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Realizowany przez półtora roku projekt CAL, dotyczący nieodkrytego wymiaru trzeciego sektora i niezin-
stytucjonalizowanych przejawów społecznikostwa w  Polsce, dobiega końca. Jesteśmy bogatsi o  wiedzę 
z tego obszaru działalności społecznej, ale wcale to nie oznacza, że posiedliśmy pełny jej zasób. Mamy do 
czynienia, z  jednej strony, z  dynamicznie rozwijającą się sytuacją społeczno-polityczną w  Polsce, z  dru-
giej zaś z różnicowaniem się sektora obywatelskiego pod wpływem rozmaitych czynników wewnętrznych 
i zewnętrznych.

Wszystko to powoduje, że wciąż zadajemy sobie pytania o kondycję sektora obywatelskiego, o to czy jest wydolny 
i czy spełnia swoją rolę, przewidzianą dla niego na początku transformacji ustrojowej w tradycyjnym trzysektoro-
wym podziale zadań między administracją, sferą gospodarczą i sektorem pozarządowym.

Te i wiele innych pytań pojawiło się podczas żmudnego procesu badawczego. Ich świadomość towarzyszyła nam 
podczas wielu dyskusji i debat z przedstawicielami środowisk społecznych, instytucji obywatelskich, ekspertami 
i praktykami. Intuicyjnemu przeświadczeniu, że mamy do czynienia z nowego typu zjawiskami, towarzyszyło też 
przekonanie, że badamy żywą tkankę społeczną i obserwujemy autentycznie oddolne, często spontaniczne, nowa-
torskie działania.

Znajduje to także wyraz w tekstach, które zebraliśmy do niniejszego numeru. Przyglądamy się bowiem motywacji 
do działania obywatelskiego i próbujemy definiować taką działalność z punktu widzenia samych działaczy i spo-
łeczników. Przedstawiamy analizy konkretnych przypadków, ale też postaraliśmy się o pewne uogólnienia, przydat-
ne dla innych, prowadzonych w przyszłości badań.

Taki zamysł zresztą przyświecał nam podczas przygotowywania w ramach projektu FIO kolejnych pięciu numerów 
naszego pisma. Naszym celem było pokazanie różnorodnego materiału badawczego i analizy przypadków, które 
mogą być użyteczne w dalszych badaniach, a takich zapewne będzie wymagał coraz bardziej różnicujący się sektor 
pozarządowy, obywatelski, społeczny. Mamy nadzieję, że to zamierzenie przynajmniej w części udało nam się zre-
alizować i dzięki temu wzbogaciliśmy naszą wiedzę o tym segmencie życia publicznego.
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Słów kilka o liderach, uspołecznieniu  
i partnerstwie edukacyjnym 
– z profesor Marią Mendel z Uniwersytetu Gdańskiego, zajmującą się badaniami z zakresu 
pedagogiki społecznej, w szczególności wspólnotowym podejściem do pracy,  
rozwoju i edukacji, rozmawiała Marta Żakowska

Marta Żakowska: Jaka jest Pani refleksja nad stanem działalności 
społecznej w Polsce, zwłaszcza w wymiarze inicjatyw i ruchów nie-
formalnych?
Maria Mendel: Przyglądam się ruchom sąsi�dz�im� ruchom lo�a�or� sąsi�dz�im� ruchom lo�a�or�m� ruchom lo�a�or�
s�im� ��ór� są w Polsc� bardzo żyw� i wydaj� się� ż� wymagają on� 
wzmocni�nia. Poza �ym in��r�suj� mni� �o co nazywamy organizacją 
lo�alnych społ�czności� ich animacją. Formułuję od dawna �a�ą id�ę� 
��órą nazywam par�n�rs�w�m �du�acyjnym. G�n�ralni� pol�ga ona 
na budowaniu wzaj�mności� r�lacji pomiędzy rodziną� w szcz�gólno�
ści opar�ą na rodzicach� ins�y�ucjami �du�acyjnymi i lo�alną społ�cz�
nością w rozumi�niu sz�rszym� czyli� �ró��o mówiąc� pomiędzy sz�o�
łą� rodziną a gminą. To� co dzi�j� się na liniach s�y�u �ych obszarów 
i środowis� j�s� bardzo in��r�sując�� bo �am właśni� j�s� mi�jsc� dla 
nowych podmio�owości� �a�ż� �ych o chara���rz� poli�ycznym. Zain�
��r�sowana j�s��m w związ�u z �ym – ni�mal au�oma�yczni� – d�mo�
�racją na poziomi� lo�alnym� czyli �ym� co o�r�śla się ogólni� ja�o 
uspoł�czni�ni� pracy i fun�cjonowania lo�alnych ins�y�ucji.

Marta Żakowska: A tak w praktyce jak to wygląda na terenie Polski?
Maria Mendel: J�śli idzi� o par�n�rs�wo �du�acyjn�� �o �rudno mó�
wić o wyodrębniających się ruchach społ�cznych. Po pros�u chodzi 
o działania pod�jmowan� w �ażd�j gmini�. Na przy�ład prz�z sz�ołę 
ja�o ins�y�ucję �du�acyjną� j�dną z wi�lu� ��ór� �u�aj są in��r�sując�� 
w� współpracy z rodziną� rodzicami� ��órzy – ja� po�azują badania – 
zaangażowani� budz�ni do działania� animowani� s�ają się zna�omi�ą 
siłą społ�czną w lo�alnych społ�cznościach� dającą �yl�� co anima�or 
prz��sz�ałcony w lid�ra. To j�s� po pros�u siła napędowa rozwoju lo�al�
nych społ�czności. Trudno �u�aj mówić o ja�ichś wysublimowanych� 
odrębnych zjawis�ach. Nal�żałoby �u�aj �w�n�ualni� ws�azać p�wn� 
ci��aw� przy�łady pra��y�i� ��ór� się w �ym obszarz� do�onują.

Przypomniała mi się wczorajsza rozmowa z  prz�ds�awici�l�m 
gdańs�i�go Uniw�rsy���u III wi��u� ��óry przysz�dł do mni� zain�
spirowany �ym� co �i�dyś na wy�ładzi� mówiłam słuchaczom o spo�
ł�czn�j samoorganizacji. Py�ał �on�r��ni� ja� �o zrobić� ż�by powołać 
s�owarzysz�ni�� al� ni��oni�czni� w  formul� współdziałania z  uni�
w�rsy����m� �yl�o samodzi�lni�� po pros�u ja�o ludzi� zain��r�sowa�
ni robi�ni�m cz�goś raz�m. W �ażdym razi� �ończyliśmy rozmowę 
u�ładani�m proj���u animacyjn�go� w ��órym c�l�m było s�worz�ni� 
�lubu dys�usyjn�go na�i�rowan�go na omawiani� bi�żących wyda�
rz�ń poli�ycznych� �ul�uralnych� �du�acyjnych.

Ki�dy py�a mni� Pani o in��r�sując� prz�jawy społ�czn�j a��yw�
ności� �o właśni� �� formy społ�czn�j samoorganizacji� ��ór� obs�r�
wuj�my w  różnych grupach wi��owych� ja� na przy�ład wśród lu�
dzi „�rz�ci�go wi��u”� są bardzo ci��aw� i �o j�s� przyszłość w s�nsi� 
�a�i�go pozy�ywn�go myśl�nia o  rozwoju społ�cznym. �zad�o bo��zad�o bo�
wi�m �ojarzymy społ�czną samoorganizację i  działani� społ�czn� 

z ludźmi s�arszymi. A �o j�s�� co widzę choćby po wczorajsz�j rozmo�
wi�� duży po��ncjał.

Marta Żakowska: A czy mogłaby Pani podać w takim razie jeszcze 
jakieś przykłady takich działań? Być może też innych grup, które 
Pani obserwuje, bada, które Panią interesują.
Maria Mendel: Moż� zwróćmy uwagę na ruch lo�a�ors�i. Podobni� 
ja� inn� ruchy społ�czn�� ��n równi�ż pows�ał w opozycji do ja�i�goś 
o�r�ślon�go wycin�a społ�czn�j rz�czywis�ości. Oczywiści� oddolni�� 
ni�narzucony prz�z ni�ogo. Właśni� w przypad�u ��go ruchu� ruchu 
lo�a�ors�i�go� �on��s�owana j�s� formuła� w ja�i�j do�onuj� się r�pry�
wa�yzacja� zwro� pi�rwszym właścici�lom �ami�nic zajmowanych od 
la� prz�z mi�sz�ańców mias�. W  związ�u z  oddani�m �ych domów 
w ręc� właścici�li� dochodzi częs�o do a��ów ��smisji lo�a�orów� ni��
rzad�o w warun�ach ni�zwy�l� bru�alnych� z �owarzyszącą im wręcz 
prz�mocą fizyczną i  napię�nowani�m. Ki�dy w  m�diach opisywan� 
są �a�i� przypad�i� �o dys�usja o  prawach człowi��a ni�ja�o odby�
wa się na naszych oczach� al� b�z nas. Dla��go między innymi ruch 
��n wymaga dzisiaj bardzo wyraźn�go� mocn�go wsparcia� poni�waż 
b�z ni�go� a �a�ż� b�z rozwiązań prawnych uni�możliwiających �a�i� 
prz�mocow� zachowania� w  s�nsi� dosłownym uci�rpi d�mo�racja 
i dal�j będą ci�rpi�ć ludzi�. Społ�cz�ńs�wo na�omias� będzi� z czas�m 
pozbawion� możliwości broni�nia praw człowi��a� bo zdys�r�dy�o�
wan� zos�aną �ol�jn� argum�n�y� bo zniszczona zos�ani� – naw�� �a 
�l�m�n�arna – wrażliwość na sprawy innych i po�rz�ba solidarn�j po�
s�awy manif�s�ując�j się w działaniu na rz�cz innych (Zygmun� Bau�
man pisał o „u�raconym odruchu solidarności”…). W �ażdym razi� 
�o� co obs�rwują pańs�wo w Warszawi�� �a�ż� na ścianach� na murach� 
j�s� �a�ą sp���a�ularną r�pr�z�n�acją nadzi�i w ��j sprawi� i zaraz�m 
przy�ład�m ob�cności wspomnian�go ruchu. Właściwi� w  �ażdym 
chyba pols�im mi�ści� pojawiają się dzisiaj prz�ds�awici�l� ��go ru�
chu. On powoli się �onsoliduj�. Prawdopodobni� prz��sz�ałci się 
w�ró�c� w ja�ąś formę bardzi�j zins�y�ucjonalizowaną. To moż� być 
pomocn� w �on���ści� – pos�ulowan�j prz�z ��n ruch – zmiany. Al� 
��ż na p�wno� co obs�rwuj�my równi�ż w  badaniach� przybi�rani� 
pos�aci bardzi�j zins�y�ucjonalizowan�j� oczywiści�� osłabi „oddolną” 
moc ��go ruchu. Parado�salni�� w związ�u z pos�ępującą ins�y�ucjo�
nalizacją moż� zacząć odchodzić od ni�go duża część �worzących go 
ludzi. W �ażdym razi� �o� co dzisiaj dzi�j� się pod szyld�m „ruch lo�
�a�ors�i w Polsc�” j�s� na �yl� widoczn� w prz�s�rz�ni publiczn�j� ż� 
j�go słuszn� roszcz�nia i wołani� o  ich poparci� zaraz�m� o�ażą się 
s�u��czn�.

Marta Żakowska: Chciałabym, abyśmy mogły na chwilę skupić się 
na porównaniu działalności grup nieformalnych i formalnych, czy-
li właśnie stowarzyszeń czy fundacji. Czy widzi Pani jakieś moc-

Nasz wywiad
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ne strony działania w  takiej grupie nieformalnej w  porównaniu 
z działaniem w stowarzyszeniu czy fundacji? Czy jest tu, według 
Pani, jakaś różnica?
Maria Mendel: Oczywiści�� różnic� są. Ins�y�ucj�� czyli s�owarzysz�� różnic� są. Ins�y�ucj�� czyli s�owarzysz��Ins�y�ucj�� czyli s�owarzysz��
nia czy fundacj�� przybi�rają różn� formy. J�ż�li pa�rzymy na przy�
�ład na s�owarzysz�nia� �o bardzo częs�o są on� r�zul�a��m proc�su 
prz��sz�ałcania się ruchów w formę zins�y�ucjonalizowaną. A za��m� 
j�śliby próbować �u�aj ��n proc�s ja�oś uchwycić� �o na począ��u dro�
gi j�s� ni�zadowol�ni� społ�czn�� sprz�ciw wob�c ja�ichś o�r�ślonych 
pra��y� społ�cznych czy fun�cjonujących rozwiązań. Dal�j j�s� �on�
solidacja i pows�ani� grupy ni�formaln�j� ��óra rośni�� zaczyna is�ni�ć 
w  ��j społ�czności. Ws�u��� �onsolidacji �worzy się sz�rsza pos�ać� 
��órą można nazwać ruch�m społ�cznym. C�chami �a�i�go ruchu 
j�s� – najogólni�j – �on��s�acja o�r�ślon�go wycin�a rz�czywis�ości� 
a w ślad za nią formułowani� roszcz�ń i – oczywiści� – oddolność. 
�uch społ�czny zawsz� pows�aj� oddolni�� nigdy ni� j�s� narzucony 
z góry� nigdy ni� pows�aj� w formul� �op�down. Mając na uwadz� d��
mo�ra�yczny porząd��� można powi�dzi�ć� ż� w �ym proc�si� finalni� 
chodzi najczęści�j o sformułowani� różnych formalnoprawnych roz�
wiązań� umożliwiających i s�abilizujących po�rz�bną zmianę. Dla��go 
między innymi dochodz�ni� do nich wiąż� się z p�wną ni�uchronno�
ścią formalizacji� ins�y�ucjonalizacji oddoln�go ruchu. Ta� pows�ają 
s�owarzysz�nia� fundacj� i inn� organizacj� pozarządow�� a �a�ż� par�
�i� poli�yczn�� bo gdzi�ś na �ońcu ��go proc�su mamy i �a�i� formy.

Marta Żakowska: A  czy widzi Pani właśnie jakieś różnice, czy to 
w działaniu, energii samej grupy, czy to w skuteczności, w możliwo-
ściach, czy to w relacjach w takich grupach nieformalnych względem 
tych sformalizowanych? Coś, co właśnie można by nazwać mocną 
stroną grupy nieformalnej w porównaniu z NGO-sami?
Maria Mendel: Oczywiści�� �ażda grupa społ�czna g�n�ruj� w swoj�j 
s�ru��urz� lid�rów. W p�dagogic� społ�czn�j nazywamy �a�i� osoby 
siłą społ�czną o chara���rz� j�dnos��owym. To j�s� po pros�u �mana�
cja po��ncjału ��wiąc�go w człowi��u� po��ncjału animacyjn�go i li� w człowi��u� po��ncjału animacyjn�go i li�u animacyjn�go i li�
d�rs�i�go j�dnocz�śni�. Czyli �o j�s� po pros�u człowi��� ��óry �worzy� 
g�n�ruj� różn�go rodzaju wizj� przyszłości� rozmai�ych rozwiązań� 
��óry mając �ę wizję� po�rafi s�onsolidować wo�ół sprawy innych� 
czas�m naw�� bardzo wi�lu ludzi. Można powi�dzi�ć� ż� mocą �a� po�
ws�ając�j grupy ni�formaln�j j�s� �o� ż� ona wi�� ż� �ons�y�uowała się 
sama� oddolni�. Wi�� ż� ma w swoim groni� lid�ra. Wi� równi�ż� ż� 
sprz�ciwiając się ja�i�jś części rz�czywis�ości� w ��ór�j żyj�� ma szans� 
zdobyć wię�sz� poparci� dla swoich pos�ula�ów. Wracając do Pani 
py�ania� w  związ�u z  �ym �rudno �o porównywać. Organizacj� po�
zarządow� szybci�j się ins�y�ucjonalizują za sprawą formalnoprawn�j 
ramy� w ��ór�j fun�cjonują� czyli K�S�u i �a� dal�j. To są b�zwzględ�
n� ramy ins�y�ucjonaln�. Z nacis�i�m pod�r�ślam słowo „b�zwzględ�
n�”� bo �o oznacza o�r�ślon� z góry formy działania� czyli j�s� �o coś� 
co znacząco różni grupę ni�formalną od �a�i�j� ��órą nazywamy na 
przy�ład s�owarzysz�ni�m czy ogólni� organizacją pozarządową.

Marta Żakowska: Jeśli pozostałybyśmy chwilę przy tym porówna-łybyśmy chwilę przy tym porówna- tym porówna-
niu, bo to jest główny element naszego badania, to czy mogłaby Pani 
opisać jakieś mocne i słabe strony działania, z jednej strony takiej 
grupy formalnej, z drugiej strony takiej grupy, która jest już stowa-
rzyszeniem? Czy w  kontekście grupy nieformalnej można powie-
dzieć, że jest w niej jeszcze coś ciekawego czy innego w odniesieniu 
do jej dynamiki czy relacji we współdziałaniu niż w NGO-sie?
Maria Mendel: Bardzo ni� chciałabym� ż�by ogólna wymowa moj�j 
wypowi�dzi w �ym fragm�nci� była �a�a� ż� porównując grupy ni��
formaln� i organizacj� pozarządow�� do�onuję ja�i�goś war�ościowa�
nia� ż� coś j�s� l�psz� czy gorsz�. Po pros�u mamy �u�aj do czyni�nia 
z dwoma różnymi formami a��ywności społ�czn�j.

Marta Żakowska: Nie musimy wartościować, możemy po prostu 
porównać.

Maria Mendel: Oczywiści�. Tyl�o chcę �o robić po�azując 
płaszczyznę� ��óra j�s� dla mni� pun���m wyjścia. Pow�órzę� bo �o 
ważn�� ż� grupy ni�formaln� są grupami� ��ór� mają najpi�rw mgli� są grupami� ��ór� mają najpi�rw mgli� najpi�rw mgli�
ści�� al� po��m� w  miarę współdziałania� coraz bardzi�j pr�cyzyjni� 
o�r�ślon� po�rz�by. Konsolidują się� s�upiają się wo�ół r�alizacji �ych 
po�rz�b. W �ra�ci� działania wyłaniają się siły j�dnos��ow�� wyłaniają 
się lid�rzy. Wzmacniają swoim is�ni�ni�m i swoim działani�m grupę� 
g�n�rują wizję przyszłościowych rozwiązań. Wo�ół �ych wizji po�rafią 
s�upić ludzi� ��órzy począ��owo grupę �worzyli� al� ��ż innych. Lid��
rzy zdolni są do powię�szania j�j społ�czn�go rozmiaru.

Kluczową sprawą j�s� prz�wodnic�wo� powi�działabym: mocno 
�du�acyjn� działani�� ��ór� bi�rz� na si�bi� lid�r społ�czny. Każda 
formuła �on��s�acji rz�czywis�ości� l�żąca u pods�aw s�upiania się lu�
dzi w c�lu ar�y�ulacji o�r�ślonych po�rz�b� j�s� działani�m �du�acyj�
nym. J�s� w nim zawsz� czynni� poznawczy� ludzi� uczą się wzaj�m�
ni� od si�bi� i raz�m �ons�ruują wi�dzę. Proszę zauważyć ja� działa 
lid�r... Zwraca uwagę� działa własnym przy�ład�m i – co za �ym idzi� 
– oddziałuj� poli�yczni�. Uczy ludzi poli�yczn�go działania. Ta �du�
�acyjność prz�ni�a �ażdy �l�m�n� działalności� o ��ór�j �u mówimy.

Grupa ni�formalna wy�azuj� ��nd�ncję do ins�y�ucjonalizacji� 
czyli s�opniowo się formalizuj�. Oczywiści� ni� j�s� �o proc�s� ��óry 
zawsz� �a� się �ończy. Grupy ni�formaln� chyba równi� częs�o prz��
�sz�ałcają się (na przy�ład w organizacj� pozarządow�)� co rozpadają. 
Bo na przy�ład po�rz�ba� wo�ół ��ór�j się grupa uformowała� zos�ała 
już w ja�iś inny sposób zaspo�ojona� albo możliwość j�j r�alizacji po�
jawiła się właśni� na poziomi� fun�cjonowania ni�formaln�go� i wo�
b�c ��go proc�s prz�formułowywania się grupy ni�formaln�j zos�ał 
prz�z �o za�rzymany. Na�omias� organizacj� pozarządow�� działając 
w ramach formalnoprawnych� mają ��ż sporo możliwości współpra�
cy z organami pańs�wowymi i samorządowymi. Są bowi�m ins�y�u�ą bowi�m ins�y�u� bowi�m ins�y�u�
cjonalni� �a� osadzon�� ż� j� dość wyraźni� widać. Ni� muszą racz�j 
dobijać się o głos. Za��m� możliwości działania i społ�czn�j zmiany� 
��óra częs�o j�s� c�l�m organizacji pozarządow�j� są spolaryzowan� 
i jasno ar�y�ułowan�.

Na�omias� is�ni�ją ��ż zagroż�nia. Powsz�chną już wi�dzą j�s� 
�o� ż� NGO�sy bardzo częs�o w ob�cnych warun�ach prz��sz�ałcają 
się w  GONGOs (Government Organized Non-governmental Organi-
zations). Czyli pozarządow� organizacj�� ��ór� s�ają się rządowymi� 
w rozumi�niu działania na rz�cz ag�nd rządowych i wpisywania swo�
j�j działalności w �ę poli�yczność� ��órą g�n�rują organy adminis�racji 
pańs�wow�j. Oczywiści�� do�yczy �o zagroż�nia j�dyni� dla oddolno�
ści pows�awania i na�i�rowania na słuchani� głosów ludzi� bo wów�ów�
czas zami�nia się ono w  nasłuchiwani� pos�ula�ów rządowych i  r�� zami�nia się ono w  nasłuchiwani� pos�ula�ów rządowych i  r��
alizowan� są równi�ż p�wn� założ�nia poli�yczn� właśni� w formul� 
�op–down� z góry do dołu. Tu�aj widzę zagroż�nia� ��ór� oczywiści� 
są is�o�n� w s�nsi� społ�cznym� al� j�s� �o zjawis�o już opisan� i – ja�o 
dziś powsz�chna wi�dza – moż� ni� s�anowi wię�sz�go zagroż�nia. 
War�o j�dna� zwyczajni� mi�ć się i w ��j sprawi� na baczności.

Marta Żakowska: A jak Pani ocenia skuteczność działań grup nie-
formalnych, które Pani obserwuje?
Maria Mendel: Właśni� py�a mni� pani o pods�awy d�mo�racji… To 
�w�s�ia: na il� ludzi� mogą uwidaczniać swoj� po�rz�by i mi�ć głos 
słyszalny w społ�czn�j prz�s�rz�ni. Ni� sposób oc�nić ��go b�z badań� 
��ór� – w �a�i�j sprawi� – s�al� powinny być a��ualizowan� (ni� ma 
bowi�m raz na zawsz� dan�j nam d�mo�racji� l�cz �worzy się ona na 
co dzi�ń� między nami). Na pos�awi� obs�rwacji życia społ�czn�go 
w  naszym lo�alnym� �rójmi�js�im świ�ci�� mogę powi�dzi�ć� ż� – 
na przy�ład – j�ż�li idzi� o po�rz�by związan� z grupami roms�imi� 
�o są os�a�nio prz�dmio��m zain��r�sowania grup ni�formalnych� 
��ór� u�worzyły się w c�lu rozwiązania ��go probl�mu. I ni� chodzi 
�yl�o o  ar�y�ulację głosu roms�i�j mni�jszości �rójmi�js�i�j� al� ��ż 
sformułowani� ogólni�jszych r�guł �a�� aby inn� mni�jszości� na przy�� ogólni�jszych r�guł �a�� aby inn� mni�jszości� na przy�
�ład cz�cz�ńs�a� miały zagwaran�owan� p�wn� rozwiązania w za�r��
si� mi�sz�alnic�wa czy �du�acji. Widzę� ż� �a� oddolni� �onsolidując� 

Nasz wywiad
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się wo�ół pos�ula�ów grupy ni�formaln� naprawdę ożywiają społ�cz�
n� myśl�ni� i  działani�� i  doprowadzają do �on�r��nych zmian� na 
przy�ład �ych związanych z  zap�wni�ni�m po�rz�bującym godnych 
mi�sz�ań. Ni� byłoby �ych rozwiązań� gdyby ni� głos z� s�rony grup 
ni�formalnych� podni�siony w  in��r�si� innych� w  �ym przypad�u 
roms�ich czy cz�cz�ńs�ich mi�sz�ańców Gdańs�a. Chcę pod�r�ślić� 
ż� w  działaniach grup ni�formalnych� s�upionych wo�ół mni�j lub 
bardzi�j gorących społ�cznych probl�mów i  po�rz�b� obs�rwuj� się 
ich mni�jsz� lub wię�sz� su�c�sy� al� w �ażdym przypad�u samo ich 
wys�ępowani� �o po pros�u mi�rni� d�mo�racji.

Marta Żakowska: A  dlaczego duża część grup nieformalnych nie 
decyduje się na sformalizowanie swojej działalności? Na założenie 
stowarzyszenia czy fundacji?
Maria Mendel: To j�s� p�wi�n na�uralny proc�s. Po pros�u� chcąc r�ali�
zować o�r�ślon� pos�ula�y� s�onsolidowany już i rozras�ający się ruch 
społ�czny przybi�ra w sposób na�uralny właśni� zins�y�ucjonalizowa�

Nasz wywiad

ną pos�ać� bo inn�j drogi ni� ma� j�ż�li chc�my uzys�ać rozwiązani� 
l�gislacyjn� wyższ�go szcz�bla� rozwiązani� poli�yczn� w rozumi�niu 
s�ra��gii dal��osiężn�j. S�ąd obi�cująca s�aj� się formuła prz��sz�ał�
c�nia w organizację pozarządową czy ��ż par�ię lub ja�iś nowy organ 
w adminis�racji pańs�wow�j. W �ażdym razi� ins�y�ucjonalizacja �o 
oczywis�ość w sy�uacji dąż�nia do r�alizacji wyar�y�ułowanych jasno 
po�rz�b� wymagających właśni� zins�y�ucjonalizowan�go działania.

Marta Żakowska: Rozumiem. Czyli z Pani obserwacji wynika, że 
te grupy, które się na to nie decydują, mogą wyczerpać swoją for-
mułę?
Maria Mendel: To dzi�j� się ni�ja�o siłą rz�czy. Ludzi� widzą� słyszą 
i czują� ż� coś �rz�ba inacz�j� ż� nal�ży coś w działaniu grupy zmi�nić� 
albo ��ż rozs�ać się� po pros�u.

