednak przeważnie jest w Katowicach i działa z ludź�
mi skupionymi wokół Fundacji Napraw Sobie Miasto, której misją 
jest promocja oraz budowanie narzędzi do współdziałania, współ�
projektowania i  współzarządzania przestrzenią miejską7. Fundacja 
jest aktywna na forum ogólnomiejskim i krajowym, natomiast Paweł 
w  wolnym czasie przenosi jej idee na swoje podwórko – Koszutkę. 
Dlaczego?

Po prostu nie mogę inaczej. Uwielbiam pracować z ludźmi, szu-
kać nowych połączeń i pomysłów, dlatego ciągle zastanawiam 
się, jak przekształcić moje otoczenie w każdej skali. Sprawy lo-
kalne nie zajmują wyróżnionej pozycji w moim życiu, lecz na-
turalnie uzupełniają zaangażowanie poza dzielnicą.

Dzięki zaangażowaniu „na zewnątrz”, na grunt inicjatywy Pobudka 
Koszutka Paweł wnosi doświadczenie i kompetencje związane z pracą 
w organizacji samorządowej. To pomaga lepiej planować poszczegól�
ne działania, a przede wszystkim pozyskiwać partnerów i fundusze.

W kilku zdaniach…

�nicjatywa Pobudka Koszutka nie przyjęła żadnej formy instytucjo�
nalnej. Nie ma swojej siedziby, nie posiada też jednego przywódcy. 
Praktycznie nie korzysta z grantów. Jaki jest zatem jej przepis na suk�
ces?

Pobudka Koszutka istnieje i  rozwija się od dwóch lat siłą trójki 
odpowiedzialnych i współpracujących ze sobą liderów społecznych. 
Wydarzenia organizowane w  parku czy na parkingu przy kinie re�
gularnie przyciągają kilkadziesiąt osób (w ciągu trzech dni � Festynu 
Sąsiedzkiego udział w nim wzięło około 300 osób), odbijają się także 
szerokim echem w mediach, są współtworzone w ramach partnerstwa 
osób, instytucji, organizacji i  lokalnych przedsiębiorców. �nicjatywa 
to nie tylko imprezy, ale także codzienna obecność w sieci na portalu 
Facebook czy symboliczny, „wędrujący” po dzielnicy neon. Być może 
właśnie to, że liderów jest trójka i „każdy ma swoją dziedzinę”, spra�
wia, że Koszutka się budzi.

Małgorzata Krysa
doktorantka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego

7 http://naprawsobiemiasto.eu/.

„My w trójkę”, czyli Karolina, Sebastian i Paweł
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„Współtworzę Zatorze”
Monika Hausman-Pniewska

Zatorze to, na podobieństwo warszawskiej Pragi, dzielnica w  Olsz�
tynie, której zła sława sięgała daleko poza granice miasta. Podobno 
strach było tam wychodzić o zmroku, a sygnał policyjnych radiowo�
zów słychać było każdej nocy. Zmieniło się to już dawno, największe 
zakapiory mocno się posunęły w latach i straciły ochotę na rozróby. 
Dzielnica się zmienia.

„U Stefana” na Zatorzu

„U Stefana” to podwórko na olsztyńskim Zatorzu, gdzie kilka lat temu 
grupa społeczników, całkowicie bez projektu i  finansowania rozpo�
częła działania, które trwają do dziś. Kiedy zaczynali, podwórko przy 
ulicy Żeromskiego w Olsztynie nie wyglądało zachęcająco: wszędzie 
brudny piach, spod którego wystawał stary bruk, ale ten zamiast miej�
sce uszlachetniać, raczej je szpecił i  stanowił niebezpieczeństwo dla 
biegających samopas dzieciaków; jedno żałośnie wyglądające, rachi�
tyczne drzewko, obdrapane garaże, pranie wiszące w oknach – nic, co 
by choć na chwilę przyciągnęło oko. Chyba, że dzieciaki, bawiące się 
na podwórku robakami, i grupy podpitych wyrostków, okupujących 
klatki schodowe.

Pierwsze spotkanie zorganizowali pod hasłem „porozmawiajmy 
o podwórku” i umówionego dnia czekali z flipchartem pod trzepa�
kiem. Na wszelki wypadek wzięli balony i  książeczki dla dzieci, bo 
dzieci zawsze się znajdą, przylecą, choćby z ciekawości. Ale przyszli 
też dorośli, jakieś czterdzieści (!) osób, zaciekawionych, czego może 
od nich chcieć ta „pani z urzędu”, jak nazwali jedną z animatorek, któ�
ra na samym początku przedstawiła się jako sąsiadka z  ulicy obok. 
Wtedy chyba jej nie uwierzyli, że nie jest z urzędu, bo komu by się 
chciało coś robić nie na swoim podwórku? O  co wówczas zapytali 
mieszkańców organizatorzy? Nie o  problemy, bo tych mogliby nie 
udźwignąć, ale o to, co chcieliby tu zmienić, co mogą zrobić sami, na 
co mogą wpłynąć, żeby się zadziało. Pojawiły się pierwsze pomysły.

Herbatka u Stefana

Najpierw była herbatka. Nie festyn, nawet nie piknik, ale sąsiedzkie 
spotkania przy herbatce z  samowara. Na herbatkę nie przychodzi 
się rozrabiać, a rozmawiać. Wtedy pojawił się pomysł nazwania po�
dwórka „U Stefana”, bo stare kamienice mieściły się przy ulicy Żerom�
skiego, a on, jak wiadomo, takie właśnie imię nosił. Nazwa się przy�
jęła – niekoniecznie wśród samych mieszkańców, ale była medialna 
i  przyciągnęła do współpracy sporo osób i  organizacji, także spoza 
Zatorza. Przyszli malarze, artyści, którzy malarsko dokumentowali to, 
co się działo wokół, a kiedy ktoś chciał stanąć przy sztaludze, pomaga�
li zrobić pierwszy ruch pędzlem. Zjawiła się grupa bębniarzy, głośno 
oznajmiając wszem i  wobec, że właśnie teraz warto wyjść z  domu 
i wziąć udział w zabawie. Ktoś przyjechał zabytkowym garbusem, na 
tle którego można było zrobić pamiątkową fotkę; któryś z rodziców 
woził dzieci quadem, ale wzniecał takie tumany kurzu, że poproszono 
go, aby przestał; ktoś zdobył glinę i prowadził warsztaty ceramiczne; 
jakieś panie upiekły ciasto i częstowały wszystkich wokół. Zrobiło się 
miło. Herbatce towarzyszyło tworzenie ściennej mozaiki z potłuczo�
nej glazury, z  której na starym, brudnym garażu wyrosły kolorowe 

kwiaty, a pośród ich płatków widniały fotografie twarzy okolicznych 
dzieciaków. Ten moment – wypełniania środka kielichów kwiatów 
twarzami dzieci – najbardziej zachęcił mieszkańców kamienicy, któ�
rzy włączyli się i podpowiadali, gdzie powinna znaleźć się podobizna 
ich córki Wioletki lub wnuka Patryka. Wreszcie, w ślad za dziećmi, 
pojawili się dorośli.

Kino u Stefana

Następne było kino. �dea była prosta: dobranocka z kolacją dla dzie�
ci, kino dla dorosłych, dodatkowo warsztaty z fotografii otworkowej 
i robienia piaskowych świec, czyli tworzenia światła i obrazu. Harce�światła i obrazu. Harce�a i obrazu. Harce�
rze pożyczyli duży namiot, w którym ze starego rzutnika AN�A mia�
ła zostać wyświetlona dobranocka dla dzieci. Rzutnik się znalazł, ale 
wzbudził taką ciekawość, że został rozmontowany i nikt już nie po�ą ciekawość, że został rozmontowany i nikt już nie po� i nikt już nie po�
trafił sprawić, aby działał. Dzieci były zachwycone, że mogły dotknąć 
kliszę, obejrzeć ją pod światło, odgadywać co widać na malutkich 
obrazkach. Dobranockę odtworzono ze współczesnego rzutnika, ale 
w formie slajdów, jak za dawnych czasów. Po bajce zaś była przygoto�
wana przez mamy z podwórka kolacja, rozmowy i przygotowania do 
seansu kinowego.

Kiedy na garażu montowano ekran z drewnianych listewek i prze�
ścieradła, a rzutnik i głośniki stanęły na metalowej drabinie, z miesz�
kań zaczęto wynosić krzesła, materace, a nawet kanapę. Za siedzenia 
posłużyły też dwa wózki z okolicznej Biedronki, co dodatkowo uroz�
maiciło i  tak eklektyczny krajobraz widowni. �  poleciał film, o  Za�
torzu, a występowali w nim ci sami ludzie, którzy teraz siedzieli po 
drugiej stronie ekranu, tylko o kilka lat młodsi. Autor filmu nie mógł 
przyjść tego dnia na Zatorze, więc podzielił się swoim dziełem i za�
czarował publiczność. Nikt już później nie narzekał, że kolejne filmy 
to właściwie nie filmy, a raczej reportaże, niektóre długie i nie zawsze 
wciągające, jak na późną porę. Wszyscy siedzieli murem do pierwszej 
w nocy, aż skończyła się projekcja, aż skończył się inny niż dotychczas 
dzień na ulicy Żeromskiego.

Budżet obywatelski

�  wydawało się, że ucichło na Żeromskiego. Społecznicy czekali na 
inicjatywę mieszkańców, ale oni jeszcze nie byli gotowi, aby sami coś 
zacząć. Wtedy pojawił się konkret – szansa na pieniądze, czyli olsz�
tyński budżet obywatelski. Pięćdziesiąt tysięcy na zwycięski projekt 
na każdym z olsztyńskich osiedli. Za mało na porządną inwestycję, 
ale do tej pory nikt im żadnych pieniędzy nie oferował. „U Stefana” 
wygrało na swoim osiedlu, społecznicy uzbierali tyle głosów, że pobi�
li konkurencję o głowę, choć wszystkie zgłoszone projekty wydawały 
się ważne i interesujące. Czy tę mobilizację można wyjaśnić herbatką 
i kinem? Bez wątpienia nawiązane wówczas więzi, rozgłos medialny, 
który towarzyszył wydarzeniom, i zainteresowanie mieszkańców in�
nych podwórek wzmocniło lokatorów z Żeromskiego i dało im siłę 
przebicia. Uprzątnięto bruk, urządzono parking, posiano trawę i choć 
to pewnie nie jest najładniejsze podwórko w okolicy, ale zrobione wła�
snymi siłami.

Przestrzenie obywatelskiej aktywności
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„Współtworzę Zatorze”

O ile wcześniejsze wydarzenia nie były zasilane żadną żywą gotówką 
(nie licząc paliwa czy połączeń telefonicznych oraz darów w postaci 
produktów czy usług), to „Współtworzę Zatorze” jest już projektem 
partnerskim, solidnie dofinansowanym z funduszy norweskich, zbu�
dowanym na bazie doświadczeń „U  Stefana”. Tym razem animacją 
objęto pięć takich miejsc, w tym nadal ulicę Żeromskiego, gdzie kon�ę Żeromskiego, gdzie kon� Żeromskiego, gdzie kon�
tynuowane są znane już działania, jak kino plenerowe, i podejmowa�
ne są zupełnie nowe, jak chociażby warsztaty z aktywnego stylu życia 
czy komunikacji interpersonalnej. Grupa „Na Puszkina” wybrała so�
bie temat „Sąsiedzkie ABC”, a działacze z „Gietkowskiej” debatowali 
o  tym, jak rozmawiać z  urzędem. Rozkręciło się Zatorze za sprawą 
projektu i animatorek z Forum Animatorów Społecznych: mieszkań�
cy chwycili za aparaty fotograficzne i portretowali Zatorze, wspólnie 
ubierali choinki i kolędowali, zorganizowali turniej gier planszowych 
i wiosenny piknik sąsiedzki. „U Stefana” sadzą drzewa i krzewy, Giet�
kowska porządkuje teren wokół, robi ścieżki i stawia ławeczki, aktu�
alnie remontuje pomieszczenia przeznaczone na Centrum Kreatyw�
nego Mieszkańca. Młodzież i dzieciaki wyjechali do Kaczego Bagna 
– Miejsca �nicjatyw Pozytywnych i wracać za bardzo nie chcieli. A jak 
już wrócili, to nakręcili film wyrażający sprzeciw jego autorów wobec 
hejtowania w  internecie. W  hali targowo�handlowej zawisły zdjęcia 
uczestników warsztatów fotograficznych. Niecodzienne miejsce jak 
na wystawę, ale i sama wystawa wyjątkowa, bo „Migawki z Zatorza” 
to nie tylko fotografie, ale ważne punkty, wokół których coś się działo 
i dzieje na Zatorzu.