Marta Żakowska: Bardzo dziękuję za rozmowę.
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Przestrzenie obywatelskiej aktywności

Od p�wn�go czasu w pols�i�j d�baci� publiczn�j coraz bardzi�j do�
niosł� wydają się głosy �ry�yczn� wob�c pols�i�go �rz�ci�go s���ora� 
a  do�ładni�j organizacji pozarządowych. Kry�y�ę �a� s�onc�p�uali�
zowan�go społ�cz�ńs�wa obywa��ls�i�go można osadzić w sz�rszym 
�on���ści�� ja�o �l�m�n� d�ba�y� do�ycząc�j poli�y�i publiczn�j i  j�j 
r�alizacji. W� współcz�snych d�mo�racjach lib�ralnych bowi�m� 
s�anowiących ramy dla adminis�racji publicznych fun�cjonujących 
w oparciu o �a�i� mod�l� organizacji ja� N�w Public Manag�m�n� czy 
Public Gov�rnanc�� organizacjom pozarządowym przypisano szcz��
gólną rolę. Oznaczało �o pos�awi�ni� prz�d nimi ważn�go zadania 
do sp�łni�nia� pol�gając�go na zas�ępowaniu pańs�wa w  obszarach 
ni�gdyś prz�z�ń pi�lęgnowanych. Organizacj�� r�alizując id�ę sub�
sydiarności� �on�urując z  a��orami ryn�owymi� w�roczyły w  ob�
szar r�alizacji zadań publicznych. Aby spros�ać wyzwaniu� zaczęły 
się prof�sjonalizować� a proc�s ��n – poza ni�wą�pliwymi walorami 
– o�azał się prowadzić równi�ż do wi�lu probl�mów. Dys�usja nad 
częścią z nich j�s� pod�jmowana w� wspomnian�j na ws�ępi� d�ba�
ci� publiczn�j w naszym �raju. Wyrazis�ym przy�ład�m mogą �u być 
pol�mi�i� ��ór� odbiły się dość sz�ro�im �ch�m równi�ż w prasi� czy 
przynajmni�j w in��rn�ci�. Pi�rwsza wywołana zos�ała w 2009 ro�u 
wys�ąpi�ni�m Agni�sz�i Graff podczas �onf�r�ncji „G�nd�r w  UE. 
Przyszłość unijn�j poli�y�i równościow�j”� zorganizowan�j prz�z 
prz�ds�awici�ls�wo Fundacji im. H�inricha Bölla w Polsc�� ��ór� na�
s�ępni� zos�ało opubli�owan� pod nośnym �y�uł�m Urzędasy, bez serc, 
bez ducha. Organizacje pozarządowe. Spojrzenie z wewnątrz w „Gaz��
ci� Wyborcz�j”1. Dys�usja do�yczyła m.in. wyjałowi�nia organizacji 
z ich r�forma�ors�i�go po��ncjału i uzal�żni�nia �i�run�ów ich dzia�
łań od możliwości finansowych� a ni� diagnozowanych prz�z ni� pro�
bl�mów społ�cznych. Druga z pol�mi� – z os�a�nich mi�sięcy 2015 
ro�u� ��ór�j pun���m zapalnym był opubli�owany na Fac�boo�u wpis 
Pawła Ma�usza� będący przyczyną zwolni�nia go z pracy w Fundacji 
Bęc Zmiana – s�onc�n�rowana była na �zw. �w�s�iach pracowniczych 
w organizacjach pozarządowych.

Wiązani� a��ywności obywa��ls�i�j z  działalnością zarob�ową 
oraz j�j finansow� ni�dowar�ościowani� i oparci� na �ró��o�rwałych 
formach za�rudni�nia zos�ały zauważon� m.in. prz�z badaczy pr��a�
ria�u. ��formy zmi�rzając� – ja� pisz� S�anding2� odwołując się do 
bry�yjs�ich przy�ładów – do zmni�jsz�nia Wi�l�i�go Pańs�wa (Big 
State) i wy�worz�nia Wi�l�i�go Społ�cz�ńs�wa (Big Society) s�worzyły 
sposobność uzys�ania dos�ępu do �ani�j siły robocz�j. Z ��j p�rsp���y�
wy organizacj� pozarządow� uważa się za al��rna�ywn� mi�jsca� czę�

1 Zob. Agni�sz�a Graff� Urzędasy, bez serc, bez ducha. Organizacje po-
zarządowe. Spojrzenie z wewnątrz� „Gaz��a Wyborcza”� 6 s�ycznia 2010 
ro�u.
2 Guy S�anding� The Precariat: The New Dangerous Class� Bloomsbury 
Acad�mic� London� N�w Yor� 2011.

s�o b�zpła�n�j lub nis�opła�n�j i ni��rwał�j pracy. J�s� ona� ja� się o�a�
zuj�� pod�jmowana szcz�gólni� chę�ni� prz�z �� grupy� wśród ��órych 
u�rzymuj� się wyso�i� b�zroboci�� �j. prz�z ludzi młodych� a w Polsc� 
równi�ż prz�z �obi��y. Ja� po�azują najnowsz� dan�� zgromadzon� 
w  �ra�ci� badania „Kondycja s���ora organizacji pozarządowych 
w Polsc� 2015”� �obi��y s�anowią wię�szość (59%) człon�ów z�społu 
pracowni�ów prz�cię�n�go� pols�i�go NGO�sa. Z �ych samych badań 
wyni�a� ż� są �o prz�d� wszys��im osoby w wi��u 30–60 la�� za�rud�
nion� na pods�awi� innych form niż umowy o pracę3. Dla młodszych 
�rz�ci s���or s�anowi na�omias� doda��owy ryn�� za�rudni�nia i zdo�
bywania doświadcz�nia zawodow�go. Młodzi działacz�� ucz�s�niczą�
cy w zr�alizowanym prz�z� mni� badaniu� o wyni�ach ��ór�go będę 
j�szcz� pisać dal�j� pod�r�ślali� ż� zaangażowani� w organizacji po�
zwala im na zdobywani� �a�i�go doświadcz�nia. S�anowi ono ��ap �a�
ri�ry zawodow�j� ��órym będzi� się można pochwalić w CV. A��yw�
ność �ra��ują oni ja�o sposób na rozwijani� swoich umi�ję�ności� a ci 
z nich� ��órzy są wolon�ariuszami� mają nadzi�ję� ż� ich zaangażowa�
ni� w organizacji zaowocuj� w przyszłości awans�m w j�j s�ru��urach� 
wiążącym się z za�rudni�ni�m.

J�dna� probl�ma�y�a związana z  �ra��owani�m organizacji po�
zarządowych ja� pracodawców budzi �on�row�rsj�. J�s� �a� m.in. 
dla��go� ż� organizacj� �� są j�dnocz�śni� uznawan� za �luczowy �l��
m�n� społ�cz�ńs�wa obywa��ls�i�go. Zaowocowało �o prz��onani�m 
o szcz�gólnym chara���rz� �ych ins�y�ucji. Narracja o obywa��ls�ości 
działań pod�jmowanych w lub dla organizacji pozarządow�j umożli�
wiła (czy uprawomocniła) w p�wnym s�nsi� wy�worz�ni� prz�świad�
cz�nia o misji czy id�alizmi� ��j a��ywności. W pols�im �on���ści� 
is�o�n� wydaj� się �a�ż� ob�cn� w głównym nurci� d�ba�y publiczn�j� 
przynajmni�j do począ��u pi�rwsz�j d��ady XXI wi��u� prz��onani� 
o �ym� ż� organizacj� �� – pow�arzając za Iloną Iłowi�c�ą�Tańs�ą4 – są 
„os�ojami in��lig�nc�ości”. W zgodzi� z ��os�m in��lig�nc�im� dzia�
łani� w  �rz�cim s���orz� powinno być działani�m mo�ywowanym 
moralni�� a ni� ma��rialni�. I  chociaż – ja� dowodzą zarówno ana�
lizy wspomnian�j badacz�i czy np. Galii Chimia�5 – j�szcz� w la�ach 
90. XX wi��u rozpoczął się proc�s d�za��ualizacji �a�i�go pod�jścia 
wśród samych działaczy� �o wydaj� się� ż� j�go �cha są wciąż słyszaln�. 
A j�śli �a�� �o za pracę w organizacji „ni� wypada” ocz��iwać (wyso�
�i�go) wynagrodz�nia. W �ym �on���ści� in��r�sując� są przywoły�

3 Zob. Pio�r Adamia�� B�a�a Charyc�a� Mar�a Gum�ows�a� Polskie 
organizacje pozarządowe 2015� S�owarzysz�ni� Klon/jawor� Warszawa 
2015.
4 Ilona Iłowi�c�a�Tańs�a� Liderzy i  działacze: o  idei trzeciego sekto-
ra w  Polsce� Wydawnic�wa Uniw�rsy���u Warszaws�i�go� Warszawa 
2011.
5 Galia Chimia�� How Individualists Make Solidarity Work� MPiPS� 
Warszawa 2006.

O roli organizacji i własnym wizerunku 
– perspektywa działaczek i działaczy 
organizacji pozarządowych
Anna Radiukiewicz
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wan� już wyni�i badań� do�ycząc� a��ualni� działających organizacji. 
Zgodni� z nimi� lid�rzy i lid�r�i s�owarzysz�ń i fundacji �wi�rdzą� ż� 
(ich) pracownicy części�j (44%) �ra��ują swoją pracę ja� misję� niż ja� 
„normaln�” zajęci� (28%). J�dnocz�śni�� ja� ws�azują r�zul�a�y mo�
ich analiz – do cz�go j�szcz� wrócę – misyjność j�s� prz�z człon�ów 
organizacji pos�rz�gana ja�o forma r��omp�nsa�y nis�ich zarob�ów.

Py�ani�� ja�i� wydało mi się in��r�sując� w odni�si�niu do wspo�
mnianych powyż�j �w�s�ii� do�yczy m.in. ��go czy rz�czywis�y obraz 
s���ora pozarządow�go odpowiada ��mu rysowan�mu prz�z j�go 
�ry�y�ów. Aby podjąć próbę odpowi�dzi� pos�anowiłam odwołać się 
do analizy ma��riału złożon�go z  �r�ści cz��rnas�u wywiadów� ��ór� 
zr�alizowałam w 2013 ro�u z prz�ds�awici�l�ami i prz�ds�awici�lami 
pięciu organizacji pozarządowych6. Dan� �� posłużą mi ja�o źródło 
przy�ładów do�yczących �a�ich zagadni�ń ja� d�finiowani� roli orga�
nizacji� j�j wiz�run�u� a �a�ż� wiz�run�u własn�go działacz�� i dzia�
łaczy organizacji �rz�ci�go s���ora.

Organizacja jako narzędzie

Pi�rwszą �w�s�ią� na ��órą chciałabym zwrócić uwagę� j�s� s�osun�� 
działacz�� i  działaczy do własn�j organizacji. Innymi słowy� chodzi 
o �o� po co są im organizacj�. I �a�� analiza zgromadzonych wywiadów 
doprowadziła mni� do wnios�u� ż� dość powsz�chn� wśród działa�
cz�� i działaczy wydaj� się prz��onani�� ż� organizacja ma być narzę�
dzi�m – j�s� po �o� ż�by a��ywiści mogli s�u��czni� r�alizować swoj� 
pasj� lub zaspo�ajać własn� po�rz�by� w �ym po�rz�by związan� z pra�
cą zarob�ową� albo ��ż po �o� ż�by mogli pomagać sobi� lub innym.

Analiza �a pozwoliła równi�ż ws�azać c�chy organizacji ja�o 
s�u��cznych narzędzi działania. Na ��j pods�awi� można za��m o�r��
ślić� ja�i� do�ładni� powinno ono być� aż�by być uży��cznym w r��
alizacji c�lów działaczy. Wśród �a�ich c�ch� co zdaj� się być zgodn� 
z na�r�ślonym wcz�śni�j wyobraż�ni�m organizacji pozarządowych� 
znalazł się prof�sjonalizm organizacji oraz j�j człon�ów. Z ��go pun��
�u widz�nia ludzi�� ��órzy pracują czy działają w s�owarzysz�niu lub 
fundacji powinni być ��sp�r�ami� znać się na swoj�j pracy� a  �a�ż�� 
o czym będzi� j�szcz� mowa� angażować się w j�j wy�onywani�. Ja� 
opowiadał j�d�n z a��ywis�ów s�owarzysz�nia zrz�szając�go młodych 
spor�owców� będąc�go przy�ład�m grupy� w  ��ór�j podzi�lano �a�ą 
właśni� d�finicję s�u��czności organizacji: 

(...) nasza organizacja (...) będzie stawiać na jakość i to się już 
opłaca. 

Tłumaczył przy �ym� ż� ja�ość oznacza dla ni�go właśni� u�worz�ni� 
z�społu prof�sjonalis�ów. Wiązał ją równi�ż z wiz�run�i�m organiza�
cji� j�j społ�cznym odbior�m. Organizacja była dla j�j człon�ów waż�
na� bowi�m miała im pomóc osiągnąć c�l – możliwość zarob�owania 
dzię�i pasji. W imię „wspólni� budowan�j przyszłości” zarząd orga�
nizacji był ��ż go�owy wy�luczać z� swoj�go z�społu wszys��i� „słab� 
ogniwa”� �j. osoby ni� dość doświadczon� i zaangażowan�. Wiązało się 
�o właśni� z� s�araniami o u�rzymani� „dobr�go imi�nia” s�owarzy�
sz�nia. Ja� mi wyjaśniono� wszyscy człon�owi� na ni� pracują i muszą 
czuć się za ni� odpowi�dzialni.

Na inną c�chę� wiązaną z� s�u��cznością fun�cjonowania orga�
nizacji� ws�azywały człon�ini� i  człon�owi� NGO�sa� ��ór�go dzia�
łania pol�gają m.in. na formułowaniu �ry�ycznych s�anowis� wob�c 
rządu czy samorządów oraz adminis�racji publiczn�j. Chodziło �u 
o wiarygodność� ��ór�j pods�awą był ni� �yl�o prof�sjonalizm z�społu 
oraz poczuci� odpowi�dzialności� al� ��ż ni�zal�żność finansowa od 
�ry�y�owanych podmio�ów. J�dnocz�śni�� bardzo is�o�nym �l�m�n�
��m s�u��czn�go działania było u�rzymani� ��sp�rc�i�go wiz�run�u 
organizacji. J�j prz�ds�awici�l�� �i�dy podpisują się wy�orzys�ując 

6 Ma��riał ��n s�anowi część danych zgromadzonych prz�z� mni� 
w ramach proj���u do��ors�i�go p�. „Socjalizacja obywa��ls�a w or�
ganizacjach społ�cz�ńs�wa obywa��ls�i�go”. Przywoływan� w dalsz�j 
części ���s�u pochodząc� z wywiadów fragm�n�y wypowi�dzi działa�
czy organizacji pozarządowych wyróżniono �ursywą.

„mar�ę” swoj�go s�owarzysz�nia pod oświadcz�niami publi�owany�
mi w in��rn�ci�� muszą pilnować się� aby ni� prz��roczyć granic wy�
znaczonych prz�z c�n�ralę organizacji. Ta�i �omuni�a�� ja� �łumaczył 
działacz:

(...) musi mieć pewne, pewien rodzaj eksperckości, wyważonych 
sądów. 

To ogranicz�ni� było ��ż powod�m założ�nia prz�z człon�ów orga�
nizacji bloga� na ��órym mogą w mni�j „suchy”� a bardzi�j „odważ�
ny” i  „�ry�yczny” sposób �omuni�ować o  zauważanych prz�z nich 
probl�mach. Za��m chodziło �u� z j�dn�j s�rony� o byci� ni�zal�żnym� 
a z drugi�j� silnym a��or�m� �o znaczy �a�im� ��óry posługuj� się �zw. 
racjonalną� pozos�ającą w  p�wnych „przyzwoi�ych” granicach argu�
m�n�acją. Wyrazis�ym przy�ład�m �a�ich zmagań o uznani� wydają 
mi się równi�ż narracj� �worzon� w odni�si�niu do inn�go �ypu orga�
nizacji� ��ór� grają s�ądinąd doniosłą rolę w proc�si� pod�jmowania 
d�cyzji publicznych – organizacji pracodawców i związ�ów zawodo�
wych. J�śli porównać obraz �ych dwóch �ypów zrz�sz�ń� wyraźn� s�ają 
się różnic� wiązan� m.in. z pr�s�iż�m i ��sp�rc�ością �ych pi�rwszych 
oraz irracjonalnością i  awan�urnic�w�m drugich. Pracodawcy – ja� 
wy�azały moj� analizy – budują swój własny wiz�run�� w n�ga�yw�
nym odni�si�niu do związ�owców� podczas gdy związ�owcy s�arają 
się racz�j odciąć od s��r�o�ypow�go obrazu własn�j grupy� pod�r�śla�
jąc na �ym �l� swoją wyją��owość.

Wracając j�dna� do organizacji pozarządowych – j�szcz� inacz�j 
gwaran�y s�u��czności były pos�rz�gan� w  s�owarzysz�niu zrodzo�
nym z chęci zaspo�oj�nia po�rz�b �ych� ��órym ins�y�ucj� publiczn� 
of�rują ni�wys�arczającą pomoc (ci�rpiących na �zw. rzad�ą choro�
bę). Is�o�ną c�chą organizacji� ja�o „narzędzia” r�alizacji c�lów� było 
bowi�m gromadz�ni� sz�ro�i�go grona osób� ��ór� ją popi�rają. Ja� 
opowiadała działacz�a� duża liczba osób – pacj�n�ów� ��órzy są człon�
�ami s�owarzysz�nia – podnosi� w  j�j oc�ni�� wiarygodność organi�ć organi� organi�
zacji. Wob�c ��go� ponowni� chodzi �u o �worz�ni� wiz�run�u grupy� 
��óry prz��ona j�j par�n�rów o j�j randz�� ni� pozwoli j�j zignorować. 
W �ym przypad�u ważn� j�s� równi�ż �o� ż� uzasadnia on po�rz�bę 
pod�jmowania działań na rz�cz ��j grupy chorych prz�z ins�y�ucj� 
publiczn�.

Za��m� s�u��czność organizacji zal�ży� w prz��onaniu j�j człon�
�ów� prz�d� wszys��im od j�j wiz�run�u. W �ażdym przypad�u d��
finicja najl�psz�go j�j wiz�run�u� �j. �a�i�go� ��óry pozwoli osiągać 
za�ładan� c�l�� j�s� ni�zal�żni� �ons�ruowana. Podobni� dzi�j� się 
w  odni�si�niu do wiz�run�u osób �worzących dan� s�owarzysz�ni� 
czy fundację. Obraz ��n� ujmując rz�cz z inn�j p�rsp���ywy� wiąż� się 
z �r�ścią �ożsamości zbiorow�j działacz�� i działaczy organizacji po�
zarządowych.

My „frajerzy” z organizacji

W �ra�ci� analizy wywiadów zwróciłam równi�ż uwagę na ws�azy�
wan� zgodni� prz�z r�spond�n�ów sposoby d�finiowana ��go� �im czy 
jacy są oraz �im czy jacy ni� są. T�go rodzaju swois�� mapy pos�rz�ga�
nia rz�czywis�ości pozwalają na dopr�cyzowani� �a��gorii „my”. O�a�
zało się� ż� w przypad�u działacz�� i działaczy organizacji pozarzą�
dowych odnoszą się on� do �il�u obszarów� wśród ��órych znalazły 
się: (a) r�lacj� między człon�ami organizacji� (b) poziom a��ywności� 
zaangażowania� (c) c�chy (a�ra�cyjność) człon�ów organizacji.

Po pi�rwsz� za��m� r�spond�nci pod�r�ślali� ż� �ym� co ich cha�
ra���ryzuj�� a  j�dnocz�śni� różni od innych� j�s� sposób wzaj�m�
n�j �omuni�acji czy szcz�góln� r�lacj� pomiędzy człon�ami grupy� 
u  pods�aw ��órych l�ży szacun�� dla drugi�j osoby� �ros�a o  dobrą 
i  s�u��czną współpracę. O  �a�ich r�lacjach opowiadały na przy�ład 
młod� działacz�i z  duż�j organizacji zajmując�j się �du�acją. J�dna 
z nich �łumaczyła:

U nas jakby nie czuje się takiej różnicy, że ktoś jest wolontariuszem, 
przyszedł tydzień temu, a ktoś pracuje już 5 lat. Tylko właśnie to part-
nerstwo jest bardzo podkreślane, co może być w pewnym stopniu takie 
wyjątkowe. 
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A j�j �ol�żan�a� opisując swoją grupę współpracowni�ów� dodawała: 
Staramy się, żeby każdy czuł się dobrze, żeby można było sobie 
wszystko powiedzieć w takiej naprawdę bezpiecznej atmosferze 
i gdzieś jest naprawdę duża dbałość o tą atmosferę.

W ��j p�rsp���ywi� „inny” �o �a�i� ��óry s�paruj� się od grupy i ni� 
�roszczy się o j�j człon�ów. Z j�dn�j s�rony człon�om z�społu chodzi�
ło bowi�m o r�alizację s�awianych prz�d nimi zadań� a z drugi�j o ich 
dobr� samopoczuci� w grupi�. Ż�by osiągnąć obydwa c�l�� wypraco�
wano r�guły �omuni�acji. „Inny” wys�ępuj� �u ja�o osoba� ��óra j� 
ignoruj� i zaburza współpracę. Ta� opowiada j�dna z działacz�� o �a�
�i�j hipo���yczn�j pos�aci:

Chyba musiałby być faktycznie bardzo mocno zorientowany na 
siebie i pomijać potrzeby innych. To chyba byłaby taka, jeśli by 
było to notoryczne, to byłaby taka przesłanka za tym, że gdzieś 
była ta osoba odsuwana.

Można za��m dodać� ż� „inny” �o równi�ż �a�i� ��óry j�s� �gois�ą� 
�onc�n�ruj� się na sobi�� a ni� na grupi� albo na j�j c�lach. Działani� 
w organizacji �ra��uj� ja�o prz�s�rz�ń dla wypromowania si�bi� i r��
alizacji swoich par�y�ularnych in��r�sów. Osoby �a�i� są �rudn� w� 
współpracy� rywalizują z innymi� a �on�a�� z nimi częs�o prowadzi do 
�łó�ni. Ta�i obraz „innych”� służący zbudowaniu wizji „nas”� prz�ds�a� służący zbudowaniu wizji „nas”� prz�ds�a�� prz�ds�a�
wiały równi�ż a��ywis��i� ��ór� zajmują się wspi�rani�m b�zdomnych 
zwi�rzą�. W ich grupi� doszło na �ym �l� do �onfli��u� w r�zul�aci� 
��ór�go wy�luczono z  organizacji dwi� osoby. Za��m� pa�rząc na 
omawianą �w�s�ię z ni�co inn�j p�rsp���ywy� w organizacjach is�ni�ją 
us�alon� prz�z grupę (osoby zajmując� w nich dominując� pozycj�) 
r�guły pos�ępowania i opar�y na nich �sz�ał� r�lacji. Próby ich zmiany 
czy ni�podporząd�owani� się s�anowią przyczyny wy�lucz�nia.

Drugą c�chą� ��órą w opinii działaczy uznać nal�ży za chara���ry�
zującą człon�ów organizacji� j�s� ich siln� zaangażowani� w działani�. 
Za��m a��ywis�a lub a��ywis��a� dla ��ór�j moi r�spond�nci chę�ni� 
znal�źliby mi�jsc� w swym groni�� �o osoba dająca z si�bi� wszys��o� 
go�owa do poświęc�ń na rz�cz organizacji. Z analizy zgromadzonych 
wypowi�dzi można wysnuć wnios�� o  „id�alnym” człon�u �a�i�j 
grupy – osobi�� ��óra j�s� w p�łni zaangażowana w pracę� �ra��ując�j 
ją priory���owo. O znacz�niu prz�jawiając�j się w a��ywności w or�
ganizacji pasji świadczyły ��ż his�ori� moich rozmówców do�ycząc� 
awansu w NGO�sach. Znami�nn� było bowi�m� ż� w wi�lu przypad�
�ach �o właśni� p�łn� zaangażowani� w organizację czy poświęc�ni� 
s�anowiło warun�� doc�ni�nia prz�z grupę i wspięcia się na �ol�jny 
szcz�b�l organizacyjn�j hi�rarchii. Z �ol�i j�go bra� bywał powod�m 
wy�luczania z grupy osób� ��ór� się zby� mało angażują� o czym opo�
wi�dział mi j�d�n z człon�ów organizacji spor�ow�j:

(...) kiedy jest sytuacja roszczeniowa przez długi czas i nie ma 
poprawy, no to jest sygnał, że on nas osłabia bardzo mocno i nie 
daje nic od siebie, więc po co go trzymać. Tam nie ma miejsca 
do dyskusji: ‘a może by się zmienił w przyszłości’, po prostu już 
się nauczyliśmy, że musimy być bardziej konsekwentni, jak się 
zmieni w przyszłości, to wróci, ale niech się zaangażuje, niech 
da coś od siebie do organizacji.

Za��m „inni” czy „ni�chciani” chara���ryzują się w �ym ujęciu ni�po�
ważnym s�osun�i�m do a��ywności w organizacji� szyb�o się zni�chę�
cają� bra� im d���rminacji. Ni� myślą ��ż o pracy w NGO�si�� racz�j 
�ra��ują ją ja� chwilową rozryw�ę. Trz�ba ��ż pod�r�ślić� ż� poważn� 
pod�jści�� p�łn� zaangażowani� się w działania� wiązan� było równi�ż 
z dysponowani�m i wy�orzys�ywani�m bardzo �on�r��nych �omp��
��ncji. Oznacza �o� ż� osoby �worząc� grupę – o czym już wspomnia�
łam – były pos�rz�gan� ja�o posiadając� szcz�góln� pr�dyspozycj�� na 
��ór� s�ładają się umi�ję�ności związan� z pracą w grupi�� al� �a�ż� 
��sp�rc�a wi�dza w o�r�ślonym prz�z po�rz�by organizacji za�r�si�.