Migawka nr 1 – Zatorzanka

Typowa hala targowo�handlowa, do jakich na codzienne zakupy cho�
dzi się chętniej niż do zimnych supermarketów. Na dole bezwzględ�
nie królują warzywa, ale są też ryby, mięso, pieczywo i nabiał, prawie 
wszystko na kieszeń przeciętnego mieszkańca Zatorza – prawdziwa 
feeria barw i mix zapachów. Najładniej wyglądają pomidory i śliwki, 
najbardziej pachną jabłka, bo to teraz na nie sezon, ale przez słod�
ki aromat szarej renety przebija ostra woń suszonych ryb, miesza się 
z  zapachem morlińskiej parówki i  wędruje na pierwsze piętro, któ�
re okupują manekiny bez oczu i wyrazu twarzy, ale za to wystrojone 
w naśladujące znane marki jeansy i kurteczki. Wszystko oczywiście 
dostępne dla szarego mieszkańca Zatorza, choć pewnie nie do końca, 
bo pierwsze piętro pustoszeje. Znikają kolejne boksy, a klientów coraz 
mniej. Trochę żal. Mieszkańcy patrzą z  obawą, czy aby sama Zato�ńcy patrzą z  obawą, czy aby sama Zato�  obawą, czy aby sama Zato�
rzanka w końcu nie przestanie funkcjonować i nie stanie się jakimś 
ważnym bankiem albo w ogóle zniszczeje, bo obiekt jest raczej mało 
reprezentacyjny. Pomiędzy dołem a piętrem, tuż przy schodach, zawi�
sły wielkie zdjęcia – portrety mieszkańców Zatorza, obrazy kamienic, 
miejsc ładnych i  pozornie nieciekawych. To Zatorze sportretowane 
przez samych zatorzan, uczestników warsztatów fotograficznych, 
choć nie tylko.

„Ta pani z  kotem to nasza klientka, ooo, a  ta też tu przychodzi 
na zakupy, a ta kamienica to gdzie stoi?” – komentowali sprzedawcy 
z pierwszego piętra, gdy pojawiły się zdjęcia. Pomagali w zawiesza�
niu zdjęć, zawiązywali sznurki, odsuwali manekiny, aby było wygod�
niej, zagotowali wodę na kawę. Na schody przyszły też roześmiane 
panie z  rybnego, kokietując, że one też by chciały takie zdjęcia, ale 
nikt im tego nie proponował. Pani ze strategicznie położonego stoiska 
z warzywami zachwycała się, że to wspaniały pomysł, wspaniały! Pan 
z  innej dzielnicy przyszedł obejrzeć zdjęcia, bo usłyszał w  radio, że 
jakaś fajna wystawa na warzywach jest w Zatorzance. Na portalu spo�
łecznościowym zawrzało od pozytywnych komentarzy. „Aż żałuję, że 
nie zrobiłem zdjęcia babci, byłyby wszystkie pokolenia”� mówi Jarek, 
którego rodzina jest na zdjęciach, a on sam jest autorem kilku z nich.

Migawka nr 2 – Zielono im!

� znowu Żeromskiego. Tam nadal wiele pracy wkłada sama ani�
matorka, która od czasu do czasu żali się, że mieszkańcy nie chcą się 
włączać, że jest im to obojętne, że nie ma z kim działać. Ale „U Stefa�
na” jednak ruszyło. Tym razem za sprawą projektu można było prze�
znaczyć pięć tysięcy złotych na podwórkową inicjatywę. Mieszkańcy 
zdecydowali, że obsadzą podwórko krzewami i drzewkami. Parking 
już mają, to teraz czas na zieleń i ławeczki. Tak się zabrali do roboty, 
że okoliczni mieszkańcy przyszli te działania obserwować, dziwiąc się, 
że to chyba jakiś czyn społeczny i że ich podwórko też by się tak przy�ś czyn społeczny i że ich podwórko też by się tak przy�ich podwórko też by się tak przy�
dało upiększyć. Bo teraz na Żeromskiego jest już naprawdę ładnie, 
a kiedy mieszkańcy zdali sobie sprawę, że nie na wszystko wystarczy 
z dotacji, zrobili zrzutkę na dodatkowe umocnienia trawników. Ani�
matorka wzdycha z ulgą i ze wzruszenia, bo mieszkańcy obdarowali 
ją tortem, na którym krem udawał zieloną trawę, a w oczy rzucał się 
napis: „w podziękowaniu dla Bożenki”. Świętowali to sadzenie roślin 
cały wieczór, na dodatek dość niecodziennie, bo z koncertem na Że�
romskiego zawitała Ania Broda, cymbalistka i wokalistka z Zatorza, 
którą wielu z nich ostatnio widziało w programie „Mam Talent!”. Oj, 
działo się!

I staje się zmiana

Podwórko „U Stefana” to już nieco inne miejsce. Ludzie stąd też już są 
inni. Zmienili się. Już nie zgodziliby się na to, co było wcześniej. Mają 
w sobie tęsknotę za lepszym – życiem i miejscem. Wierzą, że mogą 
więcej, a do niedawna nie wierzyli, że mogą cokolwiek. �nne staje się 
Zatorze. Rośnie duma wypływająca z faktu, że tutaj się mieszka, że jest 
się zatorzaninem, rodzi się dzielnicowy patriotyzm. Odradza się stara 
miejska tkanka – ludzie się wzajemnie znają, pozdrawiają się na ulicy, 
bo mieszkają obok siebie. Pojawia się odpowiedzialność za miejsce, 
o czym świadczy choćby fakt, że już dwa lata pod rząd społecznicy 
z Zatorza otrzymują możliwość realizacji ogólnomiejskich projektów 
z budżetu obywatelskiego. To zaczątek, ale ten proces już ruszył i nic 
go nie powstrzyma. A przed nami jeszcze obficie finansowana ze środ�
ków Unii Europejskiej rewitalizacja społeczna dzielnicy!

W działania na Zatorzu zaangażowani są przede wszystkim jego 
mieszkańcy, ale też Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Młyn, 
Stowarzyszenie ESW�P, Bank Żywności w  Olsztynie, Fundacja 
Kreatywnego Rozwoju, Rada Osiedla Zatorze, Fundacja dla Dzie�
ci i  Młodzieży „Kółko Graniaste”, Stowarzyszenie „Powinniśmy”. 
Realizatorem i  pomysłodawcą projektu jest Forum Animatorów 
Społecznych, a działające na olsztyńskim Zatorzu jego członkinie 
są jednocześnie mieszkankami tego osiedla.

Monika Hausman-Pniewska
Forum Animatorów Społecznych

Przestrzenie obywatelskiej aktywności
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Grupy interesu jako animatorzy  
i strażnicy demokracji w amerykańskim  
systemie politycznym
Bohdan Szklarski

„Pokaż mi co robią twoi obywatele między wyborami, a powiem ci jaką 
masz demokrację” – tak można zacząć rozmowę o społeczeństwie oby�
watelskim. Jeśli dla większości ludzi główną lub wręcz jedyną formą ak�śli dla większości ludzi główną lub wręcz jedyną formą ak� lub wręcz jedyną formą ak�
tywnego udziału w polityce są ploteczki na temat polityków i okazjonalny 
udział w wyborach, to społeczeństwo takie nie zasługuje na miano oby�
watelskiego1. Tym, co w systemie demokratycznym nadaje społeczeństwu 
obywatelski charakter, jest udział w zorganizowanych działaniach na rzecz 
realizacji wybranych wartości, interesów i  celów, a  więc spontaniczne, 
oddolne zrzeszanie się w  celu wywierania wpływu na decydentów lub 
rozwiązywania problemów wspólnym wysiłkiem we własnym zakresie. 
Na tym polega „zwyczajne” uczestniczenie w kształtowaniu dyskursu pu�
blicznego. To w uproszczeniu podana sucha teoria, wywiedziona z filozofii 
kontraktu społecznego Johna Locke’a.

Współcześnie na europejskim gruncie obywatelskość, poza aspektem 
głosowania w wyborach, ujmujemy w  instytucjonalne ramy organizacji 
pozarządowych. Ku nim kierujemy uwagę chcąc ocenić „jakość demokra�
cji” w danym kraju. Jednak w najstarszej współczesnej demokracji, czyli 
w USA, „NGOs” to określenie właściwie nieznane, a przynajmniej niebę�
dące w powszechnym obiegu. One oczywiście istnieją i działają, ale nazy�
wane są raczej „grupami nacisku” (pressure groups) – w zgodzie z funkcją, 
jaką sprawują, lub „grupami interesu” (interest groups) – z punktu widze�
nia przyczyn, dla których powstają. Ten ostatni termin jest najczęściej sto�
sowany w powszechnym dyskursie2. Fakt, że wszelkie organizacje tworzą�
ce społeczeństwo obywatelskie istnieją poza kontrolą rządu, niezależnie od 
rządu, bez wsparcia finansowego ze strony rządu, jest dla Amerykanów 
oczywistą oczywistością.

W  amerykańskim przypadku, dla usprawiedliwienia ich istnienia, 
częściej niż pisma filozofów przywołuje się słowa ojców założycieli tam� słowa ojców założycieli tam�ojców założycieli tam�
tejszej demokracji (Benjamina Franklina, Thomasa Jeffersona, Jamesa 
Madisona), a że byli oni intelektualnie płodni i z chęcią przelewali swoje 
przemyślenia na papier, nie brakuje tekstów, które można streścić jednym 
zdaniem: specyfiką amerykańskiej demokracji jest stworzenie takich ram 
instytucjonalnych, które nie tylko nie ograniczają, ale wręcz zachęcają oby�
wateli do działania. Wystarczy sięgnąć choćby do dyskusji wokół ratyfika�
cji Konstytucji z 1787 roku. Spory między dwoma obozami politycznymi – 
federalistami i antyfederalistami – dotyczyły przede wszystkim charakteru 
i zakresu władzy centralnej w odniesieniu do władz stanowych, a nie samej 
istoty obywatelskości jako wolności do zrzeszania się i wyrażania opinii3. 
Te znalazły gwarancję w dziesięciu pierwszych poprawkach do konstytucji 
zwanych Kartą Praw (Bill of Rights). Najdoskonalej ideę autonomii obywa�

1 Margaret Conway, Political Participation in the United States, CQ 
Press, Washington, DC, 2000, pp. 2–3.
2 The Politics of Interests: Interest Groups Transformed, (ed.) Mark Pe�
tracca, Westview Press, Boulder 2007, pp. xxi�xxii.
3 James E. Anderson, Public Policymaking: An Introduction, Houghton 
Mifflin, Boston 2003, p. 35.

teli, tworzącą obywatelskość amerykańskiej demokracji, oddał francuski 
podróżnik Alexis de Tocqueville. Jego opis Ameryki z 1831 roku pozostaje 
zadziwiająco aktualny na początku XX� wieku4.

Skąd się wzięło ograniczenie prędkości przed szkołami do 30 km na 
godzinę? Dlaczego na produktach w supermarkecie informacja o składzie 
jest większa niż reszta kolorowego opakowania? Dlaczego stojącym na 
krawędzi Wielkiego Kanionu turystom nie przesłaniają wspaniałych wi�
doków wyziewy z ulokowanych nieopodal elektrowni? Dlaczego zabawki 
dla dzieci nie rozkładają się na małe kawałki?

Odpowiedź na wszystkie te pytania jest banalnie prosta: każda z tych 
i  tysięcy podobnych decyzji regulujących zachowania obywateli i wpły�
wających na jakość ich życia w  sferze publicznej jest efektem działania 
grup nacisku. Ostatecznie decyzje dotyczące bezpieczeństwa na drogach, 
standardów ochrony środowiska, zakresu informacji dla konsumentów 
podjęły oczywiście odpowiednie władze. Jednak bez „wkładu” ze strony 
grup nacisku rozmaite detale tych uregulowań: zakres, czas przyjęcia, fun�
dusze na realizację, a nawet sposób ich wdrażania mógłby być odmienny. 
Stan zorganizowania i sprawność działania grup nacisku w USA sprawił, 
że uprawnionym stało się nazywanie ich działań formą przemysłu (policy 
entrepreneurship)5.

Ten „wkład” grup nacisku jest obywatelską esencją amerykańskiej 
demokracji (American exceptionalism). Grupy interesów wpływają na de�
cyzje polityków, śledzą proces legislacyjny, jak również aktywnie uczest�
niczą w monitorowaniu efektów prac decydentów. Działania te prowadzą 
w sposób ciągły. Jednocześnie, głównie za pomocą mediów, obecnie rów�ób ciągły. Jednocześnie, głównie za pomocą mediów, obecnie rów�ednocześnie, głównie za pomocą mediów, obecnie rów�
nież społecznościowych, kształtują sposób myślenia obywateli na temat 
otaczającego nas świata. Nikt z amerykańskiej elity politycznej nie może 
nigdy powiedzieć, że „ta sprawa jest już załatwiona na dobre”6.

Działalność grup nacisku w USA, jak nigdzie indziej, doskonale ilu�
struje kolejne właściwości demokracji. �stniejący system polityczny podle�
ga ciągłemu rozwojowi, a polityka jako proces podejmowania i realizowa�
nia decyzji nigdy się nie kończy. Żadna sprawa nie może być „zamknięta”, 
zawsze bowiem znajdą się tacy obywatele, którzy chcieliby czegoś więcej 
lub mniej, zrobić coś szybciej lub wolniej, wydać na dany cel mniej lub 
więcej środków. Rolą elit politycznych jest zapewnienie instytucjonalnych 
i  prawnych ram dla możliwie najbardziej swobodnej działalności tych, 
którzy chcą aktywnie tworzyć przestrzeń publiczną.