W przypad�u chara���ryzowan�go powyż�j s�anowis�a� podzi��
lan�go prz�z działaczy organizacji spor�ow�j� poświęc�ni� pol�gało 
równi�ż na �a�im pod�jściu do pracy w organizacji� zgodni� z ��ó�
rym j�s� ona życiowym priory����m z� względu na możliwości finan�
sow�go rozwoju� ja�i� daj�. Wśród organizacji� z człon�ami ��órych 
rozmawiałam� były j�dna� i �a�i� grupy� ��órych prz�ds�awici�l� pod�

�r�ślali rangę innych� nadrzędnych c�lów organizacji� a poświęc�ni� 
miało wówczas pol�gać na go�owości podjęcia pracy społ�czn�j lub za 
nis�i� wynagrodz�ni�� na rz�cz ich osiągnięcia. W �a�i�j p�rsp���ywi� 
„innych” s�anowili ci� ��órzy ni� rozumi�ją misji� co do ��ór�j działa�
cz� są zgodni� a ich pos�awę o�r�ślający ja�o naiwną czy „fraj�rs�ą”. 
Ja� opowiadała a��ywis��a:

To jest chyba dla mnie też ważne, że jestem w środowisku osób, 
które (...) myślą podobnie i to jest dla mnie ważne i daje mi ta-
kie poczucie, że nawet, jeśli jakaś inna grupa ludzi nie akceptuje 
tego, co robię, nie z  powodów nawet merytorycznych, ale tak 
po prostu. Często słyszałam ‚jesteś frajerką’, bo robisz coś tam, 
nie wiem wolontariacko albo za strasznie małe pieniądze dajesz 
się zatyrać. Ale wiem, że jest grupa ludzi, która mnie akceptuje 
i nawet całe środowisko, w którym mogę znaleźć oparcie.

Obraz ��n uzup�łnić można o informacj� na ��ma�� rz�c można� au�
�od�finicji� moich r�spond�n�ów. Chodzi mi o  �o� ja� rozumi�li lub 
z czym u�ożsamiali swoj� działani� w organizacji bądź dla ni�j. Ni� 
będzi� �u j�dna� żadn�go zas�ocz�nia� bowi�m dominując� było 
wśród nich prz��onani�� ż� j�s� �o po pros�u praca. A��ywność w or�
ganizacji była za��m formą pracy zawodow�j czy r�alizacji własn�go 
bizn�splanu� czasami z ja�ichś względów wyją��ową. Bywało� ż� wy�
ją��owość �a była opisywana w odni�si�niu do pracy w innych orga�
nizacjach pozarządowych. A  za��m� w  opinii ni���órych działacz�� 
i działaczy� w �a�ich „innych” od własn�j organizacjach pracuj� się ja� 
w zwy�ł�j firmi�� a człon�ów �ych s�owarzysz�ń czy fundacji ni� łączy 
poczuci� misji. Ja� �łumaczyła j�dna z osób:

(...) my nigdy nie będziemy zajmować się mydłem albo bana-
nami, w sensie, zawsze się będziemy zajmować jakimiś takimi 
sprawami, które wymagają pewnej wrażliwości.

Po �rz�ci� za��m – na co ws�azuj� przywołany powyż�j fragm�n� wy�
wiadu – wśród szcz�gólnych c�ch działacz�� i działaczy organizacji 
pozarządowych znalazły się ni� �yl�o ich umi�ję�ności współpracy� 
wyso�i� �omp���ncj� czy go�owość do poświęc�nia na rz�cz grupy� 
al� równi�ż ich zdolności swois��go odczuwania i rozumi�nia świa�
�a czy j�go probl�mów oraz s�yl życia. Przy�ładowo� część działacz�� 
i działaczy żywiła prz��onani�� ż� osoby �worząc� ich organizację wy�
różniają się na �l� innych pod względ�m wi�lości swych zain��r�so�
wań. Człon�owi� organizacji w wypowi�dziach r�spond�n�ów jawili 
się wówczas ja�o osoby ponadprz�cię�ni� a��ywn�� ni� �yl�o w obsza�
rz� działań społ�cznych� al� w całym życiu� a prz�z �o ��ż a�ra�cyjn� 
�owarzys�o. W prz�ciwi�ńs�wi� do �a�i�go wiz�run�u „naszych” dzia�
łaczy: ludzi młodych� w�sołych� a��ywnych� pojawił się ��ż obraz „in�
nych” – smu�nych i szarych� z ��órymi ni� chc� się obcować� o czym 
mówił j�d�n z a��ywis�ów:

(...) kiedy przychodziłem na staż jeden dzień w  tygodniu, to 
bardziej wolałem siedzieć tam za darmo jeden dzień w  tygo-
dniu z  tymi ludźmi, z  takim nastawieniem, z  taką atmosferą 
młodych, uśmiechniętych, wesołych, niż chodzić do mojej pra-
cy, gdzie siedzę z czterdziesto-, pięćdziesięcioletnimi wytworami 
wcześniejszego ustroju, gdzie generalnie, tak naprawdę żyjemy 
w demokratycznym kraju, już nie ma tamtego ustroju, a nastro-
je pracownicze i knucie jakichś tam rzeczy jest takie, jakbyśmy 
siedzieli jeszcze w głębokiej komunie. Tak ciężko się funkcjonuje 
z takimi ludźmi.

Można powi�dzi�ć� ż� z �a�i�go pun��u widz�nia człon�owi� grupy są 
„fajni”� �zn. ż� spędzani� z nimi czasu j�s� a�ra�cyjn�. Pod�jści� �a�i� 
było ��ż is�o�n� w d�finiowaniu bycia działacz�m organizacji. W ni��
��órych przypad�ach wiązano j� bowi�m właśni� z byci�m przyjaci��
l�m� dobrym �umpl�m� a organizacja jawiła się wówczas ja�o grupa 
znajomych� z ��órymi się pracuj�� al� �a�ż� spędza czas wolny.

Podsumowanie

Zapr�z�n�owan� wnios�i� do�ycząc� pos�rz�gania organizacji i  j�j 
człon�ów prz�z sam� działacz�i i działaczy� pozwalają s�wi�rdzić� ż� 
obawy czy diagnozy formułowan� w d�baci� na ��ma� �rz�ci�go s���

Przestrzenie obywatelskiej aktywności
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�ora przynajmni�j w części są słuszn�. J�dnym z podnoszonych w j�j 
ramach wą��ów j�s� „uwi�łani�” organizacji w  szcz�gólną r�lację 
z pańs�w�m i j�go ins�y�ucjami. Trz�ci s���or� ja�o �l�m�n� „u�ładan�
�i” pańs�wa lib�raln�j d�mo�racji� wy�raca w związ�u z �ym moc �r��
owania zmiany� a swoj� działania wpisać musi w narzuconą mu logi�ę 
działania i  �omuni�owania. Zjawis�o �o j�s� chara���rys�yczn� ni� 
�yl�o dla Pols�i i można j� o�r�ślić powsz�chnym w innych �rajach 
o podobnym us�roju poli�ycznym� nawiązujących do id�i subsydiar�
ności. Ja� zauważa Lafor�s�7� opisując przy�łady z  Kanady� j�s� ono 
po�ęgowan� prz�z zmianę r�lacji pańs�wa z s���or�m pozarządowym. 
Współpraca pomiędzy podmio�ami z �ych dwóch obszarów wymaga 
bowi�m dopasowania się (�j. prof�sjonalizowania się) organizacji do 
ocz��iwań pańs�wa. Znamiona ��j ni�równ�j r�lacji daj� się wyczy�ać 
z analizowanych prz�z� mni� wywiadów. W wą��ach na ��ma� s�u�
��czności działania organizacji i  j�j warun�ów pod�r�ślano bowi�m 
�oni�czność wy�r�owania prz�z ni� wiz�run�u� ��óry s�anowiłby 
albo o ich ��sp�rc�ości� albo o ich „ogładzi�” lub r�pr�z�n�a�ywności. 
Chodziło �u za��m prz�d� wszys��im o uprawomocni�ni� s�anowis�a 
lub roszcz�ń dan�j grupy� co wiązało się z �oni�cznością a�c�p�acji 
narzuconych „r�guł gry”.

Innym wą��i�m w� wspomnian�j d�baci� była probl�ma�y�a pra�
cy w organizacjach. Trz�ba za��m pod�r�ślić� ż� j�j znacz�ni� wydaj� 
się �ym bardzi�j is�o�n�� j�śli uświadomimy sobi�� ż� działani� w or�
ganizacji j�s� bardzo częs�o z pracą właśni� u�ożsamian�. Ja� wyni�a�
ło z moich analiz� wśród osób podzi�lających �a�i pogląd wyróżnić 
można było dwi� grupy. W pi�rwsz�j� mni�j liczn�j� znal�źli się ci� dla 
��órych praca w organizacji j�s� „zwy�łą” pracą. Dla człon�ów drugi�j 
grupy była �o praca szcz�gólna. J�dna� �ym� co ją prz�d� wszys��im 
wyróżniało� były nis�i� wynagrodz�nia. Ni�ja�o w  formi� swois��j 
r��omp�nsa�y dopi�ro ws�azywano na misję� pasję� ni�ru�ynowość� 
poczuci� możliwości zmiany świa�a� a �a�ż� opisan� wcz�śni�j dobr� 
r�lacj� z� współpracowni�ami. Na uwagę zasługuj� ��ż �o� ż� wię��
szość moich rozmówców wydawała się przy �ym być „pogodzona” 
z �a�ą ma��rialną d�prywacją. Ja� mówił j�d�n z działaczy:

Nie jest ważne dla mnie to, ile zarabiam, bo w organizacjach 
pozarządowych nie zarabia się zbyt dużo. Nawet jeżeli wiem, że 
mógłbym znaleźć sobie lepszą pracę gdzieś tam indziej i znaczy 
lepszą właśnie, za lepsze pieniądze.

7 �ach�l Lafor�s�� Voluntary Sector Organizations and the State: Buil-
ding New Relations� UBC Pr�ss� Vancouv�r� Toron�o 2011.

Za��m praca w NGO�sach nosi (wciąż) znamiona poświęc�nia� a ni��
zwy�l� is�o�nym �l�m�n��m obrazu własn�j grupy o�azała się być 
właśni� go�owość do ni�go. J�dnocz�śni�� ja� pisałam� j�j bra� s�ano�
wił pods�awę do �ry�y�i i wy�luczania j�dnos��� z organizacji. Trud�
no przy �ym rozs�rzygnąć� czy są �o j�szcz� �cha wspomnian�go na 
począ��u ��osu in��lig�nc�i�go� czy racz�j już �ons��w�ncj� współ�
cz�sn�go dys�ursu na ��ma� pracy i ocz��iwań formułowanych w j�go 
ramach wob�c pracowni�ów w ogól�.

Kol�jnym is�o�nym �l�m�n��m własn�go wiz�run�u� s�anowią�
cym �a�ż� wspomniany warun�� s�u��czności działań� była j�go ��s�
p�rc�ość. Notabene� poza pracowni�i�m� było �o drugi� z najbardzi�j 
powsz�chnych rozumi�ń swoj�j roli prz�z moich badanych. Wszys��o 
�o wydaj� się s�anowić j�d�n z dowodów na pos�ępującą i różni� oc��
nianą prof�sjonalizację organizacji pozarządowych. Z proc�s�m �ym 
wiąż� się bowi�m proc�s prof�sjonalizacji a��ywizmu (j�śli �o wciąż 
ad��wa�n� słowo). War�o w  �ym �on���ści� dodać� ż� w wię�szości 
organizacji� z ��órych pochodzili r�spond�nci� �ładziono duży nacis� 
na �sz�ałc�ni� swoich człon�ów poprz�z zap�wniani� im możliwo�
ści udziału w  sz�ol�niach czy warsz�a�ach� co być moż� wzmacnia 
pos�rz�gani� prz�z nich działania ja�o a��ywności zawodow�j lub 
przygo�owując�j do zawodu. Dała się przy �ym obs�rwować ��nd�ncja 
do pogłębiana się różnic pomiędzy NGO�sami dużymi� ��sp�rc�imi� 
prof�sjonalnymi� a �ymi� ��ór� są mał� i fun�cjonują na bazi� społ�cz�
n�go zaangażowania „zwy�łych” obywa��li – r�pr�z�n�an�ów.

Kon�ludując� �rz�ba pod�r�ślić� ż� – mimo iż analizy zdają się 
po�wi�rdzać �ry�yczn� głosy wob�c �rz�ci�go s���ora – dla samych 
prz�ds�awici�li organizacji zaangażowani� s�anowi powód do zado�
wol�nia� a naw�� radości. Zd�cydowana wię�szość osób ucz�s�niczą�ć osób ucz�s�niczą� osób ucz�s�niczą�
cych w  wywiadach dobrz� czuło się w  roli działacz�i czy działacza 
NGO�sa. Moi rozmówcy pod�r�ślali równi�ż� ż� działani� w organi�
zacji s�anowi dla nich sposób na r�alizację si�bi� i ni� wymaga „mi��
rz�nia” się z prz�ciwnościami� zaś sam fa��� ż� są działaczami s�anowi 
wyraz ��go� jacy są ja�o ludzi�� a byci� a��ywnym j�s� rz�czą na�ural�a byci� a��ywnym j�s� rz�czą na�ural�
ną. W wypowi�dziach pojawiały się ��ż wą��i do�ycząc� możliwości 
osiągania swoich c�lów� sp�łniania swoich marz�ń� ar�y�ułowania 
��go� co ważn�� poprz�z działani� lub dzię�i ni�mu. Dobrą pu�n�ą dla 
�ych opinii będzi� s�wi�rdz�ni� j�dn�j z działacz��� ��óra przyznała� 
ż� działani� w s�owarzysz�niu j�s� dla ni�j po pros�u dopełnieniem sa-
mej siebie.

Anna Radiukiewicz
adiun�� w Za�ładzi� Badania Eli� i Ins�y�ucji Władzy�

Ins�y�u� S�udiów Poli�ycznych PAN
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J�dną z chara���rys�ycznych c�ch społ�cz�ńs�wa pols�i�go prz�łomu 
XX i XXI wi��u j�s� nis�i poziom zaufania. Ni�zal�żni� od zmian po�
li�ycznych� ��onomicznych czy społ�cznych� zachodzących w  os�a��
nim dwudzi�s�ol�ciu� mamy do czyni�nia z u�rzymującym się nis�im 
zaufani�m i n�ga�ywnymi oc�nami ins�y�ucji publicznych.

Nis�i poziom zaufania widoczny j�s� w prowadzonych cy�liczni� 
badaniach międzynarodowych. Ta� na przy�ład wiosną 2015 ro�u 
zaufani� do rządu d��larowało 20% Pola�ów i 50–60% Ni�mców� Fi�
nów czy Hol�ndrów (śr�dnia dla 28 pańs�w Unii Europ�js�i�j wynosi 
31%)1. Dzi�sięć la� wcz�śni�j pols�i rząd ci�szył się zaufani�m 22% 
obywa��li� podczas gdy rządom Ni�mi�c� Finlandii i Holandii ufało 
odpowi�dnio 39%� 65% i 42% obywa��li (śr�dnia dla 25 pańs�w unij�
nych – 35%)2. Podobni� nis�i poziom zaufania był udział�m władzy 
us�awodawcz�j. W  2015 ro�u zaufani� do parlam�n�u d��larowało 
17% Pola�ów� 67% Finów� 55% Hol�ndrów i 53% Ni�mców (śr�dnia 
dla pańs�w Unii Europ�js�i�j – 31%). D��adę wcz�śni�j parlam�n�owi 
ufało 13% Pola�ów� 69% Finów� 40% Ni�mców i  55% Hol�ndrów 
(śr�dnia dla pańs�w UE – 38%). W przypad�u Pols�i wzros� zaufania 
do�yczy j�dyni� ni�licznych ins�y�ucji. W  os�a�ni�j d��adzi� odno�
�owano na przy�ład znaczący wzros� zaufania Pola�ów do sys��mu 
prawn�go (z 29% w 2006 do 41% w 2015 ro�u). Podobn�� acz mni�j 
is�o�n� zmiany odno�owano w  innych pańs�wach. W 2015 ro�u za�
ufani� do sys��mu prawn�go d��larowało śr�dnio 52% obywa��li �ra�śr�dnio 52% obywa��li �ra�52% obywa��li �ra�
jów unijnych (w  2006 ro�u 48%). W  2015 ro�u zaufani� w  Finlan�
dii� Ni�mcz�ch czy Holandii d��larowało od 67% do 82% obywa��li 
(w 2006 ro�u od 57% w Ni�mcz�ch do 78% w Finlandii).

Nis�i poziom społ�czn�go zaufania ni� ogranicza się wyłączni� 
do władzy us�awodawcz�j i wy�onawcz�j. Widoczny j�s� �a�ż� w spo�
ł�cznych oc�nach innych ins�y�ucji publicznych.

Na �l� innych pańs�w �urop�js�ich Pols�a j�s� �raj�m o  najniż�
szym poziomi� zaufania do adminis�racji publiczn�j. W  1997 ro�u 
zaufani� do służby cywiln�j d��larowało 35% badanych� w 1999 ro�u 
– 33% (badania World Valu�s Surv�y). W  2001 ro�u służbę cywil�ę cywil�cywil�
ną darzyło zaufani�m 28% Pola�ów� ro� późni�j 34%� zaś wiosną 
2003 ro�u – 30% badanych3. Badania porównawcz� ws�azują� ż� od 
dłuższ�go czasu Pols�a nal�ży do ni�liczn�j grupy pańs�w �urop�j�

1 S�andard Eurobarom���r n. 83� Europ�an Commission 2015� h��p://
�c.�uropa.�u/public_opinion/archiv�s/�b/�b83/�b83_�n.h�m� dos�ęp: 
6 grudnia 2015 ro�u.
2 Eurobarom���r 65: Public Opinion in the European Union� Europ�an 
Commission 2006� h��p://�c.�uropa.�u/public_opinion/archiv�s/�b/
�b65/�b65_�n.pdf� dos�ęp: 6 grudnia 2015 ro�u.
3 �ob�r� Sobi�ch� Analiza badań społecznych na temat wizerunku służby 
cywilnej, Kanc�laria Pr�z�sa �ady Minis�rów� Warszawa 2009� h��ps://
dsc.�prm.gov.pl/si��s/d�faul�/fil�s/pli�i/65.pdf� dos�ęp: 6 grudnia 2015 
ro�u.

Zaufanie do instytucji publicznych:  
rezultaty, wiarygodność  
i dziedzictwo przeszłości
Robert Sobiech

s�ich� w  ��órych najwyraźni�j widoczna j�s� ni�ufność w  s�osun�u 
do własn�j adminis�racji. Na począ��u ob�cn�go wi��u wśród pańs�w 
Unii Europ�js�i�j niższymi ws�aźni�ami zaufania do adminis�racji 
publiczn�j chara���ryzowali się j�dyni� Cz�si i Gr�cy4.

Analizę zmian pos�aw wob�c adminis�racji u�rudnia zmi�nność 
s�osowanych ws�aźni�ów. Ta� na przy�ład ni�co l�psz� oc�ny ujaw�
niają badania CBOS� w ��órych zadaj� się py�ani� o oc�nę urzędni�ę urzędni� urzędni�
�ów adminis�racji publiczn�j. W 2010 ro�u zaufani� do urzędni�ów 
adminis�racji publiczn�j d��larowało 42%� zaś dwa la�a późni�j 45% 
Pola�ów5. Wyni�i badań CBOS� prowadzonych w o�r�si� od 2002 do 
2008 ro�u� ws�azują na s�opniowy wzros� zaufania do urzędni�ów 
adminis�racji publiczn�j� ��ór�go poziom w �ym czasi� wahał się od 
31% do 38%.

Nis�i poziom społ�czn�go zaufania ni� do�yczy wyłączni� ad�
minis�racji publiczn�j. Podobni� nis�im zaufani�m obdarzan� są 
organizacj� pozarządow�. W 2006 ro�u ufało im 29% badanych Po�
la�ów6. W  �ym przypad�u równi�ż widoczny j�s� wyraźny dys�ans 
oddzi�lający Pola�ów od innych społ�cz�ńs�w. Spośród dwudzi�s�u 
pańs�w ucz�s�niczących w  badaniach Pols�a była j�dnym z  �rz�ch 
o  najniższym poziomi� społ�czn�go zaufania do organizacji poza�
rządowych� wyprz�dzając j�dyni� Brazylię i Chiny7. Wyni�i os�a�nich 
badań ws�azują na pozy�ywn� zmiany społ�cznych oc�n organizacji 
pozarządowych. W 2014 ro�u zaufani� do organizacji pozarządowych 
d��larowało 44% badanych8.

Nis�i poziom społ�czn�go zaufania wob�c ins�y�ucji publicznych 
od dłuższ�go czasu d�finiowany j�s� ja�o j�d�n z �luczowych probl��

4 S��v�n van d� Wall�� S��v�n van �oosbro��� G��r� Bouc�a�r�� Data 
on Trust in the Public Sector, M���ing of �h� Public Gov�rnanc� Com�
mi���� a� Minis��rial L�v�l� �o���rdam� Th� N��h�rlands� 27–28 No�
v�mb�r� 2005� Organisa�ion for Economic Co�op�ra�ion and D�v�l�
opm�n�� GOV/PGC/MIN(2005)2/ANN.
5 CBOS [�afał Bogusz�ws�i]� Zaufanie społeczne: komunikat z badań, 
BS/29/2010� Warszawa� marz�c 2010; CBOS [Agni�sz�a Cybuls�a]� 
Zaufanie społeczne: komunikat z badań, BS/33/2012� Warszawa� ma�
rz�c 2012.
6 Jan H�rbs�� Mar�a Gum�ows�a� Wolontariat, filantropia i 1%: raport 
z  badań 2006, S�owarzysz�ni� Klon/Jawor� Warszawa 2007� h��p://
fa��y.ngo.pl/fil�s/civicp�dia.pl/public/rapor�y/3w_wol_filan�_in��r�
n��_2006.pdf� dos�ęp: 6 grudnia 2015 ro�u.
7 CBOS [Michał W�nz�l]� Zaufanie do rządu, przedsiębiorstw, ONZ 
oraz organizacji pozarządowych w 20 krajach świata: komunikat z ba-
dań, BS/4/2006� Warszawa� s�ycz�ń 2006.
8 Pio�r Adamia�� Wizerunek organizacji pozarządowych: raport z ba-
dania, S�owarzysz�ni� Klon/Jawor� Warszawa 2015� h��p://www.ma�
lopols�i�.pl/Pli�i/2015/rapor�_wiz�run��.pdf� dos�ęp: 6 grudnia 2015 
ro�u.
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mów współcz�snych społ�cz�ńs�w. W  licznych analizach probl�mu� 
poszu�ujących uwarun�owań społ�czn�go zaufania do ins�y�ucji� 
ws�azuj� się na d���rminan�y związan� z  nis�ą �f���ywnością of��
rowanych usług publicznych� baga��lizowani�m po�rz�b i ocz��iwań 
obywa��li bądź prz��onaniami o pr�f�rowaniu in��r�sów grupowych 
czy wys�ępowaniu zjawis� �orupcji. W�dług ni���órych opinii� naj�
ważni�jszą przyczyną j�s� bra� społ�czn�j wi�dzy o c�lach� zasadach 
fun�cjonowania czy r�zul�a�ach działalności ins�y�ucji publicznych9. 
Zdani�m innych badaczy� �ryzys zaufania j�s� chara���rys�yczną c��
chą społ�cz�ńs�wa pos�mod�rnis�yczn�go� s�awiając�go wię�szość 
ludzi w obliczu rosnąc�j ni�p�wności. Naras�ająca złożoność� a co za 
�ym idzi�� ni�prz�widywalność współcz�sn�go świa�a� sprawia� ż� dla 
wi�lu ludzi zaufani� do władz publicznych prz�s�aj� być ins�rum�n�
��m r�du�owania ni�p�wności� sposob�m na radz�ni� sobi� z  ni��
prz�widywalną przyszłością10.

W�ryfi�acja założ�ń ��or��ycznych j�s� od dłuższ�go czasu prz�d�
mio��m licznych badań i analiz� poświęconych zarówno zaufaniu do 
sz�ro�o rozumianych władz publicznych (zaufani� do rządu)� ja� i za�
ufaniu do �luczowych ins�y�ucji publicznych� w �ym �a�ż� do admi�
nis�racji publiczn�j. W Polsc� zagadni�ni� zaufania do adminis�racji 
publiczn�j było prz�dmio��m s�osun�owo ni�licznych analiz �mpi�
rycznych. J�dnym z ni�wi�lu badań analizujących społ�czn� pos�awy 
wob�c adminis�racji publiczn�j było badani� „Społ�czny wiz�run�� 
służby cywiln�j”� prz�prowadzon� prz�z „A�C �yn�� i Opinia” pod 
�oni�c 2011 ro�u11. Ja��olwi�� �w�s�ia zaufania s�anowiła j�dyni� 
ni�wi�l�ą część probl�ma�y�i badawcz�j� �ym ni�mni�j prowadzona 
w �ra�ci� badania wsz�chs�ronna analiza pos�aw wob�c adminis�racji 
publiczn�j umożliwia l�psz� zrozumi�ni� społ�cznych uwarun�owań 
zaufania Pola�ów do ins�y�ucji publicznych.

Zaufanie do administracji rządowej, samorządowej  
i organizacji pozarządowych

Badania A�C po�wi�rdzają nis�i poziom społ�czn�go zaufania do ad�
minis�racji publiczn�j. Do�yczy �o w podobnym s�opniu adminis�ra�
cji rządow�j� ja� i samorządow�j. W 2011 ro�u zaufani� do urzędów 
adminis�racji rządow�j d��larowało 17% Pola�ów� podczas gdy 42% 
badanych ws�azywało na bra� zaufania. 36% r�spond�n�ów udzi�liło 
odpowi�dzi pośr�dni�j („mam ani duż�� ani mał� zaufani�”)12� zaś 5% 
ws�azało odpowi�dź „�rudno powi�dzi�ć”. Podobn� wyni�i uzys�ano 
w przypad�u adminis�racji samorządow�j (19% badanych d��larowa�
ło zaufani� i 38% bra� zaufania).

Nis�i poziom zaufania do�yczył ni� �yl�o adminis�racji rządow�j 
i samorządow�j. O�azało się� ż� zbliżon� oc�ny o�rzymały �a�ż� orga�
nizacj� pozarządow�. Ufa im j�dyni� 17�4% badanych. Bra� zaufania 
na�omias� wyrażany był prz�z prawi� połowę r�spond�n�ów (46�4%)� 
spośród ��órych blis�o 17% o�r�śliło j� ja�o bardzo mał�. Podobni� 
ja� w  przypad�u zaufania do adminis�racji publiczn�j� blis�o j�dna 
�rz�cia badanych (33�2%) udzi�liła odpowi�dzi „mam ani duż�� ani 
mał� zaufani�”� zaś 5% – „�rudno powi�dzi�ć”.

9 OECD� Trust in government, policy effectiveness and the governan-
ce agenda� in: Government at a Glance 2013� OECD Publishing 2013� 
h��p://dx.doi.org/10.1787/gov_glanc��2013�6��n.
10 Zob. Ni�las Luhmann� Familiarity, Confidence, Trust: Problems and 
Alternatives, in: Trust: Making and Breaking Cooperative Relations� 
(�d.) Di�go Gamb���a� Basil Blac�w�ll� Oxford 1998.
11 A�C �yn�� i  Opinia� Społeczny wizerunek służby cywilnej: raport 
z badania ilościowego, Warszawa 2011� h��ps://dsc.�prm.gov.pl/si��s/d��
faul�/fil�s/rapor�_z_badania_ilosciow�go.pdf� dos�ęp: 5 grudnia 2015 
ro�u. Badania prz�prowadzono na r�pr�z�n�a�ywn�j próbi� dorosłych 
Pola�ów (N=1003� ��chni�a CAPI). Prz�ds�awian� wyni�i są �f����m 
analizy danych wy�onan�j prz�z au�ora nini�jsz�j pracy.
12 Wprowadz�ni� �a��gorii „ani duż�� ani mał� zaufani�” uni�możliwia 
b�zpośr�dni� porównani� z wyni�ami badań CBOS i badań między�
narodowych� w ��órych ni� uwzględniono ��j �a��gorii odpowi�dzi.

Badani d��larujący zaufani� do organizacji pozarządow�j prz��
ważni� ufali �a�ż� adminis�racji rządow�j i  samorządow�j. Odno�o�
wano is�o�n� s�a�ys�yczni� związ�i pomiędzy zaufani�m do organi�
zacji pozarządowych a  zaufani�m do adminis�racji rządow�j oraz 
adminis�racji samorządow�j13. W obu przypad�ach j�dnocz�sn� za�
ufani� do organizacji pozarządowych i adminis�racji rządow�j (a �a��
ż� adminis�racji samorządow�j) d��larowało o�oło 10% badanych14. 
Z �ol�i bra� zaufania� zarówno do adminis�racji rządow�j� ja� i or�
ganizacji pozarządowych� wyrażany był prz�z 23% r�spond�n�ów. 
Podobna sy�uacja miała mi�jsc� w przypad�u pos�aw wob�c admini�
s�racji samorządow�j i organizacji pozarządowych. J�dyni� ni�liczn� 
grupy badanych (3�4%) j�dnocz�śni� ufały organizacjom pozarządo�
wym i  d��larowały ni�ufność wob�c adminis�racji publiczn�j� bądź 
wyrażały ni�ufność wob�c organizacji pozarządowych i zaufani� do 
adminis�racji publiczn�j.

Zaufanie a struktura społeczna

Badani� A�C ujawniło bra� is�o�nych s�a�ys�yczni� związ�ów po�
między pozycją społ�czną badanych a  ich zaufani�m� zarówno do 
adminis�racji publiczn�j� ja� i do organizacji pozarządowych. Zaufa�
ni� do adminis�racji rządow�j ni� wiązało się z poziom�m wy�sz�ał�
c�nia� płcią� wi��i�m czy mi�jsc�m zami�sz�ania. In��r�sując�� acz 
ni�is�o�n� s�a�ys�yczni�� różnic� pojawiały się w  przypad�u docho�
du i mi�jsca zami�sz�ania. Ni�ufność wob�c adminis�racji wyrażało 
38% badanych o najwyższych dochodach (powyż�j 1800 zł na osobę) 
i  48% osób zarabiających najmni�j (dochód poniż�j 750 zł na oso�
bę). Najwyższy poziom ni�ufności (o�oło 50% badanych) odno�owa�
no zarówno wśród osób o najniższych dochodach (poniż�j 750 zł na 
osobę)� ja� i zarabiających prz�cię�ni� (1–1�4 �ys. zł na osobę). Ni�uf�
ność wob�c adminis�racji najrzadzi�j wyrażały osoby o najwyższych 
dochodach (powyż�j 1800 zł na osobę). Tym ni�mni�j� do�yczyło �o 
aż 38% badanych z  ��j grupy. Najczęści�j bra� zaufania d��larowali 
mi�sz�ańcy małych mi�jscowości (50% badanych)� najrzadzi�j mi�sz�
�ańcy najwię�szych mias� (37% r�spond�n�ów) oraz mi�sz�ańcy wsi 
(41%).

Ni� odno�owano �a�ż� is�o�nych s�a�ys�yczni� r�lacji pomiędzy 
mi�jsc�m w s�ru��urz� społ�czn�j a zaufani�m do organizacji poza�
rządowych. Na przy�ład bra� zaufania pr�z�n�owany prz�z najmłod�
szych badanych (18–24 la�a)� podobni� ja� prz�z osoby powyż�j 60. 
ro�u życia� znalazł się na poziomi� 40%� ��óry był niższy niż miało 
�o mi�jsc� w pozos�ałych grupach wi��u. Z drugi�j s�rony� �o właśni� 
najmłodsi najrzadzi�j d��larowali zaufani� do organizacji pozarządo�
wych (13%)� najczęści�j wybi�rając odpowi�dź „mam ani duż�� ani 
mał� zaufani�” (47%). Podobni� wyso�i ods���� odpowi�dzi pośr�d�
nich ujawnił się wśród mi�sz�ańców najwię�szych mias� (powyż�j 
500 �ys. mi�sz�ańców). Co prawda� wśród badanych z dużych mias� 
odno�owano znaczni� niższy poziom ni�ufności niż wśród mi�sz�ań�
ców wsi czy najmni�jszych mias�. Ni� prz�łożyło się �o na�omias� na 
d��larowan� zaufani� do organizacji pozarządowych. Zarówno w du�
żych mias�ach� ja� i na ��r�nach wi�js�ich organizacjom pozarządo�
wym ufało o�. 16% badanych.

Można przypuszczać� ż� zaufani� bądź bra� zaufania do ins�y�u�
cji publicznych do�ychczas ni� wpisało się w s�ru��urę społ�cz�ńs�wa 
pols�i�go. Wbr�w ��zom o pogłębiających się różnicach społ�cznych� 
nis�i poziom społ�czn�go zaufania ni� wydaj� się być �rwałym a�ry�
bu��m wybranych grup społ�cznych. Bra� is�o�nych różnic pomiędzy 
zaufani�m a pozycją społ�czną� sy�uacją ma��rialną czy mi�jsc�m za�
mi�sz�ania ws�azuj� na po�rz�bę poszu�iwania uwarun�owań zaufa�
nia w innych wymiarach życia publiczn�go.

13 Dla wszys��ich przy�aczanych w pracy związ�ów� poziom is�o�ności 
p<0�001.
14 Pominię�o odpowi�dzi „�rudno powi�dzi�ć”.
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Zaufanie a rezultaty działalności administracji publicznej

J�dnym z �a�ich wymiarów są społ�czn� oc�ny działalności ins�y�u�
cji publicznych� w  �ym oc�ny do�ycząc� ja�ości usług publicznych 
i  ich wpływu na po�rz�by i  ocz��iwania społ�czn�. W  porównaniu 
do społ�cznych oc�n adminis�racji publiczn�j� ni�co bardzi�j op�ymi�
s�yczni� prz�ds�awiały się opini� Pola�ów na ��ma� fun�cjonowania 
adminis�racji rządow�j. Odpowiadając na py�ani� „Ja�� ogólni� rz�cz 
biorąc� oc�nia Pan/i pracę adminis�racji rządow�j?”� pozy�ywn� oc�ny 
formułowało 29% badanych� zaś ni�zadowolonych z  pracy admini�
s�racji rządow�j było 28% r�spond�n�ów15. Ni�co l�psz� oc�ny do�y�
czyły pracy adminis�racji samorządow�j� działalność ��ór�j pozy�yw�
ni� oc�niało 35% badanych� zaś n�ga�ywn� sądy ar�y�ułowało 21% 
py�anych. Oc�ny pracy adminis�racji� i rządow�j� i ��j samorządow�j� 
były silni� powiązan� z zaufani�m badanych do obu rodzajów admi�
nis�racji. Ta �ons�a�acja �yl�o częściowo wspi�ra ��zę� zgodni� z ��órą 
zaufani� społ�czn� uzal�żnion� j�s� od s�u��czności czy �f���ywno�
ści działań adminis�racji publiczn�j. Podobną zal�żność odno�owano 
�a�ż� w przypad�u oc�n działalności adminis�racji i zaufania do or�
ganizacji pozarządowych. L�psz� oc�ny pracy adminis�racji rządow�j 
i samorządow�j pojawiły się wśród badanych d��larujących zaufani� 
do organizacji pozarządowych. Można przypuszczać� ż� is�o�nym 
s�ładni�i�m społ�czn�go zaufania do adminis�racji publiczn�j są za�
równo �f���y i sposób j�j działalności� ja� i zaufani� wyrażan� w s�o�
sun�u do innych podmio�ów działających w sf�rz� publiczn�j.

Zaufanie a wiedza i kontakty z administracją publiczną

Wyni�i badania wydają się �w�s�ionować ��zy� zgodni� z  ��órymi 
pos�awy wob�c ins�y�ucji publicznych �sz�ał�owan� są w  znaczą�
cym s�opniu prz�z obi�gow� opini�� częs�o s��r�o�ypy fun�cjonując� 
w świadomości społ�czn�j.

Badania ujawniły bra� związ�u pomiędzy d��larowaną wi�dzą 
o adminis�racji publiczn�j� znajomością służby cywiln�j a zaufani�m 
do adminis�racji rządow�j. Ich wyni�i ni� po�wi�rdziły� by osoby po�
�rafiąc� do�onać rozróżni�nia pomiędzy adminis�racją samorządową 
i  rządową� poprawni� id�n�yfi�ując� służbę cywilną ani ��ż mając� 
wi�dzę na ��ma� rozdziału adminis�racji publiczn�j od sf�ry poli�y�
�i� części�j d��larowały zaufani� do adminis�racji rządow�j. Wi�dza 
o  adminis�racji i  znajomość służby cywiln�j (zarówno na poziomi� 
d��larowan�j rozpoznawalności� poprawnych s�ojarz�ń czy pods�a�
wow�j wi�dzy) ni� wiązała się �a�ż� z  oc�nami pracy adminis�racji 
rządow�j.

Zgodni� z opiniami o znacząc�j roli dominujących s��r�o�ypów� 
�o właśni� b�zpośr�dni �on�a�� z codzi�nnymi działaniami admini�
s�racji publiczn�j powini�n być czynni�i�m r�du�ującym n�ga�ywn� 
opini�� przyczyniając się do wzros�u społ�czn�go zaufania. Wyni�i 
badania ws�azują� ż� zaufani� do adminis�racji rządow�j ni� wiązało 
się z b�zpośr�dnim �on�a���m badanych z urzędami. Podobny ods��
��� badanych d��larujących zaufani� lub bra� zaufania odno�owano 
zarówno wśród osób odwi�dzających urzędy w  o�r�si� os�a�ni�go 
ro�u� ja� i �ych� ��ór� ni� mają �a�ich doświadcz�ń.

Is�o�ny związ�� z  zaufani�m do adminis�racji publiczn�j miało 
na�omias� zadowol�ni� osób odwi�dzających urzędy. Adminis�racji 
rządow�j ufało 34% spośród badanych „bardzo zadowolonych”� 21% 
„racz�j zadowolonych” oraz 4–6% osób ni�zadowolonych z� sposobu� 
w ja�i zos�ali obsłuż�ni. Podobn� wyni�i uzys�ano w odni�si�niu do 
zaufania do adminis�racji samorządow�j.

Nal�ży pamię�ać� ż� j�dyni� 31% badanych s�anowiły osoby� ��ór� 
w os�a�nim ro�u miały o�azję do b�zpośr�dni�go �on�a��u z urzęda�śr�dni�go �on�a��u z urzęda��on�a��u z urzęda�
mi adminis�racji publiczn�j. Można sądzić� ż� w przypad�u zd�cydo�
wan�j wię�szości badanych oc�ny adminis�racji publiczn�j formuło�
wan� były na pods�awi� mni�j lub bardzi�j odl�głych b�zpośr�dnich 

15 Odpowi�dzi pośr�dni�j („ani dobrz�� ani źl�”) udzi�liło 40% bada�
nych� a 4% ws�azało odpowi�dź „�rudno powi�dzi�ć”.

doświadcz�ń� a  prz�d� wszys��im na bazi� opinii fun�cjonujących 
w prz�s�rz�ni publiczn�j.

Wyni�i badania ws�azują� ż� znaczącym czynni�i�m �sz�ał�u�
jącym społ�czn� zaufani� do adminis�racji publiczn�j są opini� do�
�ycząc� b�zs�ronności i  uczciwości j�j urzędni�ów. Zaobs�rwowano 
siln� związ�i pomiędzy bra�i�m zaufania do adminis�racji rządow�j 
a  prz��onani�m� ż� urzędnicy zała�wiają sprawy obywa��li „prz�d� 
wszys��im w��dy� gdy ma się znajomości i pro���cję”� lub opinią� ż� 
„wręcz�ni� pr�z�n�u lub łapów�i przyspi�sza zała�wi�ni� sprawy”. Po�
dobn� zal�żności do�yczą ��ż poglądów o za�rudnianiu prz�z urzęd�
ni�ów swoich �r�wnych� �ol�gów� znajomych. Is�o�nym �or�la��m 
zaufania o�azały się opini� badanych o  b�zs�ronności urzędni�ów. 
Wśród osób� ��ór� sądziły� ż� urzędnicy w  swoj�j pracy �i�rują się 
prz�d� wszys��im in��r�s�m publicznym� zaufani� do adminis�racji 
rządow�j d��larowało 36% badanych; w grupi� osób uznających� ż� 
urzędnicy �i�rują się prz�d� wszys��im in��r�s�m wybranych śro�
dowis� – 13%� zaś wśród badanych prz��onanych� ż� poczynaniami 
urzędni�ów rządzi prz�d� wszys��im dbałość o własn� in��r�sy – j��
dyni� 7%. War�o pod�r�ślić� ż� �yl�o 30% wszys��ich r�spond�n�ów 
�wi�rdziło� ż� urzędnicy w swoj�j pracy �i�rują się prz�d� wszys��im 
in��r�s�m publicznym. Pozos�ał� osoby były prz��onan�� ż� nacz�l�
nym mo�yw�m działań urzędni�ów j�s� in��r�s własny lub in��r�s wy�
branych środowis�.

Prz�ds�awian� wyni�i wydają się prz��onywać� ż� �o właśni� spo�ż� �o właśni� spo�� �o właśni� spo�
ł�czn� prz��onania o s�ronniczości� n�po�yzmi� i �orupcji urzędni�ów 
są is�o�nym czynni�i�m �sz�ał�ującym nis�i� zaufani� do adminis�ra�
cji publiczn�j. Ni�zal�żni� od fa��yczn�go wys�ępowania n�ga�yw�
nych zjawis� i  ich s�ali� �a in��rpr��acja �yl�o w ni�wi�l�im s�opniu 
wyjaśnia �a� silny związ�� opinii o bra�u b�zs�ronności� poda�ności 
na �orupcję czy n�po�yzmi� urzędni�ów z nis�im zaufani�m do or�
ganizacji pozarządowych. Ta� na przy�ład wśród osób �wi�rdzących� 
ż� urzędnicy w swoj�j pracy �i�rują się prz�d� wszys��im in��r�s�m 
publicznym� zaufani� do organizacji pozarządowych d��larowało 
32% badanych� zaś wśród osób prz��onanych� ż� urzędnicy dbają 
główni� o własn� in��r�sy – j�dyni� 6%. Wydaj� się� ż� poszu�iwani� 
sp�cyficznych uwarun�owań zaufania do adminis�racji ni� moż� abs�
�rahować od silni� za�orz�nionych pos�aw społ�cz�ńs�wa pols�i�go 
wob�c sf�ry publiczn�j. W  �a�im rozumi�niu� ni�zal�żni� od mni�j 
czy bardzi�j znaczących różnic pomiędzy zaufani�m do poszcz�gól�
nych ins�y�ucji publicznych� wspólnym źródł�m społ�czn�j ni�chęci 
byłby �ul�urowo u�sz�ał�owany dys�ans pomiędzy sf�rą prywa�ną 
a  świa��m działań publicznych. Po�wi�rdz�ni�m ��j ��zy wydają się 
być �ol�jn� wyni�i omawian�go badania.

Zaufanie a postawy wobec państwa

J�dnym z  najbardzi�j znaczących czynni�ów d���rminujących za�
ufani� do adminis�racji publiczn�j o�azało się pos�rz�gani� własn��
go pańs�wa. Szcz�gólni� wyraźni� ujawniają �o ilus�rując� s�osun�� 
do pańs�wa odpowi�dzi na py�ani� o �mocjonaln� s�ojarz�nia z nim 
związan�: „Proszę powi�dzi�ć� co prz�d� wszys��im czuj� Pan/i my�
śląc o  naszym pańs�wi�?” Badani mi�li do wyboru j�dną z  sz�ściu 
dominujących �mocji: szacun�� (wybór do�onany prz�z 24% r�spon�
d�n�ów)� sympa�ię (15%)� spo�ój/b�zpi�cz�ńs�wo/zaufani� (21%)� 
lę� (15%)� ni�chęć (12%) oraz ws�yd (10%)16. O�azało się� ż� badani 
ws�azujący pozy�ywn� �mocj� znaczni� części�j d��larowali zaufani� 
zarówno do adminis�racji rządow�j� adminis�racji samorządow�j� ja� 
i do organizacji pozarządowych (wy�r�s 1).

Wśród osób pozy�ywni� pos�rz�gających pańs�wo adminis�racji 
samorządow�j ufało 30%� zaś adminis�racji rządow�j i organizacji po�
zarządowych 25–26% badanych. W grupi� osób� u ��órych pańs�wo 
wzbudzało n�ga�ywn� �mocj�� zaufani� do wymi�nionych ins�y�ucji 
d��larowało j�dyni� 8–9% r�spond�n�ów.

16 4% badanych wybrało odpowi�dź „�rudno powi�dzi�ć”.
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Emocj� wyrażan� wob�c własn�go pańs�wa ni� zal�żały od pozycji 
badanych w s�ru��urz� społ�czn�j. Pozy�ywn� i n�ga�ywn� s�ojarz��
nia wybi�ran� były ni�zal�żni� od wi��u badanych� ich sy�uacji ma���
rialn�j� mi�jsca zami�sz�ania czy wy�sz�ałc�nia.

Is�o�n� różnic� pojawiały się na�omias� w  przypad�u poglądów 
do�yczących za�r�su ing�r�ncji pańs�wa w sprawy obywa��li� zaufania 
do innych ludzi i ins�y�ucji� par�ycypacji społ�czn�j i afiliacji poli�ycz�
nych.

Pozy�ywn� �mocj� związan� z pos�rz�gani�m pańs�wa ujawnia�
ły się u osób d��larujących zaufani� do innych ludzi. 79% badanych 
�wi�rdzących� ż� „wię�szości ludzi można ufać” miało pozy�ywn� s�o�ści ludzi można ufać” miało pozy�ywn� s�o� pozy�ywn� s�o�
jarz�nia z pańs�w�m. Na�omias� w grupi� osób uznających� ż� „w po�
s�ępowaniu z  ludźmi os�rożności nigdy ni� za wi�l�” 58% badanych 
przyznawało� ż� s�ojarz�nia z  pańs�w�m budziły u  nich pozy�ywn� 
�mocj�.

Pozy�ywn� pos�rz�gani� własn�go pańs�wa wiązało się �a�ż� z po�
ziom�m par�ycypacji społ�czn�j� mi�rzon�j m.in. udział�m w wybo�
rach parlam�n�arnych (2011) i  pr�zyd�nc�ich (2010). Odno�owano 
�a�ż� is�o�n� różnic� pomiędzy ws�azaniami wyborców najwię�szych 

par�ii poli�ycznych. Dla przy�ładu� pozy�
�ywn� �mocj� wob�c pańs�wa wyrażało 75% 
wyborców PO� 67% wyborców SLD i wybor�
ców �uchu Pali�o�a oraz 56% wyborców PiS. 
Podobn� różnic� ujawniły się w przypad�u 
wyborów pr�zyd�nc�ich – pozy�ywn� �mo�
cj� d��larowało 57% wyborców Jarosława 
Kaczyńs�i�go i  68% wyborców Bronisława 
Komorows�i�go.

Z  pozy�ywnymi �mocjami wob�c wła�
sn�go pańs�wa �or�lowało ��ż poczuci� 
wię�sz�go wpływu na sprawy �raju� r�gionu 
i mi�jsca zami�sz�ania.

Prz�ds�awion� wyni�i ws�azują� ż� pro�
bl�m nis�i�go zaufania do adminis�racji pu�
bliczn�j j�s� �yl�o w części �f����m oc�ny ja�
�ości i dos�ępności świadczonych prz�z nią 
usług. Is�o�nym czynni�i�m �sz�ał�ującym 
pos�awy zaufania j�s� �a�ż� o�war�ość� uczci�
wość i prof�sjonalizm urzędni�ów spo�y�a�
nych w codzi�nnych �on�a��ach. W pols�i�j 
rz�czywis�ości d�cydując� znacz�ni� wy�
daj� się mi�ć pos�awa uogólnion�j ni�chęci 
znaczn�j części roda�ów do własn�go pań�

s�wa i j�go ins�y�ucji. Adminis�racja publiczna czy sf�ra poli�y�i ni� są 
�u wyłącznymi obszarami ujawniającymi pos�awy ali�nacji� dys�ansu� 
a ni��i�dy wręcz wrogości. Nis�i poziom społ�czn�go zaufania ob�j�
muj� �a�ż� inn� podmio�y działając� w prz�s�rz�ni publiczn�j� w �ym 
organizacj� pozarządow�. Można za��m sądzić� ż� zmiana pos�aw 
społ�cznych wymaga zarówno wię�sz�j s�u��czności i wiarygodności 
ins�y�ucji publicznych� ja� ��ż wiąż� się z po�rz�bą s�opniow�go prz��
zwyciężania złożon�go dzi�dzic�wa prz�szłości� �i�dy sf�ra prywa�na 
prz�z długi czas s�anowiła ochronę prz�d z�wnę�rznymi zagroż�nia�
mi. Sys��ma�yczn� budowani� �ul�ury zaufania �o w znaczn�j mi�rz� 
prz�łamywani� myśl�nia o  sf�rz� publiczn�j ja�o obszarz� ści�rania 
się �rudnych do zrozumi�nia i społ�czn�j �on�roli �gois�ycznych in�
��r�sów� pos�rz�gan�j prz�d� wszys��im w �a��goriach doda��owych 
obciąż�ń czy ogranicz�ń dla prz�cię�n�go obywa��la� a  w  ni�dos�a�
��cznym s�opniu chroniąc�j prz�d is�ni�jącym i po��ncjalnym ryzy�
�i�m i ni�p�wnością.

Robert Sobiech
Ins�y�u� Poli�y� Publicznych� Coll�gium Civi�as
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W ja�i sposób oraz w ja�im za�r�si� Polacy pod�jmują a��ywność 
na rz�cz innych? Czy s�opi�ń zaangażowania w  działalność w  ra�
mach is�ni�jących s�ru��ur i  poza nimi j�s� zróżnicowany? Ja�i� 
zmi�nn� warun�ują �o zaangażowani�? Czy w oparciu o �a�i� dan� 
można zaproponować ja�i�ś działania� ��ór� sprzyjałyby zwię�sz��
niu s�ali a��ywności społ�czn�j Pola�ów? Nini�jszy ���s� j�s� próbą 
odpowi�dzi na �� py�ania� opar�ą na wyni�ach badań do�yczących 
a��ywności o�r�ślan�j ja�o społ�czni�ows�a� z�s�awionych z dany�
mi do�yczącymi działalności wolon�ariac�i�j. Głównym źródł�m 
wy�orzys�anych w  �ym c�lu danych j�s� badani� ilościow�� prz��
prowadzon� na zl�c�ni� S�owarzysz�nia C�n�rum A��ywności Lo�
�aln�j CAL� w  ramach proj���u „Ni�od�ry�y wymiar III s���ora. 
Ni�zins�y�ucjonalizowan� prz�jawy społ�czni�os�wa w Polsc�”. Ja�o 
�ło zos�aną wy�orzys�an� dan� pochodząc� z badań poświęconych 
wolon�aria�owi� zr�alizowanych prz�z inn� organizacj� i  ins�y�ucj� 
badawcz�. W  ���ści� pojęcia „a��ywności społ�czni�ows�i�j” oraz 
„wolon�aria�u” proponuj�my s�osować zami�nni�� mając świado�
mość� ż� w dys�ursi� popularnym ni� muszą być on� pos�rz�gan� 
w sposób �ożsamy. Is�o�nym rozróżni�ni�m j�s� podział na a��yw�
ność formalną, prowadzoną w ramach ins�y�ucjonalnych� oraz dzia�
łalność nieformalną� pozains�y�ucjonalną1. Do �lasyfi�acji wy�orzy�
s�ano ws�aźni�i porównywaln� z  innymi ilościowymi badaniami 
a��ywności społ�czn�j Pol�� i Pola�ów2.

Metodologia i dobór próby

Pods�awą nini�jsz�go opracowania są ��l�foniczn� wywiady an�i���r�
s�i�� wspomagan� �ompu��rowo (Compu��r Assis��d T�l�phon� In���
rvi�w� CATI)� zr�alizowan� w �wi��niu 2014 ro�u na losow�j próbi� 
628 dorosłych Pola�ów. Do badania wy�orzys�ano op�ra� �ypu mix� 
łączący g�n�rowan� losowo num�ry ��l�fonów s�acjonarnych i  �o�
mór�owych. Przy �a�i�j wi�l�ości zr�alizowan�j próby ma�symalny 
błąd proporcji dla 95% poziomu ufności wynosi +/� 3�9%.

Z  uwagi na ni�równomi�rn� rozprosz�ni� ��l�fonów w  popu�
lacji� p�wn� �a��gori� r�spond�n�ów były nadr�pr�z�n�owan�. Do�
�yczyło �o w  szcz�gólności osób a��ywnych zawodowo� posiadają�ło �o w  szcz�gólności osób a��ywnych zawodowo� posiadają� �o w  szcz�gólności osób a��ywnych zawodowo� posiadają�
cych �il�a num�rów ��l�fonów (prywa�n� i  służbow�� s�acjonarn� 

1 Zob. Międzynarodowa Organizacja Pracy� Manual on the mea-
surement of volunteer work� G�n�va 2012� h��p://ccss.jhu.�du/wp�
con��n�/uploads/downloads/2012/01/ILO_Manual_FINAL_Eng�
lish_1.4.2012.pdf.
2 Nini�jszy ���s� j�s� częściowo opracowany na pods�awi� rapor�u: Fi�
lip Pazd�rs�i� Bar�łomi�j Walcza�� Społecznicy, profesjonalni działacze 
czy obywatelscy malkontenci? Formalna i nieformalna aktywność spo-
łeczna Polaków w świetle badań ogólnopolskich� w: Krajobraz społecz-
nościowy� (r�d.) Galia Chimia�� Ka�arzyna Iwińs�a� Coll�gium Civi�as 
i  C�n�rum Wspi�rania A��ywności Lo�aln�j CAL� Warszawa 2015� 
s. 147–149 i 154–157.