W prawdziwie obywatelskiej demokracji, jaką Stany Zjednoczone bez 
wątpienia są, zawsze panuje „OBYWATELSK� N�EPOKÓJ”, który należy 
rozumieć jako stan gotowości do działania, przede wszystkim po stronie 

4 Robert D. Putnam, Bowling Alone: The Collapse and Revival of Ame-
rican Community, Simon & Shuster, New York 2000, p. 24.
5 Scott Ainsworth, Analyzing Interest Groups: Group Influence on Peo- 
ple and Policies, W.W. Norton, New York 2002, pp. 38–39.
6 Christopher Bosso, Pesticides & Politics: The Life Cycle of a  Public 
Issue, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh 1990, pp. xi�xiii.
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Jakie znaczenie to strukturalne zdecentralizowanie władzy i jej bliski 
dystans do obywateli ma dla działania grup interesu w amerykańskiej de�
mokracji? Ten związek jest bardzo prosty: każdy kandydat na urząd musi 
SAM pozyskać fundusze konieczne do prowadzenia kampanii. Musi SAM 
zbudować sztab wyborczy. Musi SAM napisać program polityczny (jeśli 
stanowisko tego wymaga). Partia polityczna daje mu tożsamość, szyld, 
wsparcie znaczących członków (endorsement) i  niewiele więcej. Ta sa�
modzielność elit daje im, z jednej strony, ogromną wolność i autonomię, 
z drugiej zaś nakłada na nich odpowiedzialność za własne losy. Przy jed�
nomandatowych okręgach wyborczych, jakie mamy w USA, po wyborach 
dochodzi do tego odpowiedzialność za wszystkich mieszkańców i instytu�
cje we własnym okręgu wyborczym12.

Wybory to czas rozmowy o  sprawach ważnych dla każdej społecz�
ności. Tę rozmowę obywatele toczą z elitą. Stawką jest kształt przyszłych 
władz, jak również charakter ich konkretnych decyzji lub przynajmniej 
kierunek działania i myślenia. Od roku 2004, czyli od kampanii Howar�
da Deana o prezydencką nominację wśród demokratów, rozmowa coraz 
częściej przenosi się do �nternetu13. W czasie wyborów każdy kandydat na 
urząd staje się – jak mówią Amerykanie – punktem dostępu (point of ac-
cess)14. Wentylem, przez który na poziom władzy przenikają idee, pomysły, 
wartości, sugestie, żądania i emocje, których wyrazicielami są w głównej 
mierze obywatele zorganizowani w grupy nacisku. Czas wyborów to ide�
alny moment na wywarcie wpływu.

Ten wpływ wywierany jest na wiele sposobów, spośród których naj�
ważniejszym są donacje na kampanie kandydatów oraz słowa wypowia�
dane bezpośrednio do ucha kandydatów lub za pomocą mediów. Trzecia, 
nie mniej znacząca forma wpływu, to dostarczanie kandydatom informa�
cji i „siły roboczej” w postaci wolontariuszy. Biorąc pod uwagę, że wybory 
do �zby Reprezentantów odbywają się w USA co dwa lata, a wiele kadencji 
stanowych i lokalnych władz nie jest dłuższa niż trzy lata, można powie�
dzieć, że amerykańska demokracja jest systemem niezwykle otwartym na 
wpływ. Taki układ instytucjonalny i reguły stwarzają niespotykaną w in�
nych demokracjach MOŻL�WOŚĆ wywierania wpływu na władze, na 
ich skład i podejmowane działania. Sposób korzystania z tych możliwości 
przez obywateli jest już pochodną ich skłonności do działania, determina�
cji, zainteresowań, znajomości spraw i stopnia mobilizacji.

Opis działania grup nacisku poprzedziłem dość obszernym omówie�
niem specyfiki amerykańskiej demokracji, bowiem zależało mi na tym, 
by czytelnik dobrze zrozumiał kontekst, w jakim owe grupy funkcjonują. 
Wielość demokratycznych instytucji, ciągłość i  otwartość procesu poli�
tycznego, jak też dostępność amerykańskich elit, stanowią o ogromnym 
obywatelskim potencjale amerykańskiej demokracji. O tym jak obywatele 
go wykorzystują, piszę w dalszej części tekstu.

Żeby docenić potencjał grup nacisku w USA, pamiętać musimy, że 
proces polityczny – czyli w uproszczeniu: proces stanowienia reguł życia 
publicznego – podzielić można na dwa kluczowe etapy: podejmowanie 
decyzji i wprowadzanie ich w życie. W Polsce często zapominamy o tej 
drugiej fazie. Koncentrujemy uwagę na samym zdobywaniu wpływu na 
decyzje, jakby zakładając, że ich implementacja podporządkowana jest 
jakimś obiektywnym zasadom racjonalności. Amerykański przykład po�
kazuje nam, że wcale tak nie musi być.

Grupy nacisku w równym niemal stopniu uczestniczą w tworzeniu re�
gulacji, jak i w ich implementacji. Upraszczając nieco, można powiedzieć, 
że w Kongresie USA działa to w sposób następujący: ktoś zgłasza projekt 
legislacyjny. Przeważnie jest to zmiana już istniejących reguł15. Na etapie 
tworzenia projektu kongresmen już konsultował propozycję z zaprzyjaź�

12 Richard Fenno, Home Style: House Members in Their Districts, op. 
cit., pp. 3–5.
13 Jody C. Baumgartner, Peter L. Francia, Conventional Wisdom and 
American Elections: Exploding Myths, Exploring Misconceptions, Row�
man & Littlefield Publishers, �nc., Lanham 2008, p. 52.
14 John Mark Hansen, Gaining Access: Congress and the Farm Lobby 
1919-1981, University of Chicago Press, Chicago 1991, pp. 11–22.
15 Christopher Bosso, Pesticides & Politics: The Life Cycle of a Public 
Issue, op. cit., p. 207.
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obywateli. W języku politologii i socjologii nazywamy go kapitałem spo�
łecznym, który językiem potocznym można opisać słowami: „chce mi się 
działać i widzę tego sens”7.

Tym, co sprawia, że w Stanach Zjednoczonych każdego dnia dziesiątki 
tysięcy ludzi aktywnie tworzy swoje otoczenie, jest bliskość władzy8. Jest 
ona pochodną przede wszystkim dwóch czynników. Pierwszy to formalna 
decentralizacja władzy w ramach systemu federalnego. Dobrze nam znany 
poziomy trójpodział władzy na wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą, 
w  amerykańskim systemie jest wzmocniony przez pionowy podział na 
władzę krajową, zwaną potocznie władzą federalną, władze stanowe i na 
samym dole władze lokalne. Każdy poziom władzy ma swoje wyłączne 
kompetencje.

W takim układzie nie byłoby może nic szczególnego, jest to bowiem 
typowa struktura podziału władz dla tzw. złożonych demokracji, które – 
tak jak na przykład Niemcy – powstały z połączenia wielu niezależnych 
wcześniej bytów politycznych. W przypadku USA oznacza to, że poziomy 
trójpodział podział władzy jest powielony pięćdziesiąt razy: funkcjonuje 
pięćdziesięciu gubernatorów, tyleż legislatur stanowych i systemów sądów. 
W tym nie ma nic niezwykłego. Ameryka jednak nie byłaby Ameryką, 
gdyby nie wprowadziła swoich specyficznych rozwiązań.

Te osobliwe rozwiązania, nieznane w żadnej innej demokracji, pole�żadnej innej demokracji, pole�nej innej demokracji, pole�
gają na tym, że w USA na wszystkich poziomach władzy jest ponad 500 
tysięcy stanowisk we władzach wykonawczych i sądowniczych, obsadza�
nych w  drodze wyboru. Tak, to nie pomyłka: pół miliona urzędników 
samorządowych oraz sędziów stanowych i  lokalnych to ludzie wybrani 
na te stanowiska przez obywateli. Na poziomie krajowym są tylko dwie 
takie osoby – to prezydent i  wiceprezydent9. Na poziomach stanowym 
i  lokalnym wybiera się urzędników na rozmaite stanowiska, począwszy 
od sędziów stanowych Sądów Najwyższych (state supreme court judge) do 
urzędników odpowiedzialnych za zbieranie zwłok z ulicy (coroner). Z wy�
boru pochodzą prokuratorzy, szeryfowie, księgowi, pracownicy szkolnych 
kuratoriów i wielu, wielu innych.

Każdy z  tych wyborów poprzedzony jest prawyborami, czyli rywa�
lizacją wewnątrz partii o to, kto z jej ramienia będzie się ubiegał o dane 
stanowisko. Wobec tego w rzeczywistości mamy do czynienia z (prawie) 
trzykrotną elekcją (prawybory w dwóch dużych partiach plus właściwe 
wybory). Widać więc wyraźnie jak dalece zdecentralizowana i  uzależ�
niona od uzyskania poparcia obywateli jest amerykańska elita polityczna. 
Każde wybory to konieczność potwierdzenia mandatu na zajmowane sta�ć potwierdzenia mandatu na zajmowane sta� potwierdzenia mandatu na zajmowane sta�
nowisko. Oznacza to, że to co myślą i czują obywatele MUS� absorbować 
amerykańskie elity na każdym poziomie władzy. Ta uwaga rządzących, 
poświęcana obywatelom (i wyborom), wymuszona przez demokratyczne 
procedury wyłaniania członków elit rządzących, w amerykańskiej demo�
kracji skraca dystans między władzą a obywatelami. Ten stan świadomości 
elit i obywateli – „wsłuchania w siebie” – nosi fachowe miano „nieustającej 
kampanii wyborczej” (permanent campaign)10.

Nie zmienia tego fakt, że w znakomitej większości raz wybrani przed�
stawiciele do władz stanowych, lokalnych pozostają na swych stanowi�
skach przez wiele kadencji. W  praktyce skuteczniejszym sposobem ich 
wymiany nie są wybory, ale reguły ograniczające kadencyjność do dwóch 
lub trzech, w zależności od stanowiska. W ostatniej dekadzie reelekcja do�
tyczyła 80% stanowych legislatorów, 87% gubernatorów, 83% członków 
kuratoriów itd. Na szczeblu krajowym ten poziom jest równie wysoki i dla 
kongresmenów w �zbie Reprezentantów wynosi ponad 95%, a dla senato�
rów około 80%11.

7 Robert D. Putnam, Bowling Alone: The Collapse and Revival of Ame-
rican Community, op. cit., pp. 22–24.
8 Richard Fenno, Home Style: House Members in Their Districts, Little 
Brown, Boston 2003, p. 214.
9 The Permanent Campaign and Its Future, (eds.) Norman J. Ornstein, 
Thomas E. Mann, AE� Press, Washington, DC, 2000, p. 7.
10 �bidem, p.17.
11 Jeffrey M. Stonecash, Reassessing the Incumbency Effect, Cambridge 
University Press, Cambridge 2008, pp. 11–14.
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nionymi grupami interesów. Projekt wędruje do odpowiednich komisji, 
które rozpoczynają nad nim prace. Tu grupy nacisku wkraczają do gry zu�
pełnie oficjalnie. �ch przedstawiciele zapraszani są przez zaprzyjaźnionych 
kongresmenów do zabrania głosu w czasie prac legislacyjnych. Oponenci 
proponowanego rozwiązania czynią dokładnie to samo. Kongresmeni wy�
pytują przedstawicieli grup nacisku, szukając wiedzy i wsparcia dla swoich 
racji. Grupy dostarczają danych, informacji o  prowadzonych analizach 
kosztów i konsekwencji rozważanych alternatyw. Argumentują, przeko�
nują, powołując się na badania naukowe i porównując z innymi podob�
nymi przypadkami.

Grupy nacisku są przygotowane do zajęcia stanowiska nawet w naj�
bardziej złożonej kwestii. Dany problem to jest „ich zagadnienie”. Wa�
rianty zachowań pożądanych, jak również niechciane scenariusze mają 
„rozpracowane” zanim problem stanie w Kongresie16. Na tym polega ich 
profesjonalizm. Każda z większych grup funkcjonuje jak mały think tank, 
gromadząc informacje, dane, ekspertyzy, które stają się orężem politycz�
nym w momencie rozpoczęcia prac legislacyjnych. Oponenci dysponują 
podobnym wsparciem, zatem sala komisji Kongresu staje się areną de�
baty politycznej, prowadzonej między rywalizującymi grupami nacisku. 
Taką małą agorą. Dziennikarze przysłuchują się debatom i relacjonują ich 
fragmenty, dzięki czemu wiedzę i opinie wyrażane podczas dyskusji może 
poznać całe społeczeństwo.

Rywalizacja grup interesów na forum komisji Kongresu jest bar�
dzo ważnym elementem amerykańskiej demokracji – nadaje proce�
sowi legislacyjnemu deliberatywny charakter17. Komisja jest punktem 
dostępu. Takim samym, tyle że spersonalizowanym punktem dostępu 
do procesu decyzyjnego, są poszczególni kongresmeni, a  nawet ich 
doradcy (staff). Każdy reprezentant i senator zatrudnia przynajmniej 
kilku asystentów, którzy specjalizują się w określonych dziedzinach18. 
Lobbyści, czyli członkowie grup lub wynajęci przez grupy interesów 
„adwokaci”, stale kontaktują się z asystentami legislatorów, „pilnując” 
swoich spraw, nieustannie przypominając o  swoim istnieniu i  ce�
lach19. Aktywniejsze oddziaływanie zaczyna się, gdy odpowiedni pro�
blem staje się przedmiotem prac legislacyjnych.