Działalność społecznikowska Polaków – 
skala, charakter i kluczowe determinanty
Filip Pazderski
Bartłomiej Walczak

i  ni�s�acjonarn�). Aby s�omp�nsować nadr�pr�z�n�ację �ych �o�
hor�� zas�osowano wagi pos�ra�yfi�acyjn�� obliczon� na pods�awi� 
zmi�nnych wi��u i płci� zacz�rpnię�ych z danych Główn�go Urzędu 
S�a�ys�yczn�go.

Zas�osowan� narzędzi� s�ładało się z �rz�ch części. W zal�żności 
od zad��larowan�j a��ywności r�spond�n�a (zaangażowani� w  wo�
lon�aria� formalny� ni�formalny oraz bra� zaangażowania) rozmów�
cy odpowiadali na różn� z�s�awy py�ań� by na �ońcu podać j�dnoli�� 
dan� m��rycz�ow�.

Zaangażowanie w formalną i nieformalną  
działalność społecznikowską

Badania zr�alizowan� dla S�owarzysz�nia CAL po�azują� iż działal�
ność społ�czni�ows�a ni� ci�szy się dużą popularnością wśród Po�
la�ów. Tyl�o 17�2% badanych osób przyznało� ż� w  ciągu os�a�nich 
12 mi�sięcy poświęciło wolny czas na dobrowolną i  ni�odpła�ną 
pracę w  ramach ja�i�jś organizacji pozarządow�j (s�owarzysz�nia 
lub fundacji)� ins�y�ucji� Kościoła czy inn�go podmio�u (np. na a��
�ywność w  �omi��ci� rodzici�ls�im� �ol� parafialnym� ocho�nicz�j 
s�raży pożarn�j� związ�u zawodowym� �lubi�� �ol� gospodyń wi�j�
s�ich� wspólnoci� mi�sz�aniow�j� par�ii lub s�ronnic�wi� poli�ycznym 
i�p.)� a za��m zaangażowała się społ�czni� w sposób formalny. Drugi 
z badanych �ypów działalności społ�czni�ows�i�j� czyli dobrowolną 
i  ni�odpła�ną pracę na rz�cz społ�czności� środowis�a na�uraln�go 
lub mi�jscowości zami�sz�ania r�spond�n�a (�j. społ�czni�os�wo ni��
formaln�) zad��larowało 16�1% badanych.

Dla uchwyc�nia właściw�j s�ali badan�go zjawis�a ważn� j�s� 
�a�ż� o�r�śl�ni�� w  ja�im za�r�si� obi� formy działalności społ�cz�
n�j wys�ępują u �ych samych osób. W badaniu prz�prowadzonym dla 
CAL 43 osoby (6�8% cał�j próby) łączą społ�czni�os�wo formaln� 
i ni�formaln�� 63 r�spond�n�ów (10% próby) przyznało się wyłączni� 
do zaangażowania formaln�go� a 58 (9% badan�j grupy) angażuj� się 
�yl�o ni�formalni�. Wyni�i �� po�azują �r�ndy analogiczn� do �ych 
wyni�ających chociażby z danych CBOS. W badaniu zr�alizowanym 
prz�z �ę pracownię w  2014 ro�u 60% r�spond�n�ów (zd�cydowana 
wię�szość) zad��larowała� ż� udzi�la się społ�czni� wyłączni� w spo�
sób ni�zins�y�ucjonalizowany� 18% badanych przyznało się zarówno 
do a��ywności indywidualn�j� ja� i zaangażowania w ramach organi�
zacji� a j�dyni� 1% zad��larował wyłączni� działalność o chara���rz� 
formalnym (�j. w ramach organizacji lub ins�y�ucji)3.

3 CBOS [Barbara Badora]� Aktywność społeczna Polaków: komunikat 
z badań� nr 60/2014� Warszawa� maj 2014� s. 8.
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Wy�r�s 1. Zaangażowani� w formalną i ni�formalną działalność spo�
ł�czni�ows�ą (wg. badań CAL)

Źródło: badania własn�.

Ty�uł�m uzup�łni�nia prz�ds�awionych danych war�o dodać� ż� a��yw�
ność związana z działalnością społ�czną na�i�rowaną na społ�czność lo�ć związana z działalnością społ�czną na�i�rowaną na społ�czność lo� związana z działalnością społ�czną na�i�rowaną na społ�czność lo�
�alną (społ�czni�os�wo ni�formaln�) była w badaniu CAL ws�azywana 
prz�z mni�jszą liczbę osób d��larujących j�dnocz�śni� mni�jszą in��n�
sywność działań niż miało �o mi�jsc� w odni�si�niu do a��ywności wo�
lon�ariac�i�j pod�jmowan�j w ramach organizacji lub ins�y�ucji. W �ym 
przypad�u najczęści�j ws�azywano na angażowani� się w  działalność 
�il�a razy w ro�u (przyznało się do ��go 32% r�spond�n�ów)� w dalsz�j 
�ol�jności wybi�rano odpowi�dź „raz na ro� lub rzadzi�j” (28�4% ws�a�
zań). Ponad j�dna czwar�a badanych (26%) zad��larowała pod�jmowa�
ni� �a�i�j a��ywności raz lub �il�a razy w mi�siącu� a 13% przynajmni�j 
raz w �ygodniu. Na�omias� spośród osób przyznających się do zaangażo�
wania w formaln� działania społ�czni�ows�i�� ponad 30% pod�jmuj� się 
�a�i�j a��ywności �il�a razy w ro�u. Do�ładni� �a�a sama liczba r�spon�
d�n�ów robi �o �il�a razy w mi�siącu lub części�j. W przypad�u ponad 
12% społ�czni�ów formalnych a��ywność �a�a wys�ępuj� raz na ro� lub 
naw�� rzadzi�j� a u 17�3% – co najmni�j raz w �ygodniu.

Zapr�z�n�owan� wyni�i po�wi�rdzają r�zul�a�y badań innych 
pracowni� przyglądających się zaangażowaniu Pola�ów w wolon�aria� 
i  działalność społ�czną. Wspomniany już sondaż C�n�rum Badania 
Opinii Społ�czn�j (CBOS) z marca 2014 ro�u4 po�azuj� zbliżony po�
ziom ich a��ywności społ�czn�j o chara���rz� formalnym (�j. w ramach 
organizacji obywa��ls�ich); w zal�żności od ��go� w ja�i sposób zadan� 
zos�ało py�ani� ogóln�� a  nas�ępni� uzup�łnion� py�ani�m doda��o�
wym� w ��órym wymi�niono �on�r��n� �ypy ins�y�ucji lub organizacji� 
w sposób �wi�rdzący odpowi�działo odpowi�dnio 19% i 20% r�spon�
d�n�ów5. Podobną s�alę a��ywności społ�czn�j po�azują badania S�o�ą s�alę a��ywności społ�czn�j po�azują badania S�o� s�alę a��ywności społ�czn�j po�azują badania S�o�
warzysz�nia Klon/Jawor z 2013 ro�u6. W�dług nich w wolon�aria� „for�
malny” (czyli działalność na rz�cz organizacji lub grup społ�cznych) 
zaangażowanych j�s� 18% Pola�ów7. Ni�co odmi�nny obraz wyłania się 
z danych Główn�go Urzędu S�a�ys�yczn�go� ��óry podaj�� ż� ni�odpła�� Główn�go Urzędu S�a�ys�yczn�go� ��óry podaj�� ż� ni�odpła���go Urzędu S�a�ys�yczn�go� ��óry podaj�� ż� ni�odpła��ędu S�a�ys�yczn�go� ��óry podaj�� ż� ni�odpła��du S�a�ys�yczn�go� ��óry podaj�� ż� ni�odpła��
ną pracę na rz�cz organizacji społ�cznych podjęło 10% badanych� co 
s�anowiło ponad dwu�ro�ni� mni�jszą liczbę osób niż w przypad�u wo�

4 Ibid�m� s. 4–6.
5 Ibid�m� s. 7–9.
6 Pio�r Adamia�� Zaangażowanie społeczne Polek i  Polaków: wolon-
tariat, filantropia, 1% i wizerunek organizacji pozarządowych: raport 
z badania 2013� S�owarzysz�ni� Klon/Jawor� Warszawa 2014� s. 7.
7 Wyni�i ws�azują na ni�co silni�jsz� zaangażowani� w wolon�aria� niż 
w  badaniach GUS� al� j�dnocz�śni� słabsz� niż w  badaniach CBOS. 
�óżnic� mają źródła w ni�co innych d�finicjach wolon�aria�u� s�osowa�
nych w badaniach prowadzonych prz�z �ażdy z �ych podmio�ów.

lon�aria�u ni�formaln�go8. Ni� można j�dna� pominąć is�o�n�j różnicy 
m��odologiczn�j: w badaniach GUS py�ano o działania pod�jmowan� 
w �ra�ci� cz��r�ch �ygodni poprz�dzających badani�� podczas gdy inn� 
sondaż� ob�jmowały o�r�s 12 mi�sięcy.

Wyni�i podobn� do ws�azań S�owarzysz�nia Klon/Jawor i CBOS 
podaj� za �o Diagnoza społeczna. W�dl� ��go rapor�u� do „wy�onywa�
nia ni�odpła�ni� ja�i�jś pracy lub świadcz�nia ja�ichś usług dla osób 
spoza rodziny bądź na rz�cz organizacji społ�czn�j” w  ciągu ro�u 
przyznaj� się 19�6% osób9. Nal�ży �u�aj j�dna� pod�r�ślić� ż� w �ych 
badaniach uwzględniono dosyć sz�ro�i za�r�s rodzajów a��ywności 
społ�czn�j� od spon�aniczn�j pomocy sąsi�dz�i�j na wsi� do zorgani�
zowan�go wolon�aria�u.

Porównajmy �a�ż� prz�ds�awion� dan� do�ycząc� społ�czni�os�wa 
ni�formaln�go z wyni�ami innych badań odnoszących się do analogicz�
nych form a��ywności (a  szcz�gólni� wolon�aria�u pozains�y�ucjonal�
n�go). Z� wspomnianych badań CBOS z 2014 ro�u wyni�a� iż w s�ali 
ro�u aż 78% Pola�ów powyż�j 18. ro�u życia przynajmni�j raz zaanga�
żowało się indywidualni�� w sposób ni�zorganizowany� w dobrowolną� 
ni�odpła�ną pomoc na rz�cz innych osób10. J�dna� war�o zauważyć� ż� 
�a� duży ods���� angażujących się osób uzys�ano poprz�z s�umulowa�
ni� odpowi�dzi na pięć różnych py�ań� do�yczących czasu poświęcon�go 
na dobrowolną i ni�odpła�ną pomoc (pracę) na rz�cz: człon�ów rodziny� 
��órzy ni� zami�sz�ują wspólni� z r�spond�n��m; j�go przyjaciół lub zna�
jomych; sąsiadów; osoby lub osób ni�znajomych oraz społ�czności� śro� sąsiadów; osoby lub osób ni�znajomych oraz społ�czności� śro�; osoby lub osób ni�znajomych oraz społ�czności� śro�
dowis�a na�uraln�go lub mi�jscowości� w ��ór�j mi�sz�a. Kró��a analiza 
�r�ści �ych py�ań po�azuj�� ż� �yl�o os�a�ni� z nich odnosi się do ��go ro�
dzaju a��ywności ni�formaln�j� ��ór�j przyglądano się w omawianych ba�
daniach CAL. W sondażu CBOS do ��go �ypu zaangażowania przyznało 
się łączni� 20% r�spond�n�ów (5% zad��larowało pod�jmowani� �a�i�j 
a��ywności wi�l� razy� 11% �il�a razy� a 4% �yl�o j�d�n raz). J�dna�� j�śli 
uwzględnimy błąd z próby (w przypad�u badania CAL prz�dział ufności 
dla ��go py�ania wyniósł +/�2�8%)� �o uznać nal�ży� ż� między obydwoma 
omawianymi sondażami ni� wys�ępuj� s�a�ys�yczni� is�o�na różnica. Pod�
�r�ślić �rz�ba ��ż� iż zd�cydowana wię�szość osób prz�badanych prz�z 
CBOS przyznała się do zaangażowania na rz�cz człon�ów własn�j rodzi� własn�j rodzi� rodzi�
ny oraz blis�ich znajomych i przyjaciół (67%)11� a a��ywności �a�i�j ni� 
można nazwać wolon�aria��m czy społ�czni�os�w�m.

W  porównaniu do obydwu prz�ds�awionych badań� s�ala oma�ń� s�ala oma�� s�ala oma�
wian�go zjawis�a zano�owana prz�z S�owarzysz�ni� Klon/Jawor j�s� 
wyższa. Zgodni� z �ym badani�m� w wolon�aria� „ni�formalny” (dzia�
łalność na rz�cz o�ocz�nia lub osób spoza �ręgu rodziny i znajomych) 
angażowało się 27% r�spond�n�ów12. Ponad�o� do ��j liczby au�orzy 
badania dodali j�szcz� 9% r�spond�n�ów� d��larujących działalność na 
rz�cz ja�i�goś �ościoła lub związ�u wyznaniow�go. W ��n sposób� po 
zsumowaniu ods���a badanych r�pr�z�n�ujących obydwa �ypy zaanga�
żowania� ni�j�dno�ro�ni� wys�ępujących u �ych samych osób� w 2013 
ro�u uzys�ano 34�proc�n�owy udział a��ywnych społ�czni� Pola�ów13. 
W badaniach �ych można równi�ż wyodrębnić dwi� główn� formy a�� główn� formy a��� formy a��
�ywności� ��ór� łączni� są �ra��owan� ja�o wolon�aria� ni�formalny. 

8 Wolontariat w organizacjach i inne formy pracy niezarobkowej poza 
gospodarstwem domowym – 2011� (r�d.) Sławomir Nałęcz� Karolina 
Goś�Wójcic�a� GUS� Warszawa 2012a� s. 26.
9 An�oni Suł��� Stan społeczeństwa obywatelskiego: doświadczenie, 
działania dla społeczności i  kompetencje obywatelskie� w: Diagnoza 
społeczna 2013: warunki i  jakość życia Polaków: raport� „Con��mpo�
rary Economics” 2013� Vol. 7 [Sp�cial issu�]� s. 280.
10 CBOS [Barbara Badora]� Aktywność społeczna Polaków� op. ci�.� s. 4–6.
11 Ibid�m.
12 Zob. Pio�r Adamia�� Zaangażowanie społeczne Polek i  Polaków: 
wolontariat, filantropia, 1% i  wizerunek organizacji pozarządowych: 
raport z badania 2013� op. ci�.� s. 41–42. Zwróćmy j�dna� uwagę� ż� 
działalność na rz�cz organizacji r�ligijnych sp�łnia przyję�� na po�rz��
by badania CAL �ry��ria zaangażowania w działalność społ�czni�ow�
s�ą o chara���rz� formalnym.
13 Ibid�m.
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Przestrzenie obywatelskiej aktywności

W działalność na rz�cz innych osób (spoza �ręgu rodziny i znajomych) 
angażuj� się 16% r�spond�n�ów. Na�omias� działania na rz�cz własn�j 
o�olicy (lo�aln�j społ�czności� sąsi�dz�wa czy mi�jscowości) pod�jmu�
j� 14% badanych14. W�dług GUS� 26% badanych angażowało się (w cią�
gu cz��r�ch �ygodni poprz�dzających badani�) w indywidualną pracę 
ni�zarob�ową świadczoną b�zpośr�dnio15 – wy�onywaną poza ja�imi�
�olwi�� ins�y�ucjami czy organizacjami pozarządowymi16.

Podsumowując wszys��i� prz�ds�awion� w ��j części ���s�u badania� 
�rz�ba zwrócić uwagę na wys�ępowani� ogóln�j ��nd�ncji� ws�azując�j 
na �o� ż� Polacy części�j angażują się w sposób ni�formalny. Ni�s���y� ni� 
można ��j prawidłowości po�wi�rdzić w świ��l� wyni�ów badania CAL� 
z  powodu liczby uję�ych w  �ym sondażu społ�czni�ów formalnych 
i ni�formalnych. Przyczyną wys�ąpi�nia �a�i�j rozbi�żności moż� być 
zarówno przyjęci� �rochę odmi�nn�j d�finicji badan�j a��ywności� ja� 
równi�ż �ons�ru�cja wy�orzys�ywan�go narzędzia (w �w�s�ionariuszu 
CAL py�ani� o  poszcz�góln� formy a��ywności zos�ało poprz�dzon� 
py�ani�m fil�rującym). Ponad�o� nal�ży ��ż pod�r�ślić� ż� w przypad�u 
zas�osowan�j próby (628 osób) różnica licz�bności pomiędzy r�spon� różnica licz�bności pomiędzy r�spon�r�spon�
d�n�ami zaangażowanymi w społ�czni�os�wo formaln� i ni�formaln� 
(wynosząca 7 ws�azań� �j. 1�1% cał�j próby) ni� j�s� is�o�na pod wzglę�
d�m s�a�ys�ycznym� mi�szcząc się w prz�dzial� ufności.

Obszary zaangażowania społeczników formalnych i nieformalnych

Ni�zal�żni� od s�ali� ci��awa j�s� �ypologia a��ywności� w ��ór� – ja� 
ws�azują badania CAL – angażują się Polacy. Zacznijmy od analizy 
ins�y�ucji� z ��órymi współpracują społ�cznicy formalni. Najczęści�j 
(ni�sp�łna 15% społ�czni�ów� ponad 2�5% cał�j próby) działalność �a 
wiązała się z organizacjami chary�a�ywnymi� nas�awionymi na pomoc 
dzi�ciom. Ni�wi�l� mni�j (14�3%� a  więc mni�j niż co cz��rdzi�s�a 
osoba w  próbi�) ws�azało na spor�. Mni�j więc�j co ósmy społ�cz�
ni� (2�1% cał�j próby) angażował się w� współpracę z organizacjami 
zajmującymi się pracą z młodzi�żą. Mni�j niż 9% zaangażowanych r��
spond�n�ów (1�5% próby) ws�azało na organizacj� r�ligijn�� ni�sp�łna 
8% (1�32%) na oświa�ow�. Ni�co ponad 7% (1�26%) współpracowało 
z podmio�ami adr�sującymi swoj� działania do osób po�rz�bujących,  
a 6% społ�czni�ów (1�1% całości) do organizacji związanych z� służbą 

14 Ibid�m� s. 66.
15 W�dług d�finicji a��ywności ni�formaln�j GUS. Urząd zalicza do ��j 
�a��gorii równi�ż pracę wy�onywaną na rz�cz rodziny i znajomych� 
��óra� w�dług d�finicji przyję��j w badaniach CAL� ni� moż� być za�
�walifi�owana ja�o wolon�aria�. A  wolon�aria� ni�formalny świad�
czony na rz�cz sz�rsz�go o�ocz�nia społ�czn�go – osób spoza �ręgu 
znajomych czy lo�aln�j społ�czności – �o� w�dług GUS� zal�dwi� 3% 
wolon�aria�u ni�formaln�go (0�78% ogółu badanych).
16 Wolontariat w organizacjach i inne formy pracy niezarobkowej poza 
gospodarstwem domowym – 2011� (r�d.) Sławomir Nałęcz� Karolina 
Goś�Wójcic�a� op. ci�.� s. 45–46.

zdrowia. Co dwudzi�s�y społ�czni� (mni�j niż 1% całości próby) 
ws�azał na ocho�nicz� organizacj� ra�un�ow�� samopomocow�� r��
gionaln�� �obi�c� i  opi��ę nad zwi�rzę�ami. Pozos�ałych obszarów 
działalności do�yczyły �yl�o poj�dyncz� ws�azania.

Społ�czni�os�wo ni�formaln� ma inną chara���rys�y�ę� co – zwa�
żywszy m.in. na s�ru��urę i chara���r działań duż�j części organizacji spo�
ł�cznych� s�warzających szans� do formaln�go angażowania się – ni� j�s� 
zas�a�ując�. Najbardzi�j popularn� obszary �a�i�j działalności �o porząd�
�owani� ��r�nu w o�olicy (ni�mal 30% społ�czni�ów)� pomoc w parafii 
(22�5%) oraz dbani� o środowis�o na�uraln� (21%). 18% r�spond�n�ów� 
d��larujących ��go �ypu zaangażowani� w �ra�ci� 12 mi�sięcy poprz�dza�
jących badani�� ws�azało na pomoc poj�dynczym osobom – sąsiadom� 
znajomym i�p.� 16% zajmowało się pomocą społ�czną� a 13% pomagało 
w placów�ach oświa�owych. Co ósmy społ�czni� angażował się w pracę 
na rz�cz wspólno� mi�sz�aniowych lub �omi���ów rodzici�ls�ich� zaś co 
dzi�sią�y wy�onywał drobn� prac� r�mon�owo�budowlan� na rz�cz sz�o�
ły lub inn�j lo�aln�j ins�y�ucji. Ni�sp�łna 9% pomagało osobom posz�o�
dowanym na s�u��� �lęs� żywiołowych i wypad�ów� podobny ods���� 
zaangażował się w działalność na rz�cz zwi�rzą�. Ośmiu społ�czni�ów 
(8% wolon�ariuszy ni�formalnych) prowadziło ni�odpła�n� warsz�a�y 
w  ośrod�ach �ul�ury i/lub in��gracji społ�czn�j. Pozos�ał� a��ywności 
d��larowały j�dyni� poj�dyncz� osoby.

Kim są społecznicy?

W ��j części ar�y�ułu spróbuj�my prz�analizować �a�i� c�chy r�spon�
d�n�ów ja� pł�ć� wi��� wy�sz�ałc�ni� i wi�l�ość mi�jsca zami�sz�ania� 
aby us�alić� na il� różnicują on� zaangażowani� w różn� formy wolon�
�aria�u. Na �ońcu przyjrzymy się wspóln�mu oddziaływaniu is�o�nych 
spośród �ych d���rminan� i wyłaniając�j się na ��j pods�awi� ich hi��
rarchii ważności.

Pł�ć ni� różnicuj� is�o�ni� zaangażowania w  wolon�aria� 
(χ2

(3)=0�52; p>0�05). Moż�my zaobs�rwować ni�co wię�sz� zaangażo�
wani� mężczyzn wyłączni� w wolon�aria� formalny (1�7 p.p. różnicy) 
i  wię�sz� �obi�� w  ni�formalny (0�6 p.p. różnicy)� ni�mni�j różnica 
pomiędzy �ymi dwoma �ypami społ�czni�os�wa równi�ż ni� j�s� is�o��
na s�a�ys�yczni� (χ2

(2)=0�37; p>0�05).

Tab�la 1. Zaangażowani� a pł�ć

Zaangażowanie

OgółemZaangażowanie 
w wolontariat formalny 

i nieformalny

Zaangażowanie 
w wolontariat formalny

Zaangażowanie 
w wolontariat 
nieformalny

Brak zaangażowania

Pł
eć

Kobieta
N 26 34 35 274 369
% 7�0% 9�2% 9�5% 74�3% 100�0%

Mężczyzna
N 17 28 23 190 258
% 6�6% 10�9% 8�9% 73�6% 100�0%

Ogółem
N 43 62 58 464 627
% 6�9% 9�9% 9�3% 74�0% 100�0%

Źródło: badania własn�.

Wy�sz�ałc�ni� �a�ż� ni� różnicuj� is�o�ni� (χ2
(6)=9�8; p>0�05) zaan�

gażowania w  różn� formy społ�czni�os�wa� choć moż�my zwrócić 
uwagę� ż� wraz z� wzros��m poziomu wy�sz�ałc�nia spada ods���� 
osób w ogól� ni�zaangażowanych. Wy�sz�ałc�ni� j�s� j�dna� is�o�ną 
d���rminan�ą� j�śli analizować osobno a��ywność ins�y�ucjonalną 
(χ2

(2)=7�5; p<0�05)� oraz ni�is�o�ną w odni�si�niu do działalności ni��
ins�y�ucjonaln�j (χ2

(2)=1�05; p=0�59).
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Tab�la 2. Wy�sz�ałc�ni� a zaangażowani� w wolon�aria�

Zaangażowanie

OgółemZaangażowanie 
w wolontariat 

formalny i nieformalny

Zaangażowanie 
w wolontariat 

formalny

Zaangażowanie 
w wolontariat 
nieformalny

Brak zaangażowania

W
yk

sz
ta

łc
en

ie

Podstawowe, 
gimnazjalne 
lub niepełne 

średnie

N 4 3 5 51 63

% 6�3% 4�8% 7�9% 81�0% 100�0%

Średnie
N 17 34 35 247 333
% 5�1% 10�2% 10�5% 74�2% 100�0%

Wyższe
N 19 26 17 129 191
% 9�9% 13�6% 8�9% 67�5% 100�0%

Ogółem
N 40 63 57 427 587
% 6�8% 10�7% 9�7% 72�7% 100�0%

Źródło: badania własn�.

Przestrzenie obywatelskiej aktywności

Wy�r�s 2.  Poziom zaangażowania w� wszys��i� rodzaj� wolon�aria�u w zal�żności od wi��u 
r�spond�n�a

Źródło: badania własn�.

Wy�r�s 3.  Poziom zaangażowania w  różn� rodzaj� wolon�aria�u w  zal�żności od wi��u r��
spond�n�a

Źródło: badania własn�.

zróżnicowani� (χ2
(9)=17�89; p<0�05)� widocz�

n� wyraźni�j niż przy węższych prz�działach.
W  wolon�aria� formalny angażuj� się 

ponad j�dna pią�a najmłodszych r�spond�n�
�ów� w  �ol�jnych grupach wi��u ��n udział 
u�rzymuj� się na poziomi� o�oło 8%. Z �ol�i 
zaangażowani� w  wolon�aria� ni�formalny� 
dla najmłodsz�j �ohor�y wynosząc� 8�5%� 
wzras�a o  j�d�n pun�� proc�n�owy wśród 
prz�ds�awici�li młodych dorosłych� by na�
s�ępni� spaść do 7�1% i  wyraźni� wzrosnąć 
wraz z prz��rocz�ni�m wi��u �m�ry�aln�go 
(do 13�5%).