Co ciekawe, mimo zatrudniania wielu asystentów i korzystania z po�
mocy asystentów przypisanych do właściwych komisji, legislatorzy bardzo 
często posiłkują się informacjami dostarczanymi przez grupy nacisku bez 
weryfikowania ich rzetelności20. Ktoś może nazwać takie postępowanie 
nierozważnym. W  praktyce jednak grupy nie mogą sobie pozwolić na 
dostarczanie nieprawdziwych i  zbyt jednostronnych informacji. Gdy�
by tak się stało, zostałoby to ujawnione w czasie przesłuchań w komisji. 
Najpewniej przez oponentów, którzy z radością wytknęliby konkurento�
wi nierzetelność21. Fałszowanie statystyk, naginanie danych, podawanie 
nieprawdziwych analiz doprowadziłoby do utraty wiarygodności przez 
grupę, która tym samym wykluczyłaby się z procesu legislacyjnego w tym 
konkretnym przypadku i we wszystkich kolejnych, gdy „ich” problem po�
jawiłby się w dyskursie publicznym. Żadnej grupy nacisku nie stać na taką 
nonszalancję. Jednorazowa korzyść chwilowego „zwycięstwa”, na przykład 
w głosowaniu w komisji na podstawie fałszywych przesłanek, szybko zo�
stałaby zniwelowana przez podważenie informacji przez oponentów lub 
media. Sama decyzja natomiast, jeśli byłaby podjęta w oparciu o błędne 
założenie, zostałaby skorygowana w dalszej fazie procesu legislacyjnego 
w  innych komisjach. Fałszerstwo równoznaczne jest z  politycznym sa�

16 William P. Browne, Private Interests, Public Policy, and American 
Agriculture, University Press of Kansas, Lawrence 1992, pp. 55–56.
17 The Politics of Interests: Interest Groups Transformed, (ed.) Mark Pe�
tracca, op. cit., pp. 32–38.
18 Walter J. Oleszek, Congressional Procedures and the Policy Process, 
CQ Press, Washington, DC, 2007, p. 19.
19 R. Douglas Arnold, The Logic of Congressional Action, Yale Univer�
sity Press, New Haven 1990, p. 85.
20 The Politics of Interests: Interest Groups Transformed, (ed.) Mark Pe�
tracca, op. cit., pp. 22, 32.
21 Richard L. Hall, Participation in Congress, Yale University Press, 
New Haven 1996, pp. 3–6.

mobójstwem lub przynajmniej długoterminowym wykluczeniem z gry. 
Każde głosowanie nad elementami ustawy, która wolno przechodzi przez 
komisje i podkomisje, jest okazją do wywarcia wpływu i przypomnienia 
swoich racji. Takich głosowań w trakcie pełnej ścieżki legislacyjnej – za�
nim projekt zostanie złożony w całość i przedstawiony zgromadzeniu do 
przegłosowania – może być kilkanaście. Kongres jest dwuizbowym parla�
mentem, co oznacza, że każdy projekt pokonuje żmudną drogę legislacyj�
ną dwukrotnie22.

Tylko dobrze zorganizowane, profesjonalne grupy stać na udział w tej 
grze. Dlatego tak wiele z  nich wynajmuje zawodowych lobbystów, czę�
sto byłych legislatorów i ich asystentów, do reprezentowania racji grupy 
w Kongresie lub wobec Białego Domu, który także, choć w sposób mniej 
czytelny, jest obiektem nacisku. W Kongresie cały proces dochodzenia do 
uzgodnień w sprawie propozycji legislacyjnych jest jawny. Podobnie poli�
tycy pracujący nad ustawami jawnie spotykają się z lobbystami i grupami 
interesów. Jawne są donacje wyborcze, które grupy przekazują na rzecz 
wybranych legislatorów. Jawne są prace komisji i  podkomisji. Jawne są 
wreszcie wyniki głosowań. Ta transparentność jest gwarancją legitymizacji 
efektów procesu politycznego w Waszyngtonie. Tworzy ona bardzo specy�
ficzną „kulturę władzy”, której opisy znajdziemy we wszystkich wspomnie�
niach byłych już legislatorów i politycznych działaczy rozmaitych opcji23.

Wyspecjalizowane grupy pożytku publicznego, tzw. public interest 
interest groups, swoiści strażnicy moralności i zasad w amerykańskiej de�
mokracji, śledzą wszystkie wydarzenia w Kongresie, jak również te na linii 
legislatorzy�grupy nacisku24. Publikują dane dotyczące kongresmenów – 
jak głosowali, skąd zebrali pieniądze na kampanię, kogo zatrudniają, z kim 
się spotykają itp. Zainteresowani wyborcy mogą takie informacje znaleźć 
w raportach grup, dziś najczęściej umieszczanych na stronach interneto�
wych. Telewizja i media elektroniczne z chęcią korzystają z tych danych, 
edukując społeczeństwo.

Opisane działania grup nacisku w procesie legislacyjnym to zaledwie 
połowa ich pracy w Waszyngtonie. Druga część ich zadań, bynajmniej nie 
mniej ważna, mieści się w obszarze wprowadzania ustaw w życie25. Tutaj 
mamy do czynienia z dwoma rodzajami aktywności grup nacisku.

Po pierwsze, starają się one wpływać na tworzone w  administracji 
prezydenckiej, w ministerstwach, przepisy wykonawcze i inne wytyczne 
do uchwalonych ustaw. Dzieje się to zupełnie jawnie w procesie publicz�
nego uzgadniania, czasem nawet w formie udziału w wysłuchaniach pu�
blicznych26. Przedstawiciele najważniejszych grup, jako specjaliści w danej 
dziedzinie polityki, są niekiedy nawet zapraszani do dyskusji w ministe�
rialnych gabinetach. Uczestnicy procesu politycznego dobrze bowiem 
rozumieją, że lepiej poczynić ustalenia przy współudziale ważnych grup 
nacisku niż potem narazić się na publiczną krytykę i protesty, które mogą 
skutecznie odwlec lub wręcz uniemożliwić wprowadzenie ustawy w życie.

Dopuszczenie grup nacisku do udziału w procesie podejmowania de�
cyzji politycznych w Waszyngtonie ma na celu nie tylko zdobycie informa�
cji i poparcia czy też „odpłacenie się” za wsparcie w wyborach. Otwartość 
i umożliwienie grupom interesu obecności na etapie tworzenia uregulo�
wań sprzyja legitymizowaniu podjętych decyzji i minimalizuje koszty ich 
wprowadzania w życie. W tym sensie grupy nacisku funkcjonują w roli 
zastępcy suwerena, czyli ludu.

Drugi rodzaj aktywności grup nacisku, której forum znów jest Kon�
gres, to nadzór nad wykonaniem decyzji podjętych przez Kongres, czyli 

22 Walter J. Oleszek, Congressional Procedures and the Policy Process, 
op. cit., pp. 11–23.
23 Timothy J. Penny, Major Garrett, Common Cents: A  Retiring Six-
-Term Congressman Reveals How Congressman Reveals How Congress 
Really Works and What We Must Do to Fix It, Avon Books, New York 
1995.
24 William P. Browne, Private Interests, Public Policy, and American 
Agriculture, op. cit., p. 131.
25 Jeffrey L. Pressman, Aaron Wildavsky, Implementation, University 
of California Press, Berkeley 1979, pp. xviii–xx.
26 James E. Anderson, Public Policymaking: An Introduction, op. cit., 
pp. 193–211.
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zadaniem przekazanym w ręce urzędników państwowych lub stanowych. 
Ta część działań Kongresu nazywa się nadzorem nad administracją (over-
sight) i jest nie mniej ważna od udziału w procesie legislacyjnym27. Kon�
gres najprawdopodobniej wskazał administracji (w miarę) konkretne cele 
i przyznał (konkretne) środki na ich realizację, dlatego jest zobowiązany 
do weryfikowania na bieżąco sposobów ich wykonywania i wydatkowa�ów ich wykonywania i wydatkowa� ich wykonywania i wydatkowa�
nia przydzielonych funduszy. Nadzór sprawowany jest na forum właściwej 
komisji, tej samej, która zajmowała się danym wycinkiem ustawy w proce�
sie jej uchwalania. Ponownie odbywają się przesłuchania członków admi�
nistracji odpowiedzialnych za wdrażanie ustaw w życie, w czasie których 
głos zabierają przedstawiciele grup nacisku.

Tym razem występują oni jako eksperci kontrolujący wykonanie 
ustaw. Jak poprzednio, to grupy nacisku posiadają znacznie lepszą niż 
członkowie �zby Reprezentantów i senatorowie wiedzę na temat optymal�
nych sposobów wdrażania ustaw, czyli rozwiązywania problemów. To gru�
py wiedzą czy tempo wydawania środków zwiastuje skuteczne wykonanie 
ustawy, czy wręcz przeciwnie. � to one wiedzą czy sposób wydawania środ�
ków najlepiej służy osiągnięciu zamierzonych celów. Komisja przesłuchuje 
na tę okoliczność przedstawicieli rozlicznych grup. Dyskusja nie ma już 
tak rywalizacyjnego charakteru, gdyż uchwalona regulacja i przepisy wy�
konawcze najprawdopodobniej dość precyzyjnie określiły sposób postę�
powania w danej kwestii.

Przedstawiciele grup nacisku w  czasie publicznych przesłuchań, 
a  także za pośrednictwem rozmaitych kanałów komunikacyjnych, do�ów komunikacyjnych, do� komunikacyjnych, do�
starczają legislatorom wiedzy, w oparciu o którą wypytują oni przedsta�
wicieli właściwych ministerstw i rządowych agend o stan zaawansowania 
realizacji ustawy. Na etapie nadzoru legislacyjnego grupy nacisku stają się 
krytykami i obserwatorami pracy ministerstw i agend rządowych, by jak 
najlepiej monitorować rzetelność działań władzy wykonawczej. Grupy 
nacisku odgrywają w nim ważną rolę strażnika wartości i interesów oby�
wateli. Podobnie jak w procesie legislacyjnym, funkcję kontrolną sprawują 
różnorodne grupy, tak zwolennicy, jak i  przeciwnicy wprowadzanych 
w życie przepisów. �ch udział nie jest tak upubliczniony, bo dla mediów 
przesłuchania dotyczące nadzoru nad wprowadzanymi w życie prawami 
są mniej widowiskowe. Przeważają tu mało interesujące dyskusje na te�
mat konkretnych szczegółów i wydatków28. �naczej sprawa wygląda, gdy 
omawiany problem jest kluczowy dla szerokiej publiki – wówczas dzia�
łania kontrolne nad wprowadzaniem ustaw w  życie stają się ważnym 
wydarzeniem politycznym. Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy w danej 
dziedzinie polityki wydarzy się coś nietypowego lub zaistnieje sytuacja 
kryzysowa. Tak było w 1979 roku po awarii w elektrowni nuklearnej Three 
Mile �sland, gdy nagle rutynowe przesłuchania dotyczące realizacji ustawy 
o standardach ochrony środowiska stały się areną starcia przeciwników 
i  zwolenników energii nuklearnej. Starcia zdecydowanie przegranego 
przez tych ostatnich, do czego przyczyniły się wydatnie „zielone” grupy 
nacisku. W kontekście awarii analizy i ekspertyzy „zielonych” – wcześniej 
traktowane lekceważąco – nabrały znaczenia jako słuszne głosy rozsądku.

Gdyby grupy nacisku nie prowadziły systematycznych badań i  nie 
tworzyły opracowań, nie byłyby gotowe, by wręcz zawładnąć publicznym 
dyskursem, gdy sytuacja stała się ku temu sprzyjająca. Proces „robienia 
polityki” (political process) w amerykańskiej demokracji ma charakter cią�
gły29. Problemy polityczne nigdy nie są rozwiązane do końca, ostatecznie. 
Zmiana jest zawsze możliwa i trzeba być na nią przygotowanym. Temu 
służy profesjonalizm grup nacisku.

Proces polityczny odnosi się do rozmaitych sfer polityki, z  któ�
rych każda funkcjonuje wręcz autonomicznie. W każdej sferze (issue 
area) toczy się rywalizacja o wpływ, poparcie wyborców i decydentów 
i o uwagę mediów. W każdej z nich inny jest układ sił, inni są gracze, 

27 Walter J. Oleszek, Congressional Procedures and the Policy Process, 
op. cit., pp. 288–310.
28 �bidem, pp. 294–295.
29 James E. Anderson, Public Policymaking: An Introduction, op. cit., 
pp. 292–293.

Przestrzenie obywatelskiej aktywności

inaczej rozkładają się siły między aktorami na scenie politycznej30. Ta 
scena to w rzeczywistości wiele scen, na których równolegle odbywa się 
wiele przedstawień. Może porównanie do szachowej symultany było�
by właściwsze. Graczem chodzącym od szachownicy do szachownicy 
jest prezydent. Nie występuje on jednak w roli arcymistrza grającego 
z mniej doświadczonymi adeptami gry. Jego dominacja jest raczej od�
zwierciedleniem faktu, że Konstytucja daje mu możliwość grania w roli 
mistrza. Jak ją wykorzysta w konkretnej sytuacji, w konkretnym typie 
problemu, zależy już od charakteru danego obszaru polityki. Legislato�
rzy i grupy nacisku nierzadko są graczami znacznie bardziej doświad�ą graczami znacznie bardziej doświad� graczami znacznie bardziej doświad�
czonymi i bieglejszymi w sztuce polityki. Dla nich każda partia na sza�
chownicy to tylko kolejna gra, jakich rozegrali już mnóstwo.

Sytuacja wokół awarii nuklearnej, typowa dla polityki, uwidacznia 
jak ważna dla grup nacisku jest systematyczna praca, która czyni je goto�
wymi do działania, gdy tylko pojawi się ku temu sposobność. Aby tę sys�
tematyczną pracę prowadzić – zbierać dane, opracowywać i publikować 
raporty, wysyłać do mediów własne analizy, mobilizować zwolenników do 
podpisywania petycji, pikietowania i głosowania – trzeba stworzyć profe�
sjonalną strukturę organizacyjną, opartą na solidnych podstawach fi nan�ą strukturę organizacyjną, opartą na solidnych podstawach fi nan� strukturę organizacyjną, opartą na solidnych podstawach finan�
sowych. Nic więc dziwnego, że naczelne miejsce na stronie internetowej 
i profilu na Facebooku każdej liczącej się grupy interesów zajmują hasła 
nawołujące do finansowego wsparcia.

Zawiłości widzianego z perspektywy grup interesów procesu politycz�
nego w amerykańskiej demokracji można by opisywać w nieskończoność. 
Czas jednak podsumować dotychczasowy wywód i  przypomnieć naj�
ważniejsze cechy, które stanowią o specyfice tego procesu. Pod względem 
instytucjonalnym władza w  Ameryce jest zdecentralizowana. Mamy tu 
do czynienia z poziomym podziałem władzy na trzy gałęzie, a ponadto 
pionowym podziałem uprawnień pomiędzy władzą federalną, stanową 
i lokalną. �ch kompetencje tylko częściowo na siebie zachodzą, co ozna�. �ch kompetencje tylko częściowo na siebie zachodzą, co ozna�
cza, że ważne decyzje polityczne zapadają w  wielu miejscach systemu 
politycznego jednocześnie. Otwartość i  podatność na wpływ ze strony 
różnorodnych graczy jest tym większa, że w tak ułożonym pod względem 
instytucjonalnym systemie politycznym ponad 500 tysięcy stanowisk ob�
sadzanych jest w drodze wyborów – to jeszcze bardziej ułatwia dostęp do 
decydentów i udział w procesie politycznym.

Sam proces polityczny ma charakter ciągły i sfragmentaryzowany. Po�
lityka prowadzona jest w wielu dziedzinach. W każdej z nich obowiązuje 
inna hierarchia graczy. W każdej toczy się spór. Polityka państwa jest po�
chodną rywalizacji. Dobro wspólne także wytwarza się w wyniku ścierania 
się różnorodnych interesów. Amerykanie mówią, że na dobro publiczne 
w danej sytuacji składają się interesy poszczególnych graczy. Amerykańscy 
politolodzy odżegnują się od twierdzenia, że – szczególnie w polityce we�
wnętrznej – można zdefiniować kategorię dobra publicznego, czyli tego, 
co „dobre dla kraju”. Łatwość dostępu do graczy i ich podatność na wpływ 
ułatwia grupom nacisku odegranie ważnej roli w polityce. Reguły gry są 
jasne, podobnie jak skład graczy i cele. W tak przewidywalnym układzie 
instytucjonalnym i stabilnym składzie graczy sukces zależy od kontekstu, 
sytuacji lub od… przypadku. W tym zdecentralizowanym, sfragmenta�
ryzowanym i ewoluującym systemie politycznym grupy interesu są jego 
spoiwem. Nie partie polityczne, nie ideologie, ale właśnie grupy interesu. 
�ch rywalizacja przydaje temu systemowi dynamiki i celowości. Za sprawą 
działań swoich przywódców i członków grupy nacisku są głównym czyn�
nikiem nadającym kierunek rozwoju, tempo i determinującym specyficz�
ny charakter amerykańskiej demokracji.

Bohdan Szklarski
Ośrodek Studiów Amerykańskich UW, Collegium Civitas

30 Martin J. Smith, Pressure, Power and Policy: State Autonomy and Po-
licy Networks in Britain and the United States, University of Pittsburgh 
Press, Pittsburgh 1993, pp. 56–66.
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Społeczeństwo obywatelskie w czasach zarazy, 
czyli dlaczego w Ameryce Łacińskiej jest inaczej
Piotr Łaciński

W dyskusji nad pożądanym kształtem społeczeństwa obywatelskiego 
często odwołujemy się do doświadczeń innych. Najczęściej, co zro�
zumiałe, określonymi wzorami służą społeczeństwa ugruntowanej 
demokracji Zachodu, w  nich przecież upatrujemy źródeł nowocze�źródeł nowocze� nowocze�
snej myśli i praktyki związanej z  tym zagadnieniem. Tam także ro�
dzą się nowe modele aktywizacji społecznej, takie jak rozmaite ruchy 
sprzeciwu czy nowe formy partycypacji społecznej, które rozbudzają 
zainteresowanie Polaków. W niniejszym opracowaniu chciałbym za�
stanowić się, czy doświadczenia innych, niezachodnich kręgów kultu�
rowo�cywilizacyjnych mogą być w tej dyskusji przydatne. Z racji swo�
ich zainteresowań zwrócę uwagę na Amerykę Łacińską i na wstępie 
przyjmuję hipotezę, iż społeczne i polityczne uwarunkowania funk�
cjonowania społeczeństwa obywatelskiego w  tamtym rejonie świata 
są w znacznej mierze odmienne od tych, z jakimi współcześnie mamy 
do czynienia w naszym kraju.

Inny kontekst kulturowo-cywilizacyjny

Ameryka Łacińska nie jest regionem homogenicznym. Najbardziej 
widocznym przejawem tego zjawiska jest duże zróżnicowanie et�
niczne i kulturowe, znajdujące wyraz nie tylko w skali subregional�
nej, ale i „wewnątrz” wielu krajów latynoamerykańskich. Mieszkańcy 
Ameryki Łacińskiej tworzą swoistą, wyjątkową mozaikę różnych ras 
i kultur. Kolejną oznaką owej heterogeniczności są duże dysproporcje 
w poziomie życia ludności i związany z tym problem ubóstwa i wy�
kluczenia społecznego. Ameryka Łacińska jest regionem, w którym 
wskaźnik nierówności społecznych jest najwyższy na świecie.

Analizując uwarunkowania, w jakich funkcjonuje społeczeństwo 
obywatelskie, nie sposób pominąć kultury politycznej, to jest bowiem 
niejako podglebie, z  którego ono wyrasta. Wprawdzie kultura poli�
tyczna społeczeństw latynoamerykańskich jest zróżnicowana, można 
jednak wskazać jej cechy konstytuujące, a mianowicie dominujące od 
zarania niepodległości Ameryki Łacińskiej autorytaryzm, kaudylizm 
i  populizm. Współcześnie kultura polityczna tego regionu jawi się 
jako złożony konglomerat tradycji europejskich, północnoamery�
kańskich, kreolskich i autochtonicznych1. Często podkreśla się jej ne�
gatywne cechy: klientelizm, paternalizm, nepotyzm, indywidualizm 
tolerujący naruszanie norm społecznych, przekonanie o  wszechpo�
tężnej roli państwa2. Jest oligarchiczna w tym znaczeniu, że generuje 
przywileje dla nielicznych elit, korzystających z dostępu do środków 
publicznych. Charakteryzuje ją znaczny stopień ignorancji w  sferze 
publicznej, traktowanie partii politycznych jako narzędzia służące�

1 Katarzyna Krzywicka, Kultura polityczna Ameryki Łacińskiej, w: 
Dzieje kultury latynoamerykańskiej, (red.) Marcin F. Gawrycki, PWN, 
Warszawa 2009, s. 325.
2 Piotr Łaciński, Wstęp, w: Państwo i polityka w Ameryce Łacińskiej: 
zarys systemów politycznych państw latynoamerykańskich, (red. na�
ukowa) idem, Difin, Warszawa 2013.

go wyłącznie liderom i  ich poplecznikom, ograniczone zaufanie do 
systemu demokratycznego, a ostatnio rosnące rozczarowanie wobec 
instytucji demokracji przedstawicielskiej, takich jak partie polityczne 
i parlamenty3.

Wspomniane uwarunkowania sprawiają, że w  Ameryce Łaciń�
skiej istnieje cała gama różnorodnych przejawów funkcjonowania 
społeczeństwa obywatelskiego. Współwystępowanie wielu sposobów 
organizacji życia społecznego skutkuje powstaniem zróżnicowanych 
form „stowarzyszania się”. Dlatego występują tam zarówno stowarzy�
szenia „tradycyjne”, mocno osadzone w tradycji ludów autochtonicz�
nych, jak i nowoczesne, związane z gospodarką kapitalistyczną i mo�
delem państwa liberalnego, oraz ich kombinacje4.

Latynoamerykańskie społeczeństwa obywatelskie nie są wolne 
od traumy autorytaryzmu, powszechnie obecnego w  regionie jesz�
cze w  latach 80. XX wieku, a  gdzieniegdzie także później. Pamięć 
zbiorowa związana z  traumą społeczną czy kulturą strachu może 
mieć istotne znaczenie dla sposobu funkcjonowania i  postrzegania 
roli społeczeństwa obywatelskiego. W przypadku autorytaryzmu la�
tynoamerykańskiego realna przemoc (tortury, zaginięcia osób, wy�
muszane migracje, konflikt zbrojny) stosowana była zarówno przez 
państwo, jak i  grupy wobec niego opozycyjne. Wyrazem przemocy 
symbolicznej, stosowanej przez państwo, była choćby cenzura i stan 
wyjątkowy. Przemoc w  sferze publicznej może zostawiać niezatarte 
ślady w pamięci zbiorowej, a zatem oddziaływać także na sferę aktyw� pamięci zbiorowej, a zatem oddziaływać także na sferę aktyw�
ności społecznej, jednego z elementów określających społeczeństwo 
obywatelskie.

Inne cele

Najstarsze przejawy społeczeństwa obywatelskiego, o jakich się wspo�
mina w  Ameryce Łacińskiej, to działalność grupy wenezuelskich 
ekologów z początku XX wieku, a nawet wcześniejszych organizacji 
obrońców praw człowieka – stowarzyszeń antyniewolniczych i pro�
indiańskich. Jednak największy rozkwit organizacji pozarządowych 
wiązał się z  krytyką rozwoju społeczno�gospodarczego Latynoame�
ryki w połowie XX wieku, i później – demokratyzacją polityczną oraz 
instytucjonalizacją praw człowieka.

Chcąc nie chcąc, należy podkreślić, że przełomowym wydarze�
niem z tego punktu widzenia była rewolucja kubańska (1959). Zdyna�
mizowała dyskusję o „rozwoju”, polityce i kulturze (jaką iść drogą: re�
wolucji czy reformizmu?), co wpłynęło na aktywizację społeczeństwa 
obywatelskiego, które rozwijało się pomimo mniej lub bardziej auto�

3 Bernardo Sorj, Ocho tesis sobre la sociedad civil en América Latina, 
Working Paper nº 8, Nov 2012, Centro Edelstein de �nvestigaciones 
Sociales, http://www.centroedelstein.org.br/PDF/WP_8_Espanhol.pdf.
4 Eduardo Caceres, El rol de las ONG en América Latina: Los desafios de 
un presente cambiante, http://accionag.cl/wp�content/uploads/2015/02/
Estudio�Rol�de�las�ONG�America�Latina�y�el�Caribe.pdf.
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rytarnej formy reżimów politycznych państw latynoamerykańskich. 
Jego narodzinom towarzyszyło wsparcie ze strony różnych instytucji, 
zachęcających wręcz do obywatelskiej inicjatywy. Najbardziej znaczą�
cą rolę odegrał w tym zakresie Kościół katolicki, głęboko zaangażowa�
ny w pomoc dla najbiedniejszych sektorów społeczeństwa (wspomnę 
tu tylko aktywizujący, prospołeczny wydźwięk teologii wyzwolenia). 
Kościół działał na różne sposoby: tworzył pozarządowe organizacje 
pomocowe i filantropijne, ale także wspierał działania polityczne. �n�
nym zadaniem organizacji pozarządowych stało się wcielanie w życie 
reformizmu projektowanego przez Sojusz dla Postępu (inicjatywę po�
mocy gospodarczej USA, skierowanej do Ameryki Łacińskiej po re�
wolucji kubańskiej). Priorytety zależały od specyfiki danego kraju, ale 
w zasadzie zazwyczaj dotyczyły edukacji (zwalczanie analfabetyzmu), 
komunikacji społecznej, rozwoju wsi, uzwiązkowienia pracowników5.