Wydaj� się za��m� ż� ins�y�ucjonaln� 
formy społ�czni�os�wa są bardzi�j popular�
n� wśród osób młodszych� zaś ni�formaln� 
– w  grupi� najs�arszych. Moż� �o wyni�ać 
z  �il�u czynni�ów. Po pi�rwsz�� po�ol�ni� 
ob�cnych dwudzi�s�o� i  �rzydzi�s�ola��ów 
doras�ało w  o�r�si� wzros�u popularności 

Prz�śl�dźmy ��raz zmi�nną wi��u. G�n�ral�
ni� rz�cz biorąc� wyso�i poziom zaangażo�
wania d��larują najmłodsi badani� w  o�r��
si� sz�olnym lub s�ud�nc�im� nas�ępni� 
– w przypad�u wi��u śr�dni�go – ws�aźni�i 
spadają� aby ponowni� wzrosnąć dla osób 
w wi��u �m�ry�alnym.

J�śli wyróżnimy poszcz�góln� rodzaj� 
zaangażowania� można zaobs�rwować in���
r�sujący �r�nd. Najmłodsi badani najczęści�j 
angażowali się w wolon�aria� formalny. Wraz 
z� wzros��m wi��u udział dla ��go rodzaju 
a��ywności spadał. Najwyższ� �ohor�y wi��
�u chara���ryzowały się względni� wyso�im 
ods���i�m ws�azań na wolon�aria� ni�for�
malny lub połączon� obydwi� formy.

Podział badanych na wię�sz� �ohor�y – 
wi�� s�ud�nc�i� prz�d usamodzi�lni�ni�m 
się (do 25. ro�u życia)� młodych dorosłych 
(do 45. ro�u życia)� dojrzałych dorosłych (od 
46. do 65. ro�u życia) i s�niorów (powyż�j 66. 
ro�u życia) – pozwala zaobs�rwować is�o�n� 
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Tab�la 3. Wi�� a zaangażowani� w wolon�aria�

Zaangażowanie

OgółemZaangażowanie 
w wolontariat 

formalny i nieformalny

Zaangażowanie 
w wolontariat 

formalny

Zaangażowanie 
w wolontariat 
nieformalny

Brak zaangażowania

Pr
ze

dz
ia

ły
 w

ie
ku

<= 25,00
N 7 15 6 43 71

% 9�9% 21�1% 8�5% 60�6% 100�0%

26,00 - 45,00
N 14 23 27 219 283

% 4�9% 8�1% 9�5% 77�4% 100�0%

46,00 - 65,00
N 16 17 14 150 197

% 8�1% 8�6% 7�1% 76�1% 100�0%

66,00+
N 4 5 8 43 60

% 6�7% 8�3% 13�3% 71�7% 100�0%

Ogółem
N 41 60 55 455 611

% 6�7% 9�8% 9�0% 74�5% 100�0%

Źródło: badania własn�.

Tab�la 4.  Wi�l�ość mi�jscowości zami�sz�ania r�spond�n�a a zaangażowani� w wolon�aria�

Zaangażowanie

Ogółem
Zaangażowanie 
w wolontariat 

formalny 
i nieformalny

Zaangażowanie 
w wolontariat 

formalny

Zaangażowanie 
w wolontariat 
nieformalny

Brak zaangażowania

W
ie

lk
oś

ć m
ie

js
co

w
oś

ci
 z

am
ie

sz
ka

ni
a

Wieś
N 10 9 22 126 167
% 6�0% 5�4% 13�2% 75�4% 100�0%

Miasto do 20.000
N 9 8 7 78 102
% 8�8% 7�8% 6�9% 76�5% 100�0%

Miasto

20.001-50.000

N 8 7 11 83 109
% 7�3% 6�4% 10�1% 76�1% 100�0%

Miasto

50.001-100.000

N 6 10 4 57 77
% 7�8% 13�0% 5�2% 74�0% 100�0%

Miasto

100.001-250.000

N 4 10 3 56 73
% 5�5% 13�7% 4�1% 76�7% 100�0%

Miasto

powyżej 250 000

N 5 19 9 55 88
% 5�7% 21�6% 10�2% 62�5% 100�0%

Ogółem
N 42 63 56 455 616

% 6�8% 10�2% 9�1% 73�9% 100�0%

Źródło: badania własn�.

Przestrzenie obywatelskiej aktywności

organizacji pozarządowych. Po drugi�� sp�cyfi�a działań �ypowych 
dla wolon�aria�u ni�formaln�go� nas�awionych na najbliższ� o�o�
cz�ni�� moż� bardzi�j odpowiadać osobom w  wi��u �m�ry�alnym. 
Możliwa j�s� ��ż hipo��za odwołująca się do wychowania młodych 
ludzi w �ul�urz� budowania własn�j ści�ż�i zawodow�j i gromadz��
nia w związ�u z �ym różnych do�um�n�ów poświadczających zdoby�ą 

wi�dzę i umi�ję�ności. Ta�i� osoby mogą części�j d�cydować się na 
wolon�aria� z pobud�� pragma�ycznych17. Do ich zaspo�oj�nia zd�cy�
dowani� l�pi�j nadaj� się a��ywność społ�czni�ows�a o chara���rz� 
formalnym� organizowana na zasadach o�r�ślonych w us�awi� o dzia�
łalności poży��u publiczn�go i o wolon�ariaci� (UoDPPiW; ���s� j�d�
noli�y DzU 2015� poz. 1118).

17 Na wys�ępowani� u wolon�ariuszy j�szcz� inn�go rodzaju indywidualis�ycznych pobud��� związanych z chęcią r�alizacji osobis�ych zain��r��
sowań czy zdobywani�m �omp���ncji zawodowych� ws�azały badania a��ywności społ�czn�j zr�alizowan� prz�z Ins�y�u� Badań Edu�acyjnych� 
zob. Ewa Bacia� Anna Michalina Gi�niusz� Grz�gorz Ma�ows�i� Filip Pazd�rs�i� Pio�r S�ron�ows�i� Bar�łomi�j Walcza�� Kształtowanie kompe-
tencji społecznych i obywatelskich, Ins�y�u� Badań Edu�acyjnych� Warszawa 2015� s. 65–67.
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Zaangażowani� j�s� is�o�ni� związan� z wi�l�ością mi�jscowości za�
mi�sz�ania r�spond�n�a (χ2

(9)=28�75; p<0�05). Najwyższy (37�5%) po�
ziom można zaobs�rwować w wi�l�ich mias�ach� o liczbi� mi�sz�ań�
ców prz��raczając�j 250 �ysięcy. W pozos�ałych �ypach mi�jscowości 
j�s� on w miarę zbliżony do poziomu 24%.

Co ci��aw�� wolon�aria� formalny j�s� wyraźni� �ym bardzi�j popu�
larny� im wię�sza mi�jscowość. Inacz�j j�s� w przypad�u ni�formaln�go 
społ�czni�os�wa� ��ór� najwyższ� ws�aźni�i osiąga na wsiach (ponad 
13%). Moż� być �o �ons��w�ncją s�ru��ury wi��u populacji� al� równi�ż 
dos�ępności organizacji pozarządowych w  różnych �ypach mi�jscowo�żnych �ypach mi�jscowo�nych �ypach mi�jscowo�
ści18� ja� i r�alizacji sp�cyficznych po�rz�b mał�j społ�czności lo�aln�j.

Wi�l�ość mi�jscowości o�azuj� się najważni�jszą d���rminan�ą 
zaangażowania w ja�ą�olwi�� formę wolon�aria�u. Po wprowadz�niu 
do mod�lu r�gr�sji logis�yczn�j� w ��órym dowolna forma zaangażo�
wania j�s� zmi�nną wyjaśnianą� zami�sz�ani� w wi�l�im mi�ści� lub 
mni�jsz�j mi�jscowości o�azuj� się j�dynym is�o�nym pr�dy�a�or�m 
(�xp(B) = 1�99� p<0�05). A za��m� mi�sz�ani�c mias�a o liczbi� mi�sz�
�ańców prz��raczając�j 250 �ys. ma ni�mal dwu�ro�ni� wię�sz� praw�
dopodobi�ńs�wo włącz�nia się w działalność społ�czni�ows�ą.

J�śli ograniczyć analizę do zaangażowania w wolon�aria� ni�for�
malny� j�dynym is�o�nym pr�dy�a�or�m o�azuj� się zaangażowani� 
w wolon�aria� formalny (�xp(B)=5�5� p<0�005). Osoby� ��ór� ucz�s��
niczyły lub ucz�s�niczą w �a�i�j formi� społ�czni�os�wa mają ponad 
pięcio�ro�ni� wię�sz� prawdopodobi�ńs�wo zaangażowania w wolon�
�aria� ni�formalny. Pozos�ał� zmi�nn� – wi��� wi�l�ość mi�jscowości 
czy wy�sz�ałc�ni� – ni� są is�o�nymi pr�dy�a�orami (p>0�05).

Podsumowanie

Prz�ds�awion� powyż�j dan� pozwalają na uzys�ani� r�pr�z�n�a�
�ywn�go obrazu zaangażowania Pol�� i  Pola�ów w  różn� formy 
a��ywności społ�czn�j� a �a�ż� na ws�azani� �luczowych d���rminan�. 
Widoczn� różnic� pomiędzy formami ins�y�ucjonalnymi i  pozain�
s�y�ucjonalnymi są uzup�łni�ni�m pochodzących z  różnych badań 
informacji� do�yczących główni� wolon�aria�u formaln�go. J�dnocz��
śni� war�o pamię�ać� ż� m��ody ilościow� mają is�o�n� ogranicz�nia. 

18 Na is�o�ną sp�cyfi�ę organizacji społ�cznych na ��r�nach wi�js�ich 
ws�azują badania GUS� zob. Trzeci sektor w  Polsce: stowarzyszenia, 
fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, samorząd zawodowy i go-
spodarczy oraz organizacje pracodawców w  2012 r.� (r�d.) Karolina 
Goś�Wójcic�a� (współpr.) Sławomir Nałęcz� GUS� Warszawa 2014.

Przestrzenie obywatelskiej aktywności

Po pi�rwsz�� uzys�an� dan� opi�rają się wyłączni� na d��laracjach� 
��ór� ni� są �riangulowan� za pomocą innych m��od badawczych. Po 
drugi�� o  znacz�niu działań społ�czni�ows�ich dla lo�alnych spo�
ł�czności (a być moż� i społ�cz�ńs�wa ja�o całości) ni� d�cyduj� ich 
powsz�chność� l�cz ad��wa�ność do po�rz�b i  ja�ość. To z �ol�i j�s� 
możliw� do uchwyc�nia j�dyni� w p�rsp���ywi� ja�ościow�j.

Z drugi�j s�rony� prz�ds�awion� �u�aj dan� wydają się ws�azywać 
�il�a is�o�nych zjawis�� ��ór� mogą być uwzględnion� w �ra�ci� pla�
nowania działań� s�i�rowanych na zwię�sz�ni� poziomu zaangażowa�
nia Pola�ów i Pol�� w działalność społ�czni�ows�ą czy wolon�aria�. 
Zr�alizowan� prz�z CAL badania po�azują m.in. ci��awy związ�� 
między sposob�m zaangażowania� formalnym lub ni�formalnym� 
a wi��i�m społ�czni�ów. War�� dalszych analiz wydaj� się zjawis�o 
wię�sz�go zain��r�sowania ludzi młodych a��ywnością w  ramach 
organizacji i  ins�y�ucji� zamias� angażowania się b�zpośr�dni�go� 
b�z pomocy ins�y�ucjonaln�j. Ci��aw� są �a�ż� różnic� a��ywności 
pod�jmowan�j na obszarach wi�js�ich i  mi�js�ich� ��ór� mogą być 
przyczyn�i�m do dys�usji na ��ma� budowy społ�cz�ńs�wa obywa��l�
s�i�go w naszym �raju� a szcz�gólni� różnic wyni�ających z� sp�cyfi�i 
społ�czności lo�alnych. Ścisły związ�� pomiędzy a��ywnością w ra�
mach ins�y�ucjonalnych i pozains�y�ucjonalnych pozwala s�wi�rdzić� 
ż� rozwój formaln�go wolon�aria�u j�s� możliwym narzędzi�m� swo�
is�ą „sz�ołą” rozwoju ni�formaln�go społ�czni�os�wa.

Wydaj� się� ż� dla uzup�łni�nia obrazu a��ywności społ�czn�j Po�
l�� i Pola�ów �oni�czni� j�s�� z j�dn�j s�rony� pogłębiani� obs�rwacji� 
równi�ż za pomocą m��od ja�ościowych. J�dnocz�śni� uj�dnolic�ni� 
ws�aźni�ów� s�osowanych prz�z różn� organizacj� i ins�y�ucj� badaw�
cz� pozwoli na sz�rsz� rozwinięci� analiz porównawczych. Działania 
�a�i� mogą posłużyć sformułowaniu poli�y� publicznych� bardzi�j 
ad��wa�nych do społ�cznych po�rz�b.

Filip Pazderski
Ins�y�u� Spraw Publicznych

Bartłomiej Walczak
Uniw�rsy��� Warszaws�i



21Animacja Życia Publicznego     nr 5 (22) 2015

Opisywana prz�z badaczy �rz�ci�go s���ora różnica pomiędzy mi�j�
s�im i wi�js�im ��os�m działań społ�cznych pol�ga między innymi 
na odmi�nnym pos�rz�ganiu r�lacji pomiędzy społ�cz�ńs�w�m oby�
wa��ls�im a pańs�w�m i j�go ag�ndami. �óżnic� �� znalazły swoją �g�
z�mplifi�ację w przypad�u współpracy nawiązan�j pomiędzy „mi�j�
s�ą” organizacją pozarządową i społ�cznością wsi.

Benowo – wieś i Zaułek

B�nowo j�s� wsią położoną w woj�wódz�wi� pomors�im� w powi�ci� 
�widzyńs�im� w gmini� �yj�wo� na południowy wschód od rozgałę�
zi�nia Wisły na Noga� i L�niw�ę. His�oria wsi sięga XIX wi��u. Ob�c�
ni� w� wsi mi�sz�a o�oło dwus�u osób. Probl�my� z ja�imi bory�ają 
się mi�sz�ańcy� �o b�zroboci� i wy�lucz�ni� �omuni�acyjn� (ni� do�
ci�rają �u żadn� publiczn� środ�i �ranspor�u).

S�owarzysz�ni� E�o�Inicja�ywa1� ��ór� pows�ało w  Kwidzyni� 
w 2000 ro�u� �onc�n�ruj� się na lo�alnych działaniach na rz�cz ochro�
ny przyrody oraz �du�acji ��ologiczn�j. Probl�ma�y�a ��ologiczna j�s� 
is�o�nym �l�m�n��m �ożsamości i pods�awą misji organizacji. Współ�
praca z� S�owarzysz�ni�m C�n�rum Wspi�rania A��ywności Lo�aln�j 
CAL2 wyrobiła wśród człon�ów E�o�Inicja�ywy prz��onani�� ż� w pa�
rz� z działalnością pro��ologiczną powinny iść prospoł�czn� działania 
animacyjn�. W działalności s�owarzysz�nia obydwa wą��i� czyli anima�
cja społ�czna wraz z rozwoj�m lo�alnym i ��ologią� wzaj�mni� się prz��
ni�ają. Można powi�dzi�ć� ż� animacja społ�czna j�s� narzędzi�m do 
r�alizacji ��ologicznych c�lów. E�o�Inicja�ywa współpracuj� z  samo�
rządami gminnymi i powia�owymi w powi�ci� �widzyńs�im� a  �a�ż� 
sz�rz�j� w woj�wódz�wi� pomors�im i warmińs�o�mazurs�im.

Przy�ład�m wi�lol��ni�j współpracy z  lo�alną społ�cznością 
i działalności animacyjn�j na�i�rowan�j na a��ywizację mi�sz�ańców 
wsi j�s� prz�dsięwzięci� pod nazwą Zauł�� B�nowo3. Zauł�� pows�ał 
z inicja�ywy s�owarzysz�nia ja�o ośrod�� a��ywności społ�czno���o�
logiczn�j i s�ał się ważnym mi�jsc�m spo��ań dla mi�sz�ańców wsi. 
Zaangażowani� mi�sz�ańców� ich pomysły i  �n�rgia zaowocowały 
licznymi inicja�ywami społ�cznymi i  ��ologicznymi. Ich r�alizacja 
związana była z pozys�ani�m prz�z E�o�Inicja�ywę środ�ów proj���
�owych. Zr�alizowano raz�m wi�l� wspólnych inicja�yw� m.in.:

 9 �api�alny r�mon� budyn�u był�j sz�oły;
 9 zagospodarowani� prz�s�rz�ni wo�ół budyn�u – założ�ni� 

ogród�a ziołow�go;
 9 wyjazdy� sz�ol�nia� f�s�yny dla mi�sz�ańców;
 9 spływy �aja�ow�;
 9 jubil�usz �apłańs�wa �siędza proboszcza;
 9 Dzi�ń Dzi�c�a – wi�lo�ro�ni�;
 9 f�ri� dla dzi�ci;

1 Zob. h��p://��o�widzyn.pl.
2 Zob. h��p://www.cal.org.pl.
3 Por. h��p://www.b�nowo.pl.

Zaułek Benowo: trzy spojrzenia  
na społeczny rozwój wsi
Dorota Jaworska

 9 zawiązani� i a��ywna działalność Koła Gospodyń Wi�js�ich;
 9 �radycyjn� wspóln� wysmażani� powid�ł;
 9 wa�acyjn� przygody fo�ograficzn� i  inn� impr�zy podczas 

wa�acji;
 9 pr�z�n�acja podczas gali pomors�i�go �on�ursu Nagrody 

Bursz�ynow�go Mi�czy�a� gdzi� Zauł�� B�nowo zos�ał na�
grodzony;

 9 impr�zy mi�sz�ańców związan� z� Świę�ami Boż�go Naro�
dz�nia i Nowym �o�i�m;

 9 wyjazdy na bas�n dla dzi�ci;
 9 zajęcia fi�n�ss dla �obi��;
 9 działania na rz�cz r�a��ywacji wi�js�i�go z�społu pił�i nożn�j;
 9 poprawa �s���y�i wsi;
 9 od�worz�ni� bois�a spor�ow�go w c�n�rum wsi;
 9 budowa wia�y przy bois�u spor�owym;
 9 sz�ol�ni� w za�r�si� pi�lęgnacji sadów – przycinania �rady�

cyjnych s�arych odmian;
 9 wydani� Słownika ziemi ryjewskiej – publi�acji s�worzon�j 

prz�z dzi�ci przy wsparciu ��sp�r�ów.
Proc�s dojrz�wania i  �mancypacji lo�aln�j społ�czności prz�bi�gał 
w  warun�ach ścisł�j r�lacji z  organizacją pozarządową. Wspóln� 
doświadcz�nia� wzaj�mn� ucz�ni� się� współpraca i  �onfli��y były 
udział�m współdziałających z� sobą �rz�ch podmio�ów: mi�sz�ań�
ców� organizacji pozarządow�j i  władzy samorządow�j (przywoły�
wan� w dalsz�j części ���s�u wypowi�dzi pochodząc� z rozmów z ich 
prz�ds�awici�lami wyróżniono �ursywą). Trzy spojrz�nia na m�cha�
nizmy fun�cjonowania i rozwoju inicja�yw społ�cznościowych na wsi 
s�ładają się na wspólną opowi�ść� ��óra u�azuj� różn� in��rpr��acj� 
prz�szłości i od�rywa now� wizj� przyszłości.

Wystawa podsumowująca wakacyjne zajęcia fotograficzne. Na zdjęciu 
wójt Gminy Ryjewo Sławomir Słupczyński i mieszkańcy Benowa,  
źródło: archiwum Eko-Inicjatywy
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Spojrzenie z miasta
Odrodziła się kultura bycia razem

Ewa �omanow�Pę�al� współzałożyci�l�a i  pr�z�s E�o�Inicja�ywy� 
�rafiła do B�nowa� �i�dy s�owarzysz�ni� poszu�iwało mi�jsca na r��
alizację zajęć �du�acyjnych. �ozwijało ono w  �ym czasi� zagadni��
nia związan� z bioróżnorodnością ��r�nów wi�js�ich i ��ologicznym 
gospodarowani�m. Chciało dysponować swoim ��sp�rym�n�arium 
i powadzić j� w� współpracy z wi�js�ą społ�cznością. W B�nowi� od 
dwóch la� s�ał pus�y budyn�� po był�j sz�ol� pods�awow�j. S�owa�
rzysz�ni� zaproponowało ponown� „ożywi�ni�” sz�oły� aby budyn�� 
służył mi�sz�ańcom i c�lom ��ologicznym� co spo��ało się z dużym 
poparci�m lid�rów i au�ory���ów społ�czności wi�js�i�j. Zgromadziła 
się grupa inicja�ywna osób� ��ór� zaangażowały się w �worz�ni� ��go 
mi�jsca na nowo. Ewa �omanow�Pę�al wspomina:

Wtedy najbardziej czułam energię, chęć do wspólnego działa-
nia, wspólnej pracy, mieszkańcy dali mi dużo siły by zmieniać 
to miejsce.

Za zgodą i  poparci�m mi�sz�ańców s�owarzysz�ni� wydzi�rżawiło 
od gminy budyn��� pozys�ało fundusz� i  zrobiło �api�alny r�mon�. 
Wraz z pi�niędzmi na r�mon�� zdobyło środ�i na działania mię��i�� 
zmobilizowało �obi��y do r�a��ywowania Koła Gospodyń Wi�js�ich� 
��ór� �u �i�dyś fun�cjonowało. Zorganizowało wi�l� wyjazdów� wizy� 
s�udyjnych do innych społ�czności� al� ��ż �a�ich działań� ��órych c��
l�m była in��gracja mi�sz�ańców w� wspólnym r�alizowaniu zadań. 
Po s�ończ�niu proj���u pojawiła się �oni�czność prz�formułowania 
roli s�owarzysz�nia:

Zaczęło się bardzo brutalne liczenie, czy stać nas na prąd, na 
gaz, żeby panie mogły dalej gotować tyle ile chcą. Było wiele 
różnych trudnych rozmów, podczas których wyjaśnialiśmy re-
guły funkcjonowania naszych inicjatyw.

Człon�owi� s�owarzysz�nia uświadomili sobi�� ż� dali mi�sz�ańcom 
wi�l� go�owych rozwiązań.

Przyzwyczailiśmy ludzi do tego, że jak chcą coś zrobić, to przy-
chodzą, a my pomagamy i nie ma barier finansowych. W mo-
mencie kiedy tych pieniędzy zabrakło, zaczęły się różne problemy. 
Nie było to łatwe, za każdym razem rozmawialiśmy z  ludźmi, 
ale też musieliśmy się nauczyć, że nie każdy konflikt może zostać 
rozwiązany, że każdy ma prawo do swojego punktu widzenia.

To była r�wolucja – na nowo� w bardzi�j dojrzały sposób� �rz�ba było 
o�r�ślić swoją rolę� prawa do mi�jsca� r�guły fun�cjonowania i  za�
l�żności. T�n �ryzys miał swoj� zal��y� s�ał się sy�uacją rozwojową� 
mi�sz�ańcy usamodzi�lnili się� zaczęli sami pozys�iwać fundusz�.

T�raz dużo się w� wsi dzi�j�� al� już na nowych zasadach. Ki�dy 
mi�sz�ańcy chcą zr�alizować coś na rz�cz wsi� bywa� ż� zwracają się 
do s�owarzysz�nia o współpracę� o pomoc� al� �o oni inicjują różn� 
wydarz�nia. Człon�owi� s�owarzysz�nia podpowiadają� gdy widzą 
ja�i�ś możliwości� al� dbają o �o� ż�by ni� wyręczać� ni� prz�dobrzyć� 
�a� ja� �i�dyś �o zrobili.

Inicja�ywę pod�jmują młodzi ludzi�� ��órzy dzi�sięć la� ��mu byli 
dzi�ćmi przychodzącymi do świ��licy prowadzon�j prz�z s�owarzy�
sz�ni�. „E�o�Inicja�orzy” mają nadzi�ję� ż� au��n�yczna zmiana spo�
ł�czna przyjdzi� wraz z roz�wi��m ich samodzi�ln�j działalności. T� 
dzi�ci� wychowan� na inicja�ywach świ��licy� pr�z�n�ują zup�łni� inn� 
myśl�ni� o wsi� wię�szą dojrzałość społ�czną i go�owość do współpra�
cy niż s�arsz� po�ol�ni�. Mają świadomość mi�jsca� w ��órym żyją� 
własn� pragni�nia� pomysły i po�rz�by� ��ór� chci�liby właśni� �u r��
alizować. Po�rafią się �omuni�ować ni� w �a��goriach roszcz�ń� l�cz 
po�azują go�owość do działania. Są w s�ani� wi�l� zmi�nić w ��j wsi� 
bo robią �o au��n�yczni� dla si�bi�. Sami na przy�ład zorganizowa�
li sobi� siłownię� myślą o pozys�aniu środ�ów na wyr�mon�owani� 
budyn�u Ocho�nicz�j S�raży Pożarn�j. Trz�ba ��ż powi�dzi�ć� ż� a��
�ywn� są równi�ż s�arsz�� dojrzał� osoby. Koło Gospodyń Wi�js�ich 
działa proj���owo� robi f�s�iwal prz��worów� �ursy �rawi�c�i�� haf�
ciars�i�. Z inicja�ywy mi�sz�ańców po raz �rz�ci odbędzi� się spo��a�
ni� absolw�n�ów sz�oły.

Ewa �omanow�Pę�al myśli o  możliwym w  przyszłości sc�nariuszu� 
�i�dy społ�czność będzi� go�owa do ��go� ż�by prz�jąć �o mi�jsc� 
i nim zarządzać� a s�owarzysz�ni� będzi� gości�m� ��óry przyj�dzi� od 
czasu do czasu i prz�prowadzi zajęcia ��ologiczn�:

Patrząc na aktywną młodzież, myślę, że może się zorganizują, 
zmobilizują i dojrzeją do tego by wziąć to po prostu w  swoje 
ręce, że to może być miejsce, które da pracę kilku osobom.

Spojrzenie ze wsi
W tej chwili jest radość z tworzenia

W  B�nowi� żyją ludzi�� ��órzy po wojni� przyj�chali �u z  różnych 
s�ron. Ki�dyś dzi�lili się na l�pszych i gorszych pod względ�m zamoż�
ności. Nas�awi�ni� wob�c �on�r��nych osób �sz�ał�uj� �a�ż� pamięć 
wydarz�ń powoj�nnych i zaszłości� prz��azywana sobi� prz�z �ol�jn� 
po�ol�nia. Wśród mi�sz�ańców r�pr�z�n�ujących s�arsz� po�ol�ni� �� 
animozj� i podziały z poprz�dnich o�r�sów ciągl� są żyw�.