Lata 80. XX wieku to okres powstawania i szybkiej konsolidacji 
organizacji ochrony praw człowieka, zbiegający się ze schyłkiem naj�
bardziej brutalnych dyktatur wojskowo�biurokratycznych w Amery�
ce Południowej, a także momentem eskalacji konfliktów w Ameryce 
Centralnej. Komitety praw człowieka, zakładane przez aktywistów, 
związkowców, przedstawicieli kościołów i  organizacji pozarządo�
wych, były reakcją na akty łamania praw człowieka, których dopusz�
czały się nie tylko instytucje państwowe, ale i  zbrojne ugrupowania 
opozycyjne. W  czasie demokratycznej transformacji, dokonującej 
się na przełomie lat 80. i 90., powstawały komisje prawdy, ustalające 
odpowiedzialność zbrodniarzy i  listy ich ofiar. Jednak w sferze spo�
łeczeństwa obywatelskiego autorytarna przeszłość jest pamiętana róż�
nie, czego wyrazem może być odmienna narracja podnoszona w Chi�
le przez ruchy rodzin zaginionych w okresie dyktatury z jednej strony, 
i Fundację Pinocheta z drugiej6.

�nnym, specyficznym czynnikiem formującym aktywność obywa�
telską w Ameryce Łacińskiej bywają katastrofy naturalne. Przykładem 
są inicjatywy społeczne zorientowane na pomoc poszkodowanym 
w takich zdarzeniach (np. po huraganie Mitch w 1988 roku w Amery�
ce Centralnej). Współcześnie, obok mających już swoją tradycję ini�
cjatyw społecznych skoncentrowanych na redukcji ubóstwa, powstają 
takie, które skupiają się na stosunkowo nowym problemie – inkor�
poracji „nieformalnej” działalności gospodarczej do wymogów kapi�
talistycznego rynku (teoretyczne wytyczne ich aktywności stworzył 
peruwiański ekonomista Hernando de Soto). W krajach andyjskich 
i Ameryce Centralnej coraz częściej pojawia się nowa agenda działal�
ności organizacji pozarządowych: ochrona środowiska naturalnego, 
przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, sprzeciw wobec działalno�
ści wielkich koncernów niszczących zasoby naturalne obszarów za�
mieszkanych przez ludność autochtoniczną7.

Ambiwalentny stosunek do systemu politycznego

Wspomniano już, że nie tylko kultura polityczna ma wpływ na spe�
cyfikę społeczeństwa obywatelskiego. �stotny jest także charakter 
systemu politycznego, a precyzyjnie rzecz ujmując – relacje między 
reżimem politycznym a społeczeństwem obywatelskim w danym pań�
stwie. Mogą one przybierać różne formy, mogą być na przykład wro�
gie lub nieprzyjazne. Wiele organizacji pozarządowych, zajmujących 
się w  Ameryce Łacińskiej obroną praw człowieka, podczas rządów 
rozmaitych dyktatur działało w warunkach niesprzyjających, w naj�
lepszym przypadku neutralnych. Ale bywa też tak, że reżim polityczny 
jest niejako zainteresowany określonymi przejawami aktywności spo�
łecznej, kooptuje je do swoich celów, a nawet „konsumuje”. Napięcie 
między społeczeństwem obywatelskim a reżimem politycznym może 

5 �bidem.
6 Camila Jara �barra, (Des) Movilización de la sociedad civil en Améri-
ca Latina: Factores tras las trayectorias de participación social, http://
polis.revues.org/9434.
7 Eduardo Caceres, El rol de las ONG en América Latina: Los desafios 
de un presente cambiante, op. cit.

zatem zakłócać autonomię aktywności obywatelskiej, a  ta cecha jest 
przecież elementem konstytutywnym społeczeństwa obywatelskiego.

W  Ameryce Łacińskiej, gdzie nie do końca jeszcze wybrzmiały 
zarówno prawicowe, jak i  lewicowe tendencje autorytarne, ryzyko 
„skonsumowania” lub wciągnięcia społeczeństwa obywatelskiego 
przez takie siły polityczne jest duże. Najdalej idącą deformacją jest 
wchłonięcie ruchów społecznych przez struktury państwa, określane 
także jako tendencja zmierzająca do „upaństwowienia społeczeństwa”, 
zgodnie z normami zawartymi w nowych konstytucjach państw rzą�
dzonych przez lewicowych populistów. Najlepszym przykładem jest 
Wenezuela, gdzie pod rządami Hugo Ch�veza wprowadzono konsty��veza wprowadzono konsty�veza wprowadzono konsty�
tucyjne rozwiązania dające wspólnotom lokalnym i zorganizowanym 
grupom sąsiedzkim kompetencje w zakresie organizowania i  zarzą�
dzania usługami komunalnymi, co w założeniu ma służyć promowa�
niu partycypacji obywatelskiej. Podmioty te, podobnie jak inne formy 
aktywizacji społeczeństwa wenezuelskiego, uległy jednak szybkiej po�
lityzacji, stając się narzędziem rządu, wykorzystywanym do realizacji 
jego polityki. W rezultacie organizacje te nie są w stanie utrzymać nie�
zależnego statusu i autonomii, które powinny cechować organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego8.

Przejawem upolitycznienia relacji między społeczeństwem oby�
watelskim a  państwem w  Ameryce Łacińskiej jest wspólny głos, ja� a  państwem w  Ameryce Łacińskiej jest wspólny głos, ja� jest wspólny głos, ja�
kim przemawiają na różnych forach i szczytach dotyczących kwestii 
społecznych przywódcy polityczni (np. prezydent Wenezueli Hugo 
Ch�vez, prezydent Boliwii Evo Morales) oraz reprezentanci organi��vez, prezydent Boliwii Evo Morales) oraz reprezentanci organi�vez, prezydent Boliwii Evo Morales) oraz reprezentanci organi�
zacji pozarządowych i  ruchów społecznych, połączeni sprzeciwem 
wobec neoliberalnego porządku świata i wad globalizacji.

W  takich państwach jak Wenezuela, Boliwia, Ekwador czy Ni�
karagua polityka dotycząca partycypacji społecznej i  redystrybucji, 
promowana przez lewicowo�populistyczne rządy, wcielana jest ze 
znaczącym udziałem kadr wywodzących się z  organizacji pozarzą�
dowych. W  ten sposób aktywiści, działający dotąd w  sferze społe�
czeństwa obywatelskiego, przechodzą do świata realnej polityki (co 
wcale nie musi oznaczać rezygnacji z ideałów, którymi kierowali się 
w  dotychczasowej aktywności obywatelskiej). Z  drugiej strony, or�
ganizacje społeczeństwa obywatelskiego, które dotąd wspierały wła�
dze, w reakcji na określoną politykę państwa dystansują się od niej, 
a nawet przechodzą na pozycje jawnie opozycyjne. Kolizja interesów 
reprezentowanych przez organizacje pozarządowe z  polityką rządu 
nie jest niczym nadzwyczajnym – zwracam na to uwagę ze względu 
na doniosłość tego zjawiska właśnie w tych krajach, gdzie władze po�
lityczne uzyskiwały silne wsparcie ze strony sektora obywatelskiego. 
Przykładem jest Ekwador, gdzie znaczące organizacje pozarządowe, 
wspierające wcześniej rząd, zmieniły swoje nastawienie wskutek na�
ruszania praw ludności autochtonicznej, do czego doprowadziły ini�
cjatywy infrastrukturalne i gospodarcze podejmowane przez państwo 
na obszarach autonomii indiańskich9.

Podsumowanie

W krajach Ameryki Łacińskiej społeczeństwa obywatelskie są tak róż�Łacińskiej społeczeństwa obywatelskie są tak róż�acińskiej społeczeństwa obywatelskie są tak róż�
ne jak różne są ich konstytutywne tradycje, doświadczenia historycz� różne są ich konstytutywne tradycje, doświadczenia historycz� są ich konstytutywne tradycje, doświadczenia historycz�
ne i rodzaj relacji z państwem. Niezakończony proces modernizacji, 
w naszym, zachodnim rozumieniu tego pojęcia, nie wszędzie w regio�
nie wykształcił tożsamość obywatelską, ba, w niektórych przypadkach 
można jeszcze dyskutować o  istnieniu tożsamości narodowej. Czy 
zatem zasadne jest stwierdzenie, że latynoamerykańskie społeczeń�
stwa obywatelskie powstają i działają w „czasach zarazy”? Być może to 
określenie jest nieco przesadzone. Niemniej, warto, podsumowując, 

8 Katarzyna Krzywicka, System partyjny Wenezueli: dylematy repre-
zentacji i  partycypacji, w: Latynoameryka u  progu trzeciego stulecia 
niepodległości: przywództwo, idee i systemy polityczne, (red. naukowa) 
Piotr Łaciński, Collegium Civitas Press, Warszawa 2011, ss. 46–51.
9 Eduardo Caceres, El rol de las ONG en América Latina: Los desafios 
de un presente cambiante, op. cit.
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jeszcze raz wymienić te aspekty życia społecznego Latynosów, które 
w sposób negatywny odróżniają je od zachodnich, „dojrzałych” spo�
łeczeństw liberalno�demokratycznych. Po pierwsze, heterogeniczność 
wyrażająca się zróżnicowaniem etnicznym i kulturowym. Po drugie, 
ogromne nierówności w  rozkładzie dochodu i  ubóstwo znacznego 
odsetka ludności. Następnie, „niedojrzała” kultura polityczna, obcią�
żona dziedzictwem autorytaryzmu i  oligarchizacji, oraz wynikający 
stąd problem z  utrzymaniem autonomii instytucji społeczeństwa 
obywatelskiego, szczególnie w państwach przejawiających tendencje 
autorytarne.

Stąd też inne niż na Zachodzie cele i obszary aktywności społe�
czeństwa obywatelskiego w  Ameryce Łacińskiej. W  kręgu najwięk�
szego zainteresowania nadal pozostają kwestie, które moglibyśmy 
– patrząc z naszej perspektywy – nazwać podstawowymi: zwalczanie 
ubóstwa, redukcja nierówności społecznych, dostęp do podstawo�
wych usług, edukacja, prawa ludności autochtonicznej, zapewnienie 
godnych warunków życia migrantom wewnętrznym (kompleks relacji 
miasto�wieś), gospodarka nieformalna, prawa kobiet, demokratyza�

cja życia politycznego. Nowym zagadnieniem, przykuwającym uwagę 
społeczeństwa obywatelskiego i  szczególnie widocznym w Ameryce 
Łacińskiej, jest związek społeczności lokalnych z ich terytoriami, tak�acińskiej, jest związek społeczności lokalnych z ich terytoriami, tak�
że w kontekście zasobów naturalnych, które tam się znajdują. Obec�ów naturalnych, które tam się znajdują. Obec� naturalnych, które tam się znajdują. Obec�
nie wiele organizacji pozarządowych w tym regionie krytykuje rządy, 
podejmując inicjatywy alternatywne w zakresie szeroko rozumianej 
polityki, dotyczące działalności bezpośredniej, demokracji delibera�
tywnej, odwoływania przedstawicieli władz, kontroli społecznej. Na 
szczególne podkreślenie zasługują jednak wysiłki nakierowane na 
ochronę praw człowieka, na przykład poprzez monitoring organów 
państwa odpowiedzialnych za tę dziedzinę. Bez wątpienia latynoame�
rykański ruch obrony praw człowieka jest jednym z najbardziej ży�
wotnych i innowacyjnych w skali całego świata.

Piotr Łaciński
Collegium Civitas

Biblioteca Nacional Brasil, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/1606_America_Merid._Mercator_mr.jpg?uselang=pl, domena publiczna
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Wstęp

Polacy są najliczniejszą mniejszością narodową na �slandii. Dane Sta�
tistic �celand informują, że na �slandii przebywa obecnie 10 224 Pola�
ków1, co stanowi 3% całej populacji oraz 49% wszystkich obcokrajow�
ców na wyspie. 1 102 Polaków i Polek posiada islandzkie obywatelstwo. 
Polska imigracja na �slandii jest młoda stażem i wiekiem. �mplikacje 
tego są dwie: po pierwsze, młodzi ludzie, którzy przyjechali na �slan�
dię, często przywieźli z  Polski bardzo niewielkie doświadczenie; po 
drugie, na �slandii podział na „starych” i „młodych” działaczy nie jest 
tak widoczny jak choćby w Wielkiej Brytanii, tak więc nie ma tu zjawi�
ska międzypokoleniowego przekazywania kompetencji. Można jednak 
zaobserwować różnicę w  podejściu „starych” i  „młodych” działaczy 
do organizacji życia społecznego. Zatem, kompetencje konieczne do 
prowadzenia stowarzyszeń w kraju przyjmującym są wypracowywane 
najczęściej na bieżąco, niejednokrotnie metodą prób i błędów, ze zniko�
mym wsparciem „starej imigracji” czy zaplecza z Polski.

Sformułowanie „liderzy w polskiej społeczności na �slandii” wy�
maga doprecyzowania. Nie chodzi mi tu o  przywództwo oparte na 
charyzmie, tak jak rozumiał to Max Weber. „Liderów” na potrzeby 
tego artykułu rozumiem jako osoby, które włączyły się w życie społecz�
ne polskiej mniejszości, a także społeczeństwa islandzkiego, poprzez 
zaangażowanie w działalność organizacji pozarządowych, niejedno�ć organizacji pozarządowych, niejedno� organizacji pozarządowych, niejedno�
krotnie będąc ich twórcami. Podobne definiowanie liderstwa znajdu�
je odzwierciedlenie w badaniach przeprowadzanych w Polsce, które 
pokazują, że związany z  trzecim sektorem współczesny młody lider 
jest sprawnie zarządzającym menedżerem, a  nie charyzmatycznym 
ideowcem2. W  tym artykule analizuję kompetencje liderów dwóch 
największych i najbardziej sformalizowanych stowarzyszeń: Projektu: 
Polska oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku.