Wieś była bardzo podzielona przez głupie rzeczy, do tego stop-
nia, że ludzie nie przychodzili na lokalne wydarzenia, żeby nie 
spotkać się z kimś.

U młod�go po�ol�nia �� podziały zaci�rają się.
Ir�na Bargi�l� nauczyci�l�a� dyr���or�a sz�oły� ob�cni� na �m��

ry�urz�� p�łni rolę anima�or�i społ�czn�j i m�dia�or�i pomiędzy wsią 
a  s�owarzysz�ni�m. �ozumi� mi�sz�ańców i  �orzys�ając z� swoich 
�omp���ncji pośr�dniczy w  proc�si� wzaj�mn�j �omuni�acji. Pod�
�r�śla� ż� s�orzys�ała z pomocy i wi�l� nauczyła się od s�owarzysz�nia 
od mom�n�u rozpoczęcia działalności w Kol� Gospodyń Wi�js�ich. 
S�ara się �łumaczyć mi�sz�ańcom zasady działania s�owarzysz�nia� 
a człon�om s�owarzysz�nia przybliżać m�n�alność mi�sz�ańców wsi. 
J�j a��ywność nas�awiona j�s� na pomoc� rozmowę� wspóln� działa�
nia. Usiłuj� różnymi sposobami – żar��m� czasami rozmową w cz��ry 
oczy – wpłynąć na zachowania człon�iń Koła. Uważa� ż� �ażdy po�
�rz�buj� dowar�ościowania� więc s�ara się �ażd�go pochwalić. Widzi� 
ż� czas�m ludzi� ni� zdają sobi� sprawy� ż� �ogoś ranią� mówiąc coś 
przy�r�go. Próbuj� działać poprz�z a�c�p�ację� dowar�ościowani�� n��
gocjowani� i rozwiązywani� �onfli��ów. Pomaga j�j dobra znajomość 
środowis�a i  probl�mów �on�r��nych osób� umi�ję�ność prz��ony�
wania oraz życiow� doświadcz�ni�. Ci�szy się� ż� j�j dąż�ni� do ��go� 
aby ludzi� dzi�lili się dobrym słow�m i życzliwością� pos�u��owały:

Teraz jest zupełnie inaczej, różne osoby się wychowały, już nie 
reagują krzykiem, nie szukają winy w innych.

Grupa �obi�� z Koła w dużym s�opniu wpływa na r�lacj� panując� w� 
wsi. Mi�sz�ańcy są dumni z osiągnięć i su�c�sów Koła i dają ��mu wy�
raz u�ożsamiając się z nim i głosując w lo�alnych pl�biscy�ach. Organi�
zowan� prz�z Koło impr�zy są o�azją do in��gracji. Coraz więc�j osób 
z� wsi przychodzi na f�s�yny i wys�awia swoj� produ��y w �on�ursi�.

Budynek po dawnej wiejskiej szkole został kompleksowo 
wyremontowany przez Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa,  
fot. Ewa Romanow-Pękal
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Wcześniej ludzie się obawiali ośmieszenia, teraz się ośmielili 
i przychodzą.

Koło za sprawą swoich człon�iń oddziałuj� na innych i przyciąga osoby 
ni�zrz�szon�� ��ór� ni� zapisują się z� względu na bra� czasu� al� czę�
s�o biorą udział w działaniach� w miarę swoich możliwości. Wyjazdy na 
f�s�yny� �on�ursy i lo�aln� impr�zy są o�azją do �on�a��ów z innymi 
ludźmi i grupami� wymiany doświadcz�ń i ucz�nia się od nich.

Kobi��y z Koła Gospodyń Wi�js�ich współpracują z mężczyzna�
mi� ��órzy są zorganizowani w Ocho�nicz�j S�raży Pożarn�j. Wspól�
ni� organizują lo�aln� impr�zy� wzaj�mni� wymi�niają usługami. 
S�rażacy oddali do dyspozycji Koła �uchnię� po�ój i magazyn��� po 
uprz�dnim wymalowaniu pomi�szcz�ń i doprowadz�niu ich do s�anu 
pozwalając�go na uży��owani�. T�raz wspólni� z nich �orzys�ają. A��
�ualni� ws�awiają now� o�na� na co pozys�ali środ�i z gminy. Budy�
n�� wymaga dalsz�go r�mon�u� �oni�czna j�s� naprawa ścian.

W s�osun�u do Zauł�a nas�roj� na wsi były różn�. Pojawiały się 
głosy, że z Zaułka nie pozwalają korzystać. Ir�na Bargi�l wi�l� razy �łu�
maczyła� ż� pozwalają� al� �rz�ba ponosić opła�y� ż� można �orzys�ać 
z budyn�u na z�brania i warsz�a�y� al� przy �orzys�aniu z �uchni �rz��
ba zapłacić za zuży�y prąd� gaz i wodę:

Mieszkańcy uważają, że Zaułek ma być dla wszystkich. Tak, ale 
trzeba zadbać o  porządek, posprzątać po sobie, ktoś musi się 
poczuć odpowiedzialny. Oni tak się nauczyli, że ktoś im daje.

Widzi zmiany w myśl�niu� al� mówi� ż� są osoby� ��ór� się ni� zmi�nią 
i  �rz�ba �o �ol�rować. W�dług Ir�ny Bargi�l� w obszarz� r�lacji mię�
dzyludz�ich na p�wno j�s� j�szcz� bardzo wi�l� do zrobi�nia: O byle 
co ludzie potrafią się gniewać, kłócić i dokuczać sobie.

W  pos�awach młodych ludzi widać zmianę� ��ór�j źródł�m j�s� 
dom� nas�awi�ni� rodziców. Znacz�ni� mają �a�ż� środ�i masow�go 
prz��azu� now� wzorc�� świadom� wybory� chęć życia w l�pszym o�o�
cz�niu� b�z agr�sji. Młodzi�ż sama się organizuj�:

Jest wiele młodych osób, które dają dobry przykład, wokół tych 
osób zbiera się młodzież, robią mecze, potem ognisko, nie piją 
alkoholu, nie przeklinają.

Spojrzenie z samorządu
Benowo zawsze miało szczęście do ludzi

Sławomir Słupczyńs�i� wic�wój� gminy �yj�wo� źród�ł swoj�go zaan�
gażowania obywa��ls�i�go upa�ruj� w domu rodzinnym – j�go rodzi�
c� i  dziad�owi� zawsz� działali społ�czni�. Do ��go doszły osobis�� 
�omp���ncj�� zain��r�sowania i umi�ję�ność pracy z ludźmi oraz róż�
norodn� doświadcz�nia zawodow�. Ja�o prz�ds�awici�l władzy samo�
rządow�j prz��onał się� ż� ins�y�ucjonalni� nic się ni� zrobi� j�śli ni� 
ma ludzi� ��órym chc� się coś zrobić:

Benowo jest jedną z takich wsi, w której zawsze coś się działo. 
Kiedyś działało tam koło gospodyń wiejskich, klub sportowy, 
kółko rolnicze. Z majątku, który został po kółku rolniczym wieś 
zakupiła dwie maszyny, które mieszkańcy wspólnie użytkowali. 
Dużo działo się też przy kościele, bo Benowo ma również szczę-
ście do proboszcza, który jest tu już 25 lat i  jest bardzo pozy-
tywną postacią.

Sz�oła w B�nowi�� ��órą mi�sz�ańcy sami wybudowali prz�d wojną� 
s�anowiła dla wios�i c�n�rum �ul�ury. Gmina zam�nęła ją z powodu 
zby� mał�j liczby dzi�ci� po wycz�rpaniu wszys��ich możliwości pod�
�rzymania j�j działalności. Pojawi�ni� się E�o�Inicja�ywy z propozycją 
zagospodarowania budyn�u po sz�ol� doprowadziło do wydzi�rża�
wi�nia go s�owarzysz�niu na dwadzi�ścia la�. Zawiązała się współpraca 
z  Koł�m Gospodyń Wi�js�ich� zr�alizowano raz�m wi�l� wspólnych 
prz�dsięwzięć. Po za�ończ�niu proj���u zdarzyła się sy�uacja� �i�dy na 
nowo �rz�ba było o�r�ślić zasady współpracy. Z p�rsp���ywy wic�wój�a 
wydaj� się� ż� �onfli��y na �ym �l� pozy�ywni� zadziałały na B�nowo:

Z tego wynikła dobra współpraca. Panie z koła przeniosły się do 
budynku straży pożarnej, który gmina pomaga ratować i mają 
tam swoją siedzibę. Ale wracają do Zaułka, współpracują, dalej 
prowadzą w nim festiwal smaków, korzystają ponownie z Zaułka 

Zaułek Benowo to miejsce licznych działań edukacyjnych.  
Na zdjęciu uczestnicy warsztatów poświęconych zachowaniu tradycyjnych 
odmian drzew owocowych podczas nauki szczepienia drzew,  
fot. Ewa Romanow-Pękal

Potrawy przygotowane przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich  
w Benowie zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem,  
fot. Ewa Romanow-Pękal
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na normalnych zasadach. Są zdecydowanie dojrzalszą organiza-
cją niż były wcześniej, działają prężnie, realizują kolejne projekty.

W B�nowi� działa równi�ż Ocho�nicza S�raż Pożarna. Pod wpływ�m 
nowych prz�pisów zmi�niła się w s�raży s�ru��ura wi��u. Proc�s ��n był 
równi�ż �onfli��owy� wi�l� osób poczuło się od�rąconych� l�cz z pun��
�u widz�nia samorządu nic ni� można było zrobić� bo s�owarzysz�ni� 
rządzi się swoimi zasadami. Gmina wyr�mon�owała w części r�mizę� 
planuj� dalszy r�mon� dachu i ścian. W związ�u z �ym wic�wój� zwołał 
wyjazdową s�sję rady gminy� ż�by prz�prowadzić wizję lo�alną prz�d 
podjęci�m prz�z radnych d�cyzji o finansowaniu r�mon�u r�mizy.

��lacj� w �rój�ąci�: lo�alna społ�czność – s�owarzysz�ni� – samo�
rząd� z pun��u widz�nia zas�ępcy wój�a� wyglądały nas�ępująco: w swo�
im czasi� E�o�Inicja�ywa i mi�sz�ańcy byli bardzo blis�o� bo �orzyść 
była obopólna. Po��m �on�a��y się rozluźniły. W� wsi wybrano nową 
soł�ys�ę� ��óra włączyła się w działania� ma swoj� pomysły. Wi�ś sama 
się organizuj�� a gmina s�ara się pomagać rozwiązywać probl�my. Waż�
ną fun�cję p�łni fundusz soł�c�i� odpowi�dni� budż��u obywa��ls�i��
go� ��óry działa w gmini� �yj�wo od cz��r�ch la�. Soł�c�wa o�rzymały 
możliwość rozs�rzygania o sposobi� wy�orzys�ania �wo�y od 9 do 30 
�ysięcy roczni� w poszcz�gólnych wsiach – d�cydują o �ym sami mi�sz�
�ańcy. To buduj� więź pomiędzy ludźmi� ��órzy w mni�jszych mi�jsco�
wościach angażują się bardzi�j z� względu na bliższ� r�lacj�.

Zagroż�ni�m dla rozwoju społ�czności j�s� sprowadzani� się lu�
dzi z z�wną�rz� ��órzy ni� czują związ�u z mi�jsc�m� osi�dlają się �u 
z� względu na walory przyrodnicz� i �rajobrazow�. Ni� angażują się 
społ�czni�� ni� nawiązują r�lacji sąsi�dz�ich� wszys��i� swoj� po�rz��
by zaspo�ajają w mi�ści�� na�omias� ocz��iwania i roszcz�nia �i�rują 
pod adr�s�m gminy.

Szans na p�łni�jsz� zaangażowani� mi�sz�ańców wsi można upa�
�rywać w rosnąc�j świadomości obywa��ls�i�j.

Nam będzie coraz trudniej rządzić, ale partnerskie stosunki 
rozwiną się jeszcze bardziej. Podstawą jest to, żeby ludzie nie 
postrzegali nas jako „onych”, tak jak, niestety, jeszcze postrzega-
my nasze państwo. Kiedy będziemy myśleli „my”, to to zadziała. 
Ale to jeszcze długa droga. Im więcej ludzi będzie się angażo-
wało w drobne rzeczy, to będzie to lepiej funkcjonowało. Ważne 
jest zrozumienie ze strony organizacji i inicjatyw lokalnych za-
sad działania gminy, które mają swoje ograniczenia wynikające 
z przepisów.

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego na wsi  
– spojrzenie w przyszłość

Trzy prz�pla�ając� się narracj� – prz�ds�awici�li społ�czności wsi� s�o�
warzysz�nia oraz lo�aln�go samorządu – u�azują dynami�ę wzaj�m�
nych �on�a��ów.

A��ywność „mi�js�i�go” s�owarzysz�nia opi�ra się na zd��laro�
wanym �odzi� ��ycznym� odwołującym się do war�ości podmio�owo�
ści� solidarności i  subsydiarności. Prowadzi ono działania obi�rając 
m��odę proj���u i prz�jrzys��j �si�gowości. Zarządzani� w organizacji 
opar�� j�s� na �las�yczn�j s�ru��urz�. S�rona in��rn��owa u�azuj� dba�
łość o �ranspar�n�ny prz��az m�dialny. Z pun��u widz�nia mi�sz�ań�
ców wsi zasady fun�cjonowania s�owarzysz�nia (sposoby zdobywania 
i dys�rybucji środ�ów� s�ru��ura wyda��ów w proj��ci�) były ni�zro�
zumiał� i ni�racjonaln�.

E�os „wi�js�i” j�s� związany z �radycyjnymi formami organizacji 
życia wspólno�ow�go� budowanymi na współpracy sąsi�dz�i�j i ni��
formalnych więziach� nawiązujących do form organizacji sprz�d 
mod�rnizacji: �ół gospodyń wi�js�ich� ocho�nicz�j s�raży pożarn�j� 
wi�js�ich �lubów spor�owych� �ół�� rolniczych. Działalność �ych ini�
cja�yw do�yczy społ�czności lo�aln�j� zaś inn� organizacj�� łączni� z� 
współpracującym s�owarzysz�ni�m� widzian� są ja�o „oni”.

Z  pun��u widz�nia człon�ów s�owarzysz�nia� znal�zi�ni� op�y�
maln�j wzaj�mn�j r�lacji było proc�s�m:

To było mocne zderzenie, kultura społeczności i kultura naszej 
organizacji były inne i są inne. Z szacunkiem dla swojej odmien-

ności można funkcjonować, może trochę mniej ambitnie niż na 
początku sobie założyliśmy, bo to jest bardzo długi proces. Zrozu-
miałam, że nasze sposoby działania nie zawsze można przenieść 
na kulturę wsi, która jest silnie zakorzeniona i utrwalona i trzeba 
wziąć pod uwagę tę specyfikę, uszanować ją.

Nadzi�j� na możliwość �on�ynuowania współpracy z  zachowani�m 
odrębności obydwu środowis� i wzros� zaangażowania mi�sz�ańców� 
można wiązać� w�dług prz�ds�awici�la samorządu� z rosnącą świado�
mością lo�aln�j społ�czności:

Kiedyś można było ludźmi manipulować, teraz nikt się na to 
nie odważy. W tej chwili poprzez dostęp do informacji wzrasta 
świadomość własnych praw.

Współpraca i rozwiązywani� �onfli��ów w obszarz� war�ości� c�lów 
i s�ylów działania pomogło wszys��im s�ronom l�pi�j o�r�ślić własną 
�ożsamość i zd�finiować r�aln� obszary �oop�racji. W ciągu dzi�się�
ciu la� zr�alizowano wi�l� wspólnych działań i wszyscy doc�niają� ja� 
wi�l� się od si�bi� nauczyli:

Jeśli chodzi o  społeczne dorastanie, to na początku był chaos, 
czasami niezrozumienie się nawzajem, brak wizji całości, za-
mieszanie. Potem nastąpił okres zorganizowania i stabilizacji. 
W tej chwili jest radość z tworzenia, jest dobrze, ale nie uniknie 
się problemów [pr�z�s�a Koła Gospodyń Wi�js�ich].

Uruchomienie różnych inicjatyw zmobilizowało ludzi do ak-
tywności, odrodziła się kultura bycia razem i to jest największa 
wartość, która się zakorzeniła i utrwaliła. Pomimo różnych kry-
zysów i konfliktów, które się ujawniły, to bycie razem trwa i to 
jest piękne, i to jest najważniejsze [pr�z�s�a s�owarzysz�nia].

Ja o wieś jestem spokojny. Mieszkańcy przeszli ten okres chciej-
stwa, że wszystko im się należy. Relacje pomiędzy społecznością 
wsi a władzą samorządową można porównać czasem do relacji 
ojcowskiej, czasem mieszkańcy chcą wyciągnąć wszystko co się 
da, ale najczęściej jest to relacja partnerska i  wtedy powstaje 
wiele fajnych rzeczy [wic�wój�].

Podsumowując� nal�ży pod�r�ślić� ż� prz�ds�awici�l� wszys��ich 
�rz�ch podmio�ów planujących rozwój inicja�yw społ�cznościowych 
na wsi – mi�sz�ańców� samorządu i  organizacji pozarządow�j – są 
zgodni i wiążą go z� wzros��m świadomości obywa��ls�i�j i liczą na 
młod� po�ol�ni�.

Dorota Jaworska
Za�ład P�dagogi�i Społ�czn�j� Uniw�rsy��� Gdańs�i

Plac przed budynkiem często służy integracji mieszkańców, fot. Ewa Romanow-Pękal
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W nini�jszym opracowaniu1 pr�z�n�uję wyni�i badania �mpiryczn��
go2 do�ycząc�go si�ciowania �obi��� prz�prowadzon�go z  osobami� 
��ór� posiadają doświadcz�ni� w  działalności na rz�cz organizacji 
zrz�szających �obi��y.

O�r�śl�nia „n��wor�ing” oraz „si�ciowani�” �ra��uję ja�o syno�
nimy i s�osuję zami�nni�. Słowo „n��wor�ing” wywodzi się z języ�a 
bizn�sow�go. Pows�ało od angi�ls�i�go słowa network, znacząc�go 
�yl� co „si�ć� sia��a� u�ład� powiązania”3. Pols�a Wi�ip�dia d�finiuj� 
hasło „n��wor�ing” ja�o „proc�s wymiany informacji� zasobów� wza�
j�mn�go poparcia i  możliwości� prowadzony dzię�i �orzys�n�j si�ci 
wzaj�mnych �on�a��ów w bizn�si�”4. Końców�a „�ing” j�s� �ypowa dla 
rz�czowni�ów odczasowni�owych� dla��go pols�im odpowi�dni�i�m 
j�s� ��rmin „si�ciowani�”.

W  pi�rwsz�j części ar�y�ułu po�azuję czym j�s� si�ciowani� 
w świadomości �obi�� – ja� j� d�finiują i rozumi�ją. Nas�ępni� prz�d�
s�awiam ich mo�ywacj� do si�ciowania oraz działania w  organiza�
cjach.

Jakie są definicje sieciowania?

Z�brałam różn� d�finicj� si�ciowania. W j�dn�j z wypowi�dzi pojawi�
ła się d�finicja opisująca si�ciowani� ja�o budowani� przyjaźni:

(…) sieciowanie, czyli po prostu nawiązywanie kontaktów, ta-
kich, które gdzieś tam się rozchodzą, skupiają jakieś grupy za-
interesowań, grupy interesów, grupy podobnego stylu życia, czy 
podobnych idei, które ich jakoś łączą [�2].

Poprz�z si�ciowani� łączą się ludzi�� ��órzy są w ja�iś sposób podobni� 
��órzy mają wspóln� ��ma�y do rozmów� ��órzy ła�wo dochodzą do 
porozumi�nia� ��órym przyj�mni� j�s� spędzać raz�m czas.

1 T��s� pows�ał na pods�awi� pracy magis��rs�i�j� poświęcon�j zagad�
ni�niu budowania �api�ału społ�czn�go poprz�z n��wor�ing� za�y�
�ułowan�j „Networking” jako sposób budowania kapitału społecznego 
na przykładzie organizacji kobiet� napisan�j pod �i�run�i�m do��ora 
Mar�a Troszyńs�i�go i obronion�j w Coll�gium Civi�as w Warszawi� 
w paździ�rni�u 2015 ro�u.
2 Prz�prowadziłam 7 wywiadów ja�ościowych z ��sp�r�ami n��wor�
�ingu �obi��� czyli osobami� ��ór� posiadają doświadcz�ni� w działal�
ności na rz�cz organizacji zrz�szających �obi��y. Głównym c�l�m pro�
wadzonych rozmów było rozpoznani� czym j�s� n��wor�ing w oczach 
osób badanych. Wywiady s�ładały się z �rz�ch części i do�yczyły: po�
jęcia n��wor�ingu� mo�ywacji do n��wor�ingu i  war�ości si�ci �on�
�a��ów. �ozmowy odbyły się w o�r�si� od 1 �wi��nia do 11 maja 2015 
ro�u. Oznacz�nia wywiadów podan� są w nawiasach� zaś pochodząc� 
z nich fragm�n�y wypowi�dzi wyróżniono �ursywą.
3 Zob. h��p://ling.pl/slowni�/angi�ls�o�pols�i/n��wor�� dos�ęp: 22 
cz�rwca 2015 ro�u.
4 Zob. h��ps://pl.wi�ip�dia.org/wi�i/N��wor�ing� dos�ęp: 22 cz�rwca 
2015 ro�u.

Sieciowanie w świadomości kobiet  
– sposób rozumienia i motywacje
Karina Wielomska

W inn�j d�finicji si�ciowani� zos�ało uję�� z dwóch pun��ów wi�
dz�nia: z p�rsp���ywy działania – po�azując�j ja� zachodzi si�ciowa�
ni�� oraz z p�rsp���ywy globaln�j – u�azując�j znacz�ni� si�ciowania 
dla fun�cjonowania j�dnos��i. W pi�rwszym przypad�u j�s� �o:

(…) pomaganie innym ludziom i  proszenie o  pomoc, jeśli ta 
pomoc nie wymaga od nas zbyt dużego zaangażowania [�3].

Na�omias� j�śli chodzi o drugi asp���� j�s� �o:
(…) podstawa robienia biznesu, podstawa robienia kariery 
w jakiejkolwiek branży (…). Na tym opiera się polityka w fir-
mach, to są nasze znajomości, wiemy kogo zapytać, wiemy kogo 
zatrudnić, wiemy kogo włączyć do naszego zespołu, mamy re-
komendacje od innych ludzi [�3].

Si�ciowani� jawi się ja�o sposób na pomagani� i o�rzymywani� po�
mocy od innych w imię prz��onania� ż� �o j�s� j�dyny sposób na roz�
wijani� swoj�j działalności.

Zwrócono równi�ż uwagę na proc�sualność si�ciowania i nas�a�
wi�ni� na przyszłość:

(…) to na pewno sieć, tworzenie sieci, nawiązywanie kon-
taktów, które mogą przyczynić się do rozwoju zawodowego, 
osobistego i  rozwoju biznesu danej osoby. (…) Myślę, że to 
jest bardziej proces, to nie jest jednorazowa akcja wymiany 
wizytówek [�4].

Kol�jna d�finicja po�azuj� si�ciowani� ja�o u�i�run�owani� swoj�j 
pos�awy życiow�j na poznawani� i pomagani� innym:

Networking to jest cały sposób funkcjonowania, czyli chęć po-
znawania innych ludzi, chęć sieciowania innych ludzi, na zasa-
dzie ja cię poznam z tym, ty mnie poznasz z tym, to jest chęć ta-
kiego pomyślenia komu mogłabym cię przedstawić, na zasadzie 
ja z tobą rozmawiam, ty mówisz o czymś, ja ci mówię o czymś, 
o, to ja mam koleżankę, która może ci pomóc [�6].

Ta�i� ujęci� rozsz�rza za�r�s si�ciowania na różn� sf�ry życia. Si�cio�
wani� moż� być działani�m zaplanowanym� pod�jmowanym w c�lu 
r�alizacji swoich planów� al� moż� być ��ż po pros�u zapoznawani�m 
swoich znajomych z� sobą w przypad�ow�j sy�uacji.

J�szcz� sz�rsz� ujęci� si�ciowania zawi�ra nas�ępujący opis:
(…) jest podstawą właściwie wszelkiego działania w społeczeń-
stwie w  różnych płaszczyznach. W  płaszczyźnie zawodowej, 
w płaszczyźnie osobistej, w płaszczyźnie, załóżmy, poszerzania 
wiedzy. I to strasznie się stało popularne i chyba słusznie, tym 
bardziej, że mamy te nowoczesne media, które bardzo ułatwia-
ją to sieciowanie i właściwie wszyscy się teraz sieciują na bar-
dzo różnych poziomach [�5].

Ni� ma �u�aj ogranicz�nia n��wor�ingu do działań nas�awionych na 
�on�r��ny c�l w �on�r��n�j sf�rz� życia. J�s� za �o ws�azani� na po�
wiązani� zjawis�a z rozwoj�m ��chnologii uła�wiających nawiązywa�
ni� i u�rzymywani� �on�a��ów. Pojawia się opinia� ż� si�ciowani� j�s� 
działani�m powsz�chnym i �oni�cznym do fun�cjonowania w społ��
cz�ńs�wi�.

Przestrzenie obywatelskiej aktywności
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War�o przy�oczyć ��ż opinię po�azującą si�ciowani� w  wąs�im 
znacz�niu:

Ja już nie szukam takich spotkań, po pierwsze dlatego, że mam 
bardzo wielu znajomych, po drugie zawsze te kontakty nie są 
autentyczne. Poza tym dla mnie tworem sztucznym są spotka-
nia, gdzie ludzie tylko się przedstawiają. (…) Tych wizytówek 
można mieć setki i nic z tego nie wynika [�7].

��spond�n��a widzi za �o po��ncjał w inn�go �ypu znajomościach:
Żeby ludzie mogli poznać się, musi wiązać ich jakaś działalność, 
jakaś pasja, czy sprawa prywatna. Coś musi być takiego, co 
ludzi naprawdę zwiąże, a  nie wymiana wizytówek. (…) Na 
przykład bardzo dobrą formą jest gala Nazwa Organizacji, 
bo to pokazuje najlepszych, pokazuje pewien wysoki poziom, 
pokazuje politykę, która ma dobry wpływ na gospodarkę, ale 
tam są te zasady. Tam, gdzie są zasady rzeczywiście po którymś 
tam razie można mieć chociażby dobry kontakt, ale takie spo-ie można mieć chociażby dobry kontakt, ale takie spo-
tkania, takie czysto biznesowe, to nic z nich nie wynika [�7].