Opis badania

Na potrzeby badania wywiady były prowadzone w maju, lipcu i grudniu 
2014 roku. Osoby biorące w nim udział są założycielami i/lub przedsta�
wicielami władz polskich stowarzyszeń (formalnych i  nieformalnych) 
działających na �slandii. W  pierwszej fazie wywiady miały charakter 
grupowy (2 wywiady), w drugiej indywidualny (15 rozmów z głównymi 
działaczami). Rozmówcy byli dobierani na podstawie przeprowadzonego 
wcześniej desk research oraz metodą „kuli śniegowej” – w trakcie prowa�

* Artykuł jest oparty na wynikach badania „Kompetencje i potencjał 
obywatelski Polaków na �slandii”, przeprowadzonego na wyspie w 2014 
roku, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicz�
nych, w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”.
1 Zob. http://statice.is/; dane na dzień 1 stycznia 2014 roku.
2 �lona �łowiecka�Tańska, Liderzy i  działacze: o  idei trzeciego sekto-
ra w  Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 
2011, ss. 167–214.

dzonych wywiadów zostały zebrane informacje o kolejnych działaczach. 
W ostatniej fazie badania odbyły się spotkania z działaczami, przedsta�
wiające wstępne wyniki oraz weryfikujące niektóre kwestie.

Kompetencje liderskie

Najbardziej ogólna, i często przytaczana definicja kompetencji White’a, 
opisuje je jako „specyficznie rozumianą umiejętność, czyli taką, któ�
ra przyczynia się do skutecznej interakcji z otoczeniem”3. Opierając 
się na tej definicji można wyróżnić pierwszą kategorię kompetencji 
przywódczych, którą nazywam na potrzeby tego tekstu „społeczny�
mi kompetencjami osobistymi”, ściśle związanymi z  osobowością 
liderów. Donelson R. Forsyth wymienia „wielką piątkę” wymiarów 
osobowości, które badacze uważają za znaczące dla przywódców4. Są 
to: ekstrawertyczność, bycie miłym, dokładność (sumienność), opa�
nowanie oraz otwartość na doświadczenia. Wychodząc od tych cech 
można określić następujące kompetencje: umiejętność nawiązywania 
i podtrzymywania kontaktów (budowanie sieci społecznych), umie�
jętność dokładnego wykonywana powierzonych zadań, umiejętność 
panowania nad emocjami, umiejętność dostrzegania szans.

Druga grupa kompetencji liderskich, którą chciałabym wyróżnić, 
to kompetencje społeczne związane z zarządzaniem grupą. Kompe�
tencje te wywodzą się z samej definicji liderstwa: liderstwo to „pro�
wadzenie innych pomagające w realizacji ich dążeń, często poprzez 
organizowanie, kierowanie, koordynowanie, wspieranie i  motywo�
wanie ich wysiłków”5. Są to kompetencje, których łatwiej można się 
wyuczyć, w  przeciwieństwie do kompetencji wynikających z  cech 
osobowości i niejednokrotnie z doświadczenia. Do tej kategorii kom�
petencji zaliczam: umiejętność określania hierarchii celów, umiejęt�
ność określenia zasobów i dobrania odpowiednich środków do reali�
zacji celów, umiejętność doboru stylu przywództwa do danej sytuacji, 
umiejętność efektywnej komunikacji, umiejętność delegowania obo�
wiązków, umiejętność wsparcia współpracowników6.

3 Robert W. White, Motivation Reconsidered: The Concept of Compe-
tence, “Psychological Review” 1959, Vol. 66 (5), p. 297.
4 Donelson R. Forsyth, Group Dynamics, 4th edition, Thomson Wad�
sworth, 2006, p. 393.
5 �bidem, p. 376.
6 Znaczna część tych kompetencji została zdiagnozowana np. w trakcie 
badania „Wzmocnienie społeczno�obywatelskich umiejętności kobiet 
w wioskach wielokulturowych w północno�wschodniej Polsce”, realizo�
wanego przez Collegium Civitas w 2009 roku wśród lokalnych działa�
czek w powiecie ełckim. Por. Po co pamiętać razem? Praktyki pamięci 
a kultura obywatelska kobiet w gminie Stare Juchy i powiecie ełckim, (red. 
naukowa) Barbara Markowska, praca zbiorowa Katedry Socjologii �S 
CC, Warszawa 2010, http://www.civitas.edu.pl/pub/publikacje_cc/Po_
co_pamietac_razem.pdf, dostęp: 5 sierpnia 2015 roku.
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Trzecia kategoria kompetencji, najbardziej dla mnie interesująca, 
to kompetencje obywatelskie polskich liderów na �slandii. „Kom�
petencje obywatelskie są definiowane jako umiejętność współpra�
cy z  innymi ludźmi na rzecz dobra wspólnego (…). Kompetencje 
te umożliwiają pełną partycypację w życiu obywatelskim w oparciu 
o wiedzę na temat struktury społeczno�politycznej, w której jednost�
ka funkcjonuje, oraz stanowią motywację do zaangażowania na rzecz 
jej rozwoju. Obejmują umiejętności i  zdolności jednostki, ale także 
jej zasób wiadomości, postawy, przekonania czy wartości, w zgodzie 
z  którymi działa”7. Przytoczona definicja jest dosyć szeroka, gdyż 
uwzględnia także „umiejętności i  zdolności jednostki”, które zosta�
ły już wyróżnione w  dwóch wymienionych wcześniej kategoriach. 
Natomiast z  punktu widzenia niniejszej analizy istotny jest drugi 
komponent definicji, mówiący o postawach, wiedzy dotyczącej życia 
społecznego i  publicznego oraz wartościach, które wyznaczają kie�ach, które wyznaczają kie�
runki działań. Zatem kompetencje obywatelskie rozumieć będę tutaj 
jako umiejętności wykorzystania wiedzy i  zasobów (kapitału kultu�
rowego, społecznego i ekonomicznego) do realizacji celów służących 
dobru wspólnemu społeczności. Na potrzeby tego artykułu przyjmu�
ję, że dobro społeczności polskiej na �slandii wiąże się z działaniami 
podnoszącymi szanse na integrację polskich imigrantów ze społe�ę polskich imigrantów ze społe� polskich imigrantów ze społe�
czeństwem islandzkim8. Zatem, jakie umiejętności wchodzą w zakres 
kompetencji obywatelskich? Wyznaczanie celu, umiejętności diagno�
zy sytuacji z uwzględnieniem szerszej perspektywy (w tym przypadku 
społeczeństwa przyjmującego oraz środowiska prawno�instytucjonal�
nego), umiejętność zdefiniowania problemów społeczności, umiejęt�
ności budowania relacji współpracy pomiędzy grupami, zaufanie do 
instytucji, współpraca międzyinstytucjonalna oraz kompetencje mul�
tikulturowe, czyli uwzględniające potrzeby integracyjne różnych grup 
etnicznych. Zakres każdej z kompetencji zostanie omówiony w odnie�
sieniu do polskich działaczy na �slandii.

Pierwsza kompetencja to umiejętność określania celów, które or�
ganizacje chcą realizować. Jak pokaże dalsza analiza, cele nie muszą 
być w  pełnym wymiarze zgodne z  potrzebami społeczności, z  któ�
rych wywodzą się organizacje. Obydwie – Projekt: Polska i  Stowa�
rzyszenie Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku – mają określone 
cele. W przypadku Szkoły Polskiej są to raczej cele krótkoterminowe, 
konkretne, jak na przykład rozwiązanie problemów lokalowych czy 
zapewnienie uczniom podręczników lub opieki psychologa. Dyrekcja 
szkoły miała cel dalekosiężny, którym miało być przekształcenie pla�
cówki w Szkolny Punkt Konsultacyjny, jednak z przyczyn organiza�
cyjno�administracyjnych wycofano się z tego pomysłu. W przypadku 
Projektu: Polska są to także cele krótkoterminowe, a  jego działacze 
niechętnie mówią o  abstrakcyjnych czy „szalonych” celach, które 
chcieliby realizować. Takie podejście jest zbieżne z wynikami badań 
nad polskimi działaczami w kraju, tak więc wydaje się to być pewną 
stałą tendencją lub też cechą młodych liderów, a nie przygodnością 
wynikającą na przykład z trudnej sytuacji, w której funkcjonują orga�
nizacje pozarządowe w rzeczywistości migracyjnej.

Kolejna kompetencja, jaką jest umiejętność diagnozy sytuacji, 
może odnosić się do: 1) diagnozy sytuacji, w której znajduje się bez�
pośrednio dana organizacja, związanej z  jej funkcjonowaniem; 2) 
diagnozy sytuacji odbiorców działań danego stowarzyszenia. Oby�
dwa te konteksty wpływają na wybór konkretnych celów oraz ade�
kwatnych środków ich realizacji. Polscy działacze mają dosyć dobrze 
rozpoznane środowisko, w  którym funkcjonują prowadzone przez 
nich organizacje. Liderzy obydwu omawianych inicjatyw znają wy�
magania prawno�instytucjonalne, którym muszą sprostać. Mają 

7 Plecka Danuta, Agnieszka Turska�Kawa, Waldemar Wojtasik, Oby-
watelskie kompetencje polityczne, „Kultura i Edukacja” 2013, nr 3 (96), 
s. 75.
8 �ntegrację za Johnem W. Berrym rozumiem jako stan, w  którym 
jednostki łączą elementy obu kultur, wysyłającej i przyjmującej. Por. 
John W. Berry, Immigration, Acculturation, and Adaptation, “Applied 
Psychology. An �nternational Review” 1997, Vol. 46, No. 1, pp. 5�34.

także rozeznanie w  środowisku prawno�instytucjonalnym w Polsce. 
W przypadku Projektu: Polska jest to naturalne, ponieważ stowarzy�
szenie jest córką rodzimego Projektu: Polska, co automatycznie daje 
mu polską osobowość prawną oraz możliwość ubiegania się o środki 
również w Polsce. Liderzy Szkoły Polskiej także posiadają wiedzę na 
temat środowiska prawno�instytucjonalnego w Polsce, ponieważ sta�
rali się o  status punktu konsultacyjnego. W  środowisku islandzkim 
organizacje te poruszają się w  zupełnie różnych obszarach, jednak 
obydwie współpracują z miastem Reykjavik. W związku z tym znają 
– szczególnie uczestnicy Projektu: Polska – regulacje dotyczące choć�
by pozyskiwania środków. Natomiast jeśli chodzi o diagnozę sytuacji 
odbiorców działań organizacji, badani liderzy są dobrze zorientowa�
ni w problemach, z którymi boryka się polska społeczność: zdaniem 
działaczy duża część polskich imigrantów ma problemy z integracją 
ze społeczeństwem islandzkim, wynikające z zakładanej tymczasowo�
ści pobytu, nieznajomości języka angielskiego i postawy zamknięcia 
(która, zdaniem Polaków, spotyka się z postawą zamknięcia ze strony 
�slandczyków). Ciekawym przypadkiem jest Projekt: Polska, którego 
działacze mają rozległą wiedzę o  sytuacji większości polskich imi�
grantów, jednak nie są nastawieni na rozwiązywanie tych problemów. 
Cele Projektu: Polska są natury międzykulturowej (promocja kultury 
polskiej na �slandii), a nie typowo polskiej, przez co prawdopodobnie 
działalność stowarzyszenia jest skrajnie różnie oceniania przez pol�
ską społeczność. W innej sytuacji jest Szkoła Polska, która doskonale 
orientuje się w problemach związanych z adaptacją (choć oczywiście 
nie tylko) dzieci. Władze szkoły, a  także nauczyciele, mają szeroką 
wiedzę o problemach dzieci, które uczęszczają do Szkoły Polskiej, na�
wet jeśli nie są one związane bezpośrednio z ich placówką.

Dobra orientacja w  problemach dzieci pozwala na podjęcie 
współpracy w niektórych kwestiach z instytucjami islandzkimi, choć 
należy zauważyć, że nie zawsze inicjatorem owego współdziałania 
są działacze ze Szkoły Polskiej. Przykładem takiej kooperacji może 
być współpraca z  islandzkimi dentystami, zainicjowana przez insty�
tucje islandzkie. Szkoła Polska współpracuje także z  innymi organi�
zacjami nauczycielskimi (również polonijnymi) w celu podniesienia 
kompetencji nauczycieli, którzy nie mogą w  tym zakresie liczyć na 
wsparcie ze strony rządowej, ani islandzkiej, ani polskiej. Zatem lide�
rzy ze Szkoły Polskiej podejmują współpracę miedzyinstytucjonalną, 
jednak na tym etapie nie zawsze są jej inicjatorami. Warto podkre�
ślić, że Szkoła Polska nie współpracuje z inną polską organizacją na 
�slandii, poza portalem �celand News Polska, który wspiera szkołę 
umieszczając informacje o  jej działaniach na swojej stronie. �celand 
News Polska zaprojektował także stronę internetową Szkoły Polskiej. 
Nie�współpraca jest sytuacją typową. Polscy liderzy organizacji nie 
współpracują między sobą instytucjonalnie, każda z  inicjatyw ma 
swój dobrze zdefiniowany zakres działań i – jak dotychczas – realizuje 
postawione przed sobą cele. Należy jednak przyznać, że współpraca 
taka nie jest w przyszłości wykluczona, a  liderzy mówią, że mają ją 
w planach. Trochę inaczej wygląda współpraca międzyinstytucjonal�
na w przypadku Projektu: Polska. Jego liderzy są w większym stopniu 
nastawieni na współpracę z innymi organizacjami imigranckimi lub 
z  instytucjami islandzkimi. Relacje międzypolskie mają jeszcze jed�
ną interesującą stronę: brak współpracy międzyinstytucjonalnej nie 
oznacza, że liderzy organizacji nie współdziałają ze sobą. Jak przyzna�
ją, robią to, ale jako osoby prywatne, nie angażując swoich organizacji. 
Polscy działacze posiadają kompetencje umożliwiające współpracę 
z instytucjami, jednak każda z organizacji podejmuje ją w swoich za�
kresach tematycznych. Międzysektorowa współpraca, wprowadzająca 
nową jakość, jeszcze nie zaistniała. Może właśnie z tego powodu wielu 
naszych badanych spoza organizacji uważało, że nie ma organizacji, 
która „zrzeszałaby wszystkich Polaków”.

Pomocne w  wyjaśnieniu tej sytuacji może być lepsze poznanie 
kolejnej kompetencji: umiejętności zaufania. Przeprowadzona ana�
liza pokazała, że badani przez nas Polacy na �slandii darzą instytu�
cje islandzkie bez porównania większym zaufaniem niż te w Polsce. 
Przyznają, co prawda, że urzędnikom islandzkim nie do końca można 
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ufać w tym sensie, że mogą coś przeoczyć lub nie dopilnować, jednak 
nie wpływa to na zaufanie, którym są obdarzane islandzkie instytucje. 
Dzieje się tak, ponieważ, jak przyznają badani, nie są traktowani jak 
petenci, tylko jak obywatele, dla których instytucja została stworzona 
i której zadaniem jest obywatelowi pomóc (nawet jeśli ów „obywatel” 
obywatelstwa nie posiada). Zupełnie odwrotnie wygląda sytuacja, je�
śli chodzi o zaufanie do innych Polaków mieszkających na �slandii: 
Polacy nie ufają Polakom z zasady (brak polskiego pomostowego ka�
pitału społecznego), z wyjątkiem osób, które znają: rodziny i przyja�
ciół. Natomiast nasi badani wykazują zaufanie uogólnione do �sland�
czyków, z zastrzeżeniem, że oczywiście może przydarzyć się ktoś, kto 
nie jest godzien zaufania, ale generalnie �slandczykom można ufać. 
Może właśnie ten „międzypolski” deficyt zaufania przekłada się na 
brak współpracy instytucjonalnej pomiędzy polskimi organizacjami. 
Natomiast zaufanie do instytucji islandzkich być może przyczynia się 
do lepszej współpracy międzyinstytucjonalnej na gruncie międzyna�
rodowym. Zagadnienie to wymaga dalszych badań.

Kompetencje multikulturowe są w większym stopniu domeną li� są w większym stopniu domeną li�domeną li�
derów Projektu: Polska, co zapewne wiąże się z zakresem tematycz�
nym działań stowarzyszenia. Mówiąc o swoich działaniach i współ�
pracy z miastem Reykjavik, dość często odnoszą się do ogólnej sytuacji 
imigrantów oraz do różnic wynikających ze współistnienia ze sobą 
różnych kultur. Działacze Projektu osadzają swoje działania w szer�
szym międzynarodowym kontekście, starając się dostrzegać wspólne 
problemy różnych grup imigranckich. Perspektywa Projektu: Polska 
jest raczej perspektywą „dalekiego dystansu”, która bierze pod uwagę 
całość środowiska multikulturowego. Kompetencje multikulturowe 
działaczy Szkoły Polskiej są związane z „bliskim dystansem” i adapta�
cją indywidualną uczniów. Zakres kompetencji multikulturowych jest 
zgodny z profilem działalności obydwu organizacji.

Ostatnią cechą wyróżniającą młodych polskich działaczy jest silna 
profesjonalizacja. Działania prowadzone przez obydwie organizacje 
mają charakter projektowy: obydwie stawiają sobie konkretne zada�ą charakter projektowy: obydwie stawiają sobie konkretne zada� charakter projektowy: obydwie stawiają sobie konkretne zada�
nia, których realizacja zależy od środków i zasobów ludzkich, którymi 
dysponują. Działalność młodych liderów trudno nazwać spontanicz�
ną czy niezinstytucjonalizowaną. W przypadku braku środków wła�
snych obydwie inicjatywy ubiegają się o fundusze startując w konkur�
sach lub współpracują z różnymi instytucjami. Jest to tryb działania 
różny od modus operandi „starych działaczy”, którzy w znacznej mie�
rze opierają się na kapitale społecznym i  pracy wolontariackiej, nie 
pozyskując środków ze źródeł zewnętrznych. W środowisku polskich 
organizacji można wyróżnić dwa style działań: profesjonalno�projek�
towy oraz nieformalno�społecznikowski. W przypadku omawianych 
w tym artykule podmiotów dominujący jest ten pierwszy9.

Przedstawicieli „starej imigracji”, aktywnie działających w sferze 
społeczeństwa obywatelskiego, jest niewielu. Jeszcze kilka lat temu 
były to dwie osoby: pierwsza z nich związana była z islandzką córką 
międzynarodowego Lion Club10, który już zresztą nie funkcjonuje na 
wyspie. Druga, wciąż aktywna, związana była z pierwszym polskim 
stowarzyszeniem na �slandii – Towarzystwem Kulturalnym Polonia, 
następnie z Towarzystwem Polsko��slandzkim (V�P) oraz obecnie ze 
Stowarzyszeniem Polaków na �slandii (SP�). W momencie przeprowa�
dzania badań SP� było stowarzyszeniem nieformalnym, co też mogło 
mieć wpływ na sposób działania – nie posiadając osobowości prawnej, 
miało ograniczone możliwości starania się o finansowanie zewnętrz�
ne. Prezes stowarzyszenia preferuje współpracę opartą na wolontaria�
cie, nieformalną, często angażującą własne środki bądź środki innych 
osób lub firm, które działają na zasadzie nieformalnego wolontaria�
tu. Realizowane zadania częściej były związane z zainteresowaniami 
osób zaangażowanych w  działalność stowarzyszeń (koncerty upa�
miętniające Krzysztofa Klenczona czy dokumentowanie historii stat�

9 Małgorzata Budyta�Budzyńska, Monika Nowicka, Kompetencje i po-
tencjał obywatelski polskich imigrantów na Islandii, raport dla Mini�
sterstwa Spraw Zagranicznych, Warszawa 2014.
10 http://www.lionsclubs.org/EN/index.php.

ku Wigry11) niż ogólnymi celami dotyczącymi społeczności polskiej 
na �slandii, która zresztą w owym czasie była znacznie mniejsza niż 
obecnie. Należy odnotować, że taki sposób prowadzenia działalności 
wymaga większego zaangażowania: włożonej pracy, poświęconego 
czasu oraz środków materialnych niż styl profesjonalno�projektowy.

Podsumowanie

Trudno odmówić polskim działaczom na �slandii kompetencji oby�
watelskich. Wniosek, który można wysnuć na podstawie przepro�
wadzonych wywiadów pokazuje, że kompetencje i postawy polskich 
działaczy na �slandii są zbieżne z  postawami, które zaobserwowała 
�łowiecka�Tańska wśród rodzimych społeczników. Kompetencje są 
uformowane nie tylko za sprawą doświadczenia zdobytego dzięki po�
dejmowanej aktywności obywatelskiej, ale być może także przez habi�
tus przywieziony z Polski podlegającej kapitalistycznym przemianom 
pierwszego 25�lecia demokracji. Przemawiałby za tym także fakt, że 
„starzy działacze” na �slandii są aktywni w inny sposób, wykorzystu�
jąc inne kompetencje.

Polskie stowarzyszenia na �slandii mają relatywnie krótki staż 
w porównaniu z innymi organizacjami polonijnymi na świecie. Znaj�
dują się one dopiero w początkowej fazie działania, zatem wydaje się, 
że czekają je – oraz ich liderów – liczne przemiany, które z pewnością 
warto będzie obserwować.

Monika Nowicka
Collegium Civitas

11 SS „Wigry” – polski statek transportowy, frachtowiec Bałtyckiej 
Spółki Okrętowej, który zatonął u wybrzeży �slandii w nocy z 15 na 16 
stycznia 1942 roku. Więcej informacji por. https://pl.wikipedia.org/
wiki/SS_Wigry.
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w zakresie polityk publicznych, dotyczących szeroko pojętego rozwoju społeczności lokalnych. Swoją misję Centrum realizuje poprzez partnerską współpracę środowiska 

naukowego i praktyków życia społecznego opierającą się o stałe badanie, analizy, przedsięwzięcia edukacyjne i kontakt ze społecznościami lokalnymi na terenie Polski 

i Europy.

Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych ma na celu:
•  pogłębianie wiedzy o zjawiskach życia obywatelskiego, społecznego i kulturowego poprzez prowadzenie studiów nad warunkami integracji i rozwoju społeczności lokalnych, 

przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji społecznej,

•  prowadzenie interdyscyplinarnych badań, dotyczących problematyki zrównoważonego rozwoju lokalnego i rozwoju społeczności lokalnych, 

•  oddziaływanie na kształt lokalnych, regionalnych i krajowych polityk społecznych poprzez przygotowywanie diagnoz, ekspertyz i analiz,

• rozwijanie i promowanie metodologii badań jakościowych i partycypacyjnych, a w szczególności „badań w działaniu”,

•  poszukiwanie społeczno-edukacyjnych metod i narzędzi rozwijania kapitału społecznego, kulturowego i ludzkiego,  

ukierunkowanych na pobudzanie rozwoju i przedsiębiorczości obywateli, środowisk i wspólnot lokalnych,

•  występowanie o granty i realizację projektów o charakterze naukowo-badawczym i dydaktycznym oraz upowszechnianie wyników badań w powyższym zakresie oraz po-

dejmowanie inicjatyw edukacyjnych, w szczególności w zakresie zarządzania rozwojem społeczności lokalnych, animacji kultury i inicjatyw lokalnych, animacji społecznej, 

lokalnych polityk publicznych,

•  prowadzenie współpracy i wymiany międzynarodowej ze środowiskami i ośrodkami naukowymi zajmującymi się podobną problematyką,

•  promowanie instytucji, programów i osób realizujących innowacyjne działania w obszarze lokalnych polityk publicznych, edukacyjnych i kulturalnych.

Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych realizuje swoje cele poprzez:
•  systematyczne badania i studia podejmowane przez zespół stałych współpracowników i korespondentów, a także prace prowadzone w ramach stacji badawczych, 

• opracowywanie i realizowanie okresowych projektów badawczych,

• przygotowywanie diagnoz, ekspertyz, analiz i raportów dotyczących wybranych zagadnień życia społecznego,

• wydawanie publikacji naukowych i metodycznych,

• wydawanie raportów, analiz i ekspertyz w obszarze edukacji, polityk publicznych, edukacyjnej i kulturalnej,

• organizowanie seminariów, konferencji, kongresów i staży naukowych,

• organizowanie wizyt studyjnych, wystaw, konkursów, spotkań autorskich i dyskusyjnych, 

• prowadzenie strony internetowej,

•  prowadzenie kształcenia, szczególnie w zakresie zarządzania rozwojem społeczności lokalnych, animacji kultury i inicjatyw lokalnych, animacji społecznej,

• współpracę z innymi organizacjami, uczelniami i instytucjami dla realizacji celów statutowych.
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Zeszyty „Animacja Życia Publicznego. Analizy i rekomendacje” to zapis 
debat i szereg tekstów prezentujących tematy poruszane podczas cyklicz-
nych seminariów i debat, organizowanych przez Centrum Badań Społecz-
ności i Polityk Lokalnych w ramach projektu „Nieodkryty wymiar III sektora. 
Niezinstytucjonalizowane przejawy społecznikostwa w Polsce”.

Projekt realizowany w ramach programu FIO dotyczy badania eksploracyj-
nego odmiany trzeciego sektora – niezinstytucjonalizowanych inicjatyw 
obywatelskich. Badanie to pomoże zidentyfikowa� oraz lepiej zrozumie� 
wspólne cechy niezinstytucjonalizowanych inicjatyw społecznościowych, 
wytypowa� sprzyjające oraz blokujące czynniki z ich otoczenia oraz przy-
czyni� się do opracowania strategii wsparcia dla niezarejestrowanych ini-
cjatyw oddolnych.

Badamy trzy główne aspekty interesującego nas zjawiska: motywacje osób 
uczestniczących w sektorze społecznościowym; instytucjonalny wymiar 
tego zjawiska; oraz podejmujemy próbę rekonstrukcji portretu grupowego 
osób tworzących badaną odmianę trzeciego sektora. Przedmiotem bada-
nia jest zatem sektor społecznościowy w Polsce.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