W �ym ujęciu si�ciowani� odbywa się w sy�uacjach sz�ucznych� sp��
cjalni� �worzonych po �o� aby nawiązały się znajomości. S�u��i�m �a�
�ich spo��ań są j�dyni� powi�rzchown� �on�a��y� ��ór� ni� pogłębiają 
się w przyszłości. Zup�łni� inną ja�ość mają znajomości opar�� na ob�
szarach �ons�y�uujących życi�� �a�ich ja� wspólna praca� wspóln� pa�
sj�� sprawy prywa�n�� wspóln� war�ości i zasady. Innymi słowy� ciągł� 
spo�y�ani� nowych ludzi i mnoż�ni� �ró��o�rwałych znajomości j�s� 
s�ra�ą czasu. Za �o rozsądn� j�s� budowani� r�lacji z osobami� ��ór� 
uważa się za war�ościow�.

Podsumowując� si�ciowani� ujmowan� j�s� na różn� sposo�
by. W�dług j�dn�j wypowi�dzi j�s� �o łącz�ni� ludzi� ��órzy mają z� 
sobą coś wspóln�go. Kol�jna rozmówczyni mówi� ż� si�ciowani� j�s� 
m�chanizm�m opar�ym na wzaj�mnym pomaganiu� przynoszącym 
wymi�rn� �orzyści w  życiu zawodowym. Inna r�spond�n��a opisu�
j� za �o si�ciowani� ja�o proc�s� ��óry j�dyni� o�wi�ra możliwości 
rozwoju. Z  inn�j wypowi�dzi wyni�a� ż� si�ciowani� j�s� pos�awą 
życiową� opar�ą na prz��onaniu� zgodni� z ��órym boga�a si�ć �on�
�a��ów prz�ds�awia znaczną war�ość. Prz�jaw�m ��j pos�awy j�s� zdo�ć. Prz�jaw�m ��j pos�awy j�s� zdo�. Prz�jaw�m ��j pos�awy j�s� zdo�
bywani� i �worz�ni� �on�a��ów przy wsz�l�ich możliwych o�azjach. 
Usłyszałam ��ż d�finicję ujmującą si�ciowani� bardzo sz�ro�o – ja�o 
pods�awow� działani� zarówno w sf�rz� prywa�n�j� ja� i zawodow�j� 
warun�ując� fun�cjonowani� w społ�cz�ńs�wi�. J�szcz� inna lid�r�a 
mówi o dwóch obliczach si�ciowania. Z j�dn�j s�rony� j�s� �o działani� 
sz�uczn�� pol�gając� na zdobywaniu wizy�ów�� przypad�owych osób� 
i �a�i� si�ciowani� rozmówczyni oc�nia ja�o ni�po�rz�bn�. Z drugi�j 
s�rony� mówi o  budowaniu i  u�rzymywaniu �on�a��ów z  osobami� 
��ór� uważa za war�ościow�. Ta�i� si�ciowani� uznaj� za zjawis�o po�uznaj� za zjawis�o po�
zy�ywn�.

Jakie są sposoby rozumienia sieciowania?

W c�lu poznania szcz�gółow�go rozumi�nia si�ciowania� zadawałam 
r�spond�n�om py�ania na ��ma� hipo���ycznych sy�uacji i  prosiłam 
o  oc�nę czy w  opisanych sy�uacjach zachodzi n��wor�ing. Py�ałam 
o spo��ani� po la�ach z� znajomymi z �lasy� słuchani� wy�ładu� wi�
�ani� się z ��sp�di�n��ą w mom�nci�� gdy się wchodzi do s�l�pu� za�
proponowani� pomocy w prz�jściu prz�z j�zdnię obc�j osobi�� uży�
wani� por�ali społ�cznościowych Fac�boo�� Gold�nLin� i Lin��dIn. 
Zal�żało mi na dopr�cyzowaniu nas�ępujących c�ch: c�lowość/przy�
pad�owość� b�zin��r�sowność/nas�awi�ni� na �orzyści� o�oliczności 
i  sposoby si�ciowania. W  r�a�cji na przy�oczon� sy�uacj� czas�m 
o�rzymywałam r�fl��sję� czas�m wymijając� „ni� wi�m”� a  ni��i��
dy �ró��i� „�a�” po�wi�rdzając�� ż� zachodzi si�ciowani�� lub „ni�” 
s�wi�rdzając�� ż� w ��j sy�uacji �o zjawis�o ni� ma mi�jsca.

Z j�dn�go z wywiadów wyni�a� ż� można odróżniać n��wor�ing 
„�lasyczny” od „świadom�go” czy „s��rowan�go”. T�n �lasyczny po�
l�ga na wy�orzys�ywaniu do poznawania nowych osób i zdobywania 
informacji o człon�ach swoj�j si�ci �a�ich o�azji� ��ór� ni� są inicjo�
wan� na grunci� zawodowym. Moż� �o być przy�ładowo spo��ani� 

znajomych z  �lasy po la�ach� spo��ani� człon�ów �lubu zain��r�so�
wań czy przypad�owa o�azja� w ��ór�j poznaj� się now� osoby:

(…) takie klasyczne networkowanie to jest takie właśnie, że 
masz na przykład, swojego znajomego, jesteście w knajpie, a tu 
się okazuje, że też siedzą jacyś inni znajomi, ty ich poznajesz, 
okazuje się, że jest to osoba, z której zasobów ty możesz jakoś 
skorzystać [�2].

Si�ciowani� „s��rowan�” �o o�azj� s�warzan� sp�cjalni� po �o� aby 
zdobywać now� znajomości.

Jeżeli mówimy, że budujemy networking czy jakieś pary mento-
ringowe, czy jakieś takie schematy wzajemnego wspierania się, 
czy takie okazje, czy takie właśnie jak mówisz, spotkania, no 
to to już jest taki sterowany networking, powiedziałabym [�2].

W przypad�u ��go �ypu działań zdarza się budować oschł� r�lacj�:
(…) zawsze można sprowadzić sytuację do takiej chłodnej po-
prawności, w tych publicznych formach istnienia zawsze jest to 
jakieś wyjście. (…) jeżeli masz ten network, on może mieć sporo 
różnych części, pewne dobrodziejstwo inwentarza jest w to wpi-
sane, prawda? [�2].

Dopy�ywana dal�j o  c�chy si�ciowania s��rowan�go� r�spond�n��a 
s�wi�rdziła� ż� �a�owy ni� zachodzi w  sy�uacjach przypad�owych� 
oraz� ż� �oni�czn� j�s� nas�awi�ni� na przyszłość� możliwość ponow�
n�go �on�a��u i odnosz�ni� �orzyści z ��j znajomości. Przy o�azji mó�
wi�nia o �orzyściach war�o wspomni�ć� ż� r�spond�n��a zaznaczyła� 
ż� osoby najbliższ� ni� są człon�ami si�ci:

(…) w sieciowaniu jest coś takiego, że o swoich bardzo bliskich 
osobach nie powiedziałabym, że to jest mój network. Jednak 
network to jest coś dalszego. (…) twoja rodzina nie jest twoim 
networkiem. To jest strasznie instrumentalne jednak. Wydaje 
mi się, że jest pewnym instrumentem i że do rodziny, w której 
wchodzą w grę więzy emocjonalne, takie bardzo ciepłe i bli-
skie, to myślę, że to pojęcie trochę jest w ogóle z innego, z innej 
bajki [�2].

Por�al� społ�cznościow� są pos�rz�gan� ja�o pol� działań n��wor�in�
gowych� j�dna� wys�ępują po pros�u ja�o j�d�n z �anałów� poprz�z 
��óry można budować swój wiz�run��:

(…) dyskusje, wymiany, bycie rozpoznawalnym w  sferze pu-
blicznej też może być przyczynkiem do tworzenia networku 
z  osobami, które w  podobny sposób istnieją. Gdzieś tam się 
zazębiacie, i  gdzieś tam w końcu tworzycie w pewnym sensie 
network, nie? [�2].

Chodzi o sy�uację� w ��ór�j proponowana of�r�a j�s� �a� a�ra�cyjna� ż� 
si�ć rozras�a się b�z b�zpośr�dni�go �on�a��u. Dzi�j� się �o przy�ła�
dowo poprz�z �omuni�owani� �r�ści powiązanych z �r�ściami poja�
wiającymi się w si�ci albo samodzi�ln� mnoż�ni� się powiązań.

Odmi�nn� pod�jści� do roli narzędzi in��rn��owych po�azuj� 
inna wypowi�dź:

Czy poza spotkaniami zachodzi networking? Pewnie tak. Ja 
sądzę, że ludzie po spotkaniu się odnajdują przeważnie na 
Facebooku, czy LinkedInie. Na pewno tak, po to się zawiera 
znajomości, żeby je jakoś podtrzymać i  jakoś je wykorzystać 
w przyszłości [�3].

Za począ��� znajomości uznawan� j�s� spo��ani�. Por�al� społ�czno�
ściow� pojawiają się ja�o sposób na j�j �on�ynuację. J�śli dopr�cyzo�
wać za�r�s rozumi�nia si�ciowania� o�azuj� się� ż� j�go pods�awą j�s� 
zaufani�. Si�ciowani� pojawia się w a�mosf�rz� szacun�u� o�war�ości� 
życzliwości i go�owości do dialogu.

Myślę, że networking zaczyna się w momencie, gdy mamy za-
ufanie do siebie. (…) Na początku musi być to zaufanie, ale za-
ufanie wynika z kontaktów ludzi między sobą [�3].

Ta�i� właśni� r�lacj� opar�� na zaufaniu mogą doprowadzić do znajo�
mości prywa�n�j lub �owarzys�i�j:

Wszystko to jest networking. Poznajesz ludzi, poznajesz faceta 
w knajpie i może pójdziesz z nim na randkę, a może zostaniecie 
parą a może okaże się oszustem i nie będziesz chciała go więcej 
widzieć [�3].

Przestrzenie obywatelskiej aktywności
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Ni� ma znacz�nia czy spo��ani� j�s� przypad�ow�� czy wcz�śni�j przy�
go�owan�� ni� ma ��ż znacz�nia z ja�im nas�awi�ni�m – ocz��ującym 
�orzyści czy b�zin��r�sownym – buduj� się znajomość. Wszys��i� in�
��ra�cj� są si�ciowani�m. Si�ciowani� zachodzić moż� ni�zal�żni� od 
o�oliczności i przy pomocy �ażd�go narzędzia.

Networking to budowanie relacji. Networking to są biznesowe 
relacje, tylko pytanie czy jest granica między biznesem a nie biz-
nesem, mi się wydaje, że nie. (…) Myślę, że jej nie ma, dlatego, 
że jak sobie pomyślę, że mam przyjaciół, którzy zakładają firmy 
i kupują ode mnie usługi, no to myślę, że nie [�3].

Sf�ra życia zawodow�go prz�ni�a się z� sf�rą życia prywa�n�go. Kon�
�a��y zawodow� mogą być równocz�śni� �on�a��ami prywa�nymi. 
Działania w sf�rz� zawodow�j rzu�ują na sf�rę prywa�ną i odwro�ni�. 
Sf�ra zawodowa i prywa�na �o całość� łączona prz�z podmio�y i r�lacj�.

Z wypowi�dzi r�spond�n��� wyłaniają się zróżnicowan� sposoby 
rozumi�nia si�ciowania. W j�dnym ujęciu za�r�s n��wor�ingu o�r��
śla grun�� na ��órym pojawia się o�azja do budowania r�lacji – grun� 
zawodowy i �owarzys�i mi�szczą się w si�ciowaniu� al� grun� rodzinny 
już ni�. Zgodni� z innym rozumi�ni�m� za�r�s si�ciowania wyznaczo�
ny j�s� prz�z warun�i� w ��órych moż� zachodzić. Wi�l�ość ��go za�
sięgu j�s� �rudna do oszacowania� j�s� on bowi�m ograniczony prz�z 
indywidualn� nas�awi�ni� �mocjonaln� do współrozmówcy. W�dl� 
��go pod�jścia� wszys��o co dzi�j� się w oparciu o zaufani�� zarówno 
w sf�rz� prywa�n�j� ja� i zawodow�j� j�s� si�ciowani�m. Ja�o �ry��ria 
�oni�czn� do sp�łni�nia� aby nazwać daną sy�uację si�ciowani�m� po�
jawiły się: in��ncja r�alizacji o�r�ślonych c�lów� możliwość powro�u 
do poznan�j osoby� nas�awi�ni� na przyszłość� odnosz�ni� �orzyści 
z� znajomości� �omuni�acja dwus�ronna. J�śli chodzi o �orzys�ani� 
z narzędzi do si�ciowania� por�al� społ�cznościow� zos�ały uznan� za 
dos�onałą pomoc. Wy�orzys�uj� się j� do zdobywania� gromadz�nia 
i u�rzymywania r�lacji. Są obfi�ym źródł�m wi�dzy o s�ru��urz� si�ci 
i j�j �l�m�n�ach. Informacj� zdoby�� za pomocą por�ali wy�orzys�uj� 
się w działaniach onlin� i offlin�. Por�al� in��rn��ow� prz�dłużają zna�
jomości zawar�� offlin� i odwro�ni�.

Jakie są motywacje sieciowania?

Poznaniu mo�ywacji r�spond�n�ów do si�ciowania służyły b�zpo�
śr�dni� py�ania o c�l działalności w organizacji i c�l budowania swoj�j 
si�ci. Prosiłam równi�ż o wyjaśni�ni�� dlacz�go l�pi�j j�s� si�ciować 
zamias� w �ym samym czasi� zajmować się innymi sprawami.

W j�dn�j z rozmów pojawiła się wypowi�dź wyrażająca chęć prz��ć prz�� prz��
prowadz�nia swois��j zmiany społ�czn�j za pomocą si�ciowania:

(…) chcemy zmieniać kulturę organizacyjną, atmosferę, sposo-
by, działania (…) tutaj networking jest konieczny i budowanie 
właśnie tej grupy interesów kobiet [�2].

Ta sama lid�r�a przyznaj�� ż� samo si�ciowani� j�s� czymś� co ją zaj�
muj�� czymś co lubi robić:

(…) kobiety, ja, lubię się komunikować, lubię się spotykać, 
w ogóle mam taki projekt, może jestem tutaj zboczona, mam 
taki projekt, że chciałabym w ciągu roku spotkać wszystkie inte-
resujące kobiety w Polsce [�2].

Inna rozmówczyni mówi o pozy�ywnych �f���ach si�ciowania w życiu 
zawodowym:

Budowanie swojej ścieżki kariery i rozwój swojego biznesu, czy 
w ogóle biznesu, zdecydowanie [�4].

Po�azuj� równi�ż si�ciowani� ja�o coś� co przynosi zadowol�ni�:
Poprzez właśnie wsparcie, poprzez rozwój kontaktów, poprzez 
robienie innych rzeczy takich niezawodowych, to co robię w Na-
zwa Organizacji jest pracą, ale jest też dla mnie takim hobby, 
w  tym poruszane są takie tematy, które mnie interesują, plus 
ja bardzo lubię poznawać nowych ludzi i nawiązywać relacje, 
więc dla mnie to jest przyjemność [�4].

W  �ol�jn�j wypowi�dzi pojawia się uogólni�ni� mówiąc�� ż� �ażdy 
si�ciuj� w sobi� znanym c�lu. Mo�ywacją si�ciowania j�s� chęć r�aliza�

cji zami�rzonych c�lów. N��wor�ing j�s� po pros�u sposob�m� dzię�i 
��ór�mu się j� osiąga.

Każdy sieciuje, moim zdaniem przynajmniej, jeśli jest świado-
my w miarę, w celu tego, co mu jest potrzebne. (…) Generalnie, 
jakbym miała określić jeden cel, to jest taki, że to ma się przydać 
tej osobie, która występuje z inicjatywą [�5].

Doda��owo rozmówczyni przyznaj� się do osobis��j mo�ywacji� ��órą 
j�s� zain��r�sowani� proj���ami prz�prowadzanymi w ramach organi�
zacji. ��spond�n��a j�s� s�upiona na r�alizacji swoich c�lów� a si�cio�
wani� j�s� narzędzi�m� ��ór� j�j w �ym pomaga.

J�szcz� inny pun�� widz�nia pr�z�n�uj� �ol�jna osoba� ��óra po�a�
zuj� si�ciowani� ja�o sposób r�alizacji swoich po�rz�b �owarzys�ich:

Kiedy ponad 3 lata temu przyjechałam do Warszawy szukałam 
koleżanek, bo pracowałam głównie w branży IT, znałam głów-
nie mężczyzn, a jednak fajnie jest mieć przyjaciółki w Warsza-
wie. Ja ich nie miałam, bo przyjechałam praktycznie samodziel-
nie, więc zaczęłam chodzić na różne wydarzenia kobiece [�6].

Dalszy ciąg wypowi�dzi pozwala wywnios�ować� ż� chodzi równi�ż 
o świadomość� ż� si�ciowani� przynosi uni�a�ow� �orzyści:

(…) bo biznesu się nie da robić samemu. Miejsce, w  którym 
jestem zawdzięczam ludziom, których spotkałam na swojej 
drodze, czyli ktoś mi pomógł, ktoś mnie z kimś przedstawił, zro-
bił tak zwaną spinkę, czyli prawda mailowo nas spiął albo na 
Facebooku albo gdzieś, czyli połączył nasze maile, powiedział 
musicie się poznać [�6].

Doświadcz�ni� na�azuj� inw�s�ować swój czas i �n�rgię w si�ciowa�
ni�� bo �o właśni� dzię�i ni�mu osiąga się su�c�sy. ��spond�n��a po�
dobni� mówi o mo�ywacjach swoich �ol�żan��:

Członkinie Organizacji przychodzą po to, żeby się poznać, one 
doskonale wiedzą, że tutaj znajdują swoich klientów, swoich 
partnerów biznesowych [�6].

Na �oni�c lid�r�a zdradza równi�ż swoją słabość do si�ciowania:
(…) jeśli ktoś uważa, że zna już wszystkich, to ja tej osobie 
współczuję, bo to jest takie fajne, poznawać ludzi. Czasami 
nie jest to proste, bo wiadomo, są różne sytuacje między jedną 
a  drugą osobą, jakieś zaszłości, ktoś tam z  kimś nie pracuje, 
ktoś z kimś chce pracować, ale to jest fajne. Bo każdy wnosi coś 
innego do naszego życia [�6].

Wśród ws�azywanych prz�z r�spond�n��i mo�ywacji do si�ciowa�
nia pojawiały się: przyj�mność cz�rpana z u�rzymywania znajomości 
i poznawania nowych osób� chęć znal�zi�nia przyjaciół oraz �ra��owa�
ni� si�ciowania ja�o hobby. J�dna� główną mo�ywacją do n��wor�in�
gu o�azały się wiara lub prz��onani�� ż� poprz�z n��wor�ing zr�alizu�
j� się swoj� c�l�. Wymi�nian� były �a�i� c�l� ja�: pogłębiani� wi�dzy� 
ucz�s�nic�wo w ci��awych prz�dsięwzięciach� rozwijani� bizn�su i �a�
ri�ry oraz prz�prowadz�ni� zmiany społ�czn�j.

Jakie są przyczyny sieciowania kobiet?

W  �ra�ci� wywiadów próbowałam poznać opini� rozmówczyń na 
��ma� przyczyn pows�awania organizacji d�dy�owanych �obi��om. 
W �ym c�lu py�ałam o przyczynę u�worz�nia organizacji lid�r�i� a �a��łam o przyczynę u�worz�nia organizacji lid�r�i� a �a�� o przyczynę u�worz�nia organizacji lid�r�i� a �a��
ż� ogólną r�fl��sję do�yczącą is�ni�jących organizacji �obi��.

W j�dn�j z wypowi�dzi usłyszałam:
(…) ja specjalizuję się w sieciowaniu kobiet tam, gdzie jest ich 
bardzo mało, one po prostu potrzebują wsparcia i  takiej sku-
teczniejszej platformy w pewnym sensie wyrażania siebie, po-
szukiwań i wzmacniania siebie [�2].

Mowa j�s� o środowis�u� w ��órym �obi��y s�anowią mni�jszość. W��
dług r�spond�n��i j�s� �o sy�uacja� ��óra wymaga prz�prowadz�nia 
zmiany w  c�lu umożliwi�nia swobodn�go fun�cjonowania. Sposo�
b�m na poprawi�ni� is�ni�jących warun�ów� czyli uczyni�ni� ich bar�
dzi�j przyjaznym �obi��om� ma być si�ciowani� �obi��. �ozmówczyni 
prz��azała równi�ż swoj� prz�myśl�nia na ��ma� przyczyn zjawis�a 
pojawiania się organizacji �obi�cych w różnych branżach:

Przestrzenie obywatelskiej aktywności
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No bo świat jest organizacją dla mężczyzn, więc nie potrzeba 
im tego. (…) Po prostu wyjściowa sytuacja jest bardzo męska, 
tego się nie wywołuje, można uważać to za normalne. (…) 
A z czego wynika to, że właśnie teraz działa wiele organizacji 
dedykowanych kobietom? No chyba z jakiejś logiki dziejów. (…) 
Tak. (…) To jest w pewien sposób logiczne no, jeśli się spojrzy na 
to jak się poszerzają wpływy kobiet czy w edukacji czy w jakim-
kolwiek innym polu, jak się nawet przyjrzy wszystkim krajom, 
to, to idzie do przodu [�2].

��spond�n��a uważa� ż� fun�cjonowani� organizacji �obi�� j�s� wy�
ni�i�m mal�jąc�j dominacji mężczyzn.

Kol�jna wypowi�dź� podobni� ja� poprz�dnia� ja�o przyczynę 
si�ciowania �obi�� ws�azuj� fa��� ż� s�anowią on� mni�jszość w śro�ą on� mni�jszość w śro� mni�jszość w śro�ć w śro� w śro�
dowis�u� w ��órym działa:

Byłam na spotkaniu branży IT, byłam jedną z niewielu dziew-
czyn, ja już miałam swoją pozycję i tak dalej (…) zaczęłam to 
zdecydowanie robić dla moich koleżanek, w  ogóle dla kobiet. 
(…) Każdy jest odpowiedzialny za siebie. Jeżeli dziewczyny, 
tak jak w IT, czują że jest ich mało i nie mają wzorców, muszą 
postarać się same, żeby były wzorce, żeby nabrać umiejętności, 
które służą ich karierze [�3].

Działalność organizacji ma pomóc dzi�wczynom pracującym w zma�
s�ulinizowan�j branży w znal�zi�niu sposobu na rozwój i awans. Da�
l�j r�spond�n��a ujawnia nas�ępną przyczynę. Przyznaj�� ż� darzy �o�ę. Przyznaj�� ż� darzy �o� Przyznaj�� ż� darzy �o�
bi��y pozy�ywnym uczuci�m� in��r�suj� się nimi i podziwia j�:

W  ogóle ja jestem fanem kobiet. Uwielbiam kobiety i  zawsze 
uwielbiałam biografie kobiet, mam wiele ciekawych kobiet 
w swojej rodzinie, którymi się fascynowałam i  ja kocham ko-
biety [�3].

Inna wypowi�dź po�azuj� przyczynę zjawis�a wyni�ającą z zachwy�u 
nad samym si�ciowani�m:

Znalazłam się właśnie na takim spotkaniu, na konferencji ne-
tworkingowej, to było w  Mediolanie bodajże, kilka lat temu 
i  zauważyłam, że naprawdę jest duża wartość dodana dzięki 
takim organizacjom. (…). Widzę, że to ma sens, widzę, że w in-
nych krajach to ma sens, widzę, że to się rozwija, że dziewczyny 
się wspierają, że nawiązują kontakty, robią różne projekty [�4].

��spond�n��a promuj� n��wor�ing� bo j�s� prz��onana o  j�go sil� 
i uro�u. Ni�zal�żni� od branży i sp�cyfi�i pracy j�s� �o� w�dług ni�j� 
umi�ję�ność �a� war�ościowa� ż� nal�ży ją rozpowsz�chniać.

Kol�jna rozmówczyni uznaj� si�ciowani� za �oni�czność:
To jest typowe sieciowanie, bo bez tych sieci ona po prostu nie 
da sobie rady. (…) na pewno jest takie specyficzne poczucie, że 
kobiety powinny nadrobić ten czas, kiedy nie miały możliwości 
networkingowania [�5].

Dysponowani� si�cią �on�a��ów umożliwia powodz�ni� proj���u� 
dla��go �obi��y dążąc� do su�c�sów muszą nabywać umi�ję�ność si��
ciowania.

Os�a�nia lid�r�a ni� j�s� zachwycona pomysł�m si�ciowania� ni� 
mówi ��ż o po�rz�bi� wspi�rania �obi��. J�s� założyci�l�ą ni�duż�j or�
ganizacji� ��ór�j c�l�m było podnosz�ni� wi�dzy.

Wówczas nie było dostępu do wiedzy profesjonalnej, nie było 
kursów. (…) zaczęliśmy od nauki, czyli nasze środowisko pod-

legało nauce (…) mieliśmy spotkania z profesorami. Tylko i wy-
łącznie po to, żeby podnieść swoje kwalifikacje ogólne [�7].

Organizacja pows�ała po �o� by umożliwić j�dnos��om dos�ęp do war�
�ości� do ��órych poj�dynczo ni� miały szansy do�rz�ć. Oprócz �ur�
sów ogólnych� w ramach sam�j organizacji prz��azywana j�s� war�o�
ściowa wi�dza:

Miałyśmy świadomość jako osoby wykształcone, że brakuje 
nam wiedzy i  dzięki stowarzyszeniu żeśmy tą wiedzę zdo-
były, a  także wiedza nasza profesjonalna zawodowa, która 
była wymieniana między nami, to też bardzo pomagało 
w biznesie [�7].

��asumując� wśród przyczyn� dla ��órych pows�ają organizacj� umoż�
liwiając� si�ciowani� �obi�� pojawiły się: zmiana społ�czna pol�gają�
ca na w�raczaniu �obi�� do zmas�ulinizowanych dzi�dzin� po�rz�ba 
i zdolność do wzaj�mn�go wspi�rania się �obi��� po�rz�ba rozwijania 
�walifi�acji i wzmocni�nia pozycji �obi�� w obcym środowis�u� prz��
�onani�� ż� współcz�śni� si�ciowani� j�s� ni�zbędn� do s�u��czn�go 
działania oraz fascynacja samymi �obi��ami. J�śli zaś idzi� o organi�
zację� ��óra s�upia się na rozwoju w ramach grupy� u źród�ł j�j po�ę� ��óra s�upia się na rozwoju w ramach grupy� u źród�ł j�j po�� ��óra s�upia się na rozwoju w ramach grupy� u źród�ł j�j po�
ws�ania l�żała chęć zdobywania war�ościow�j wi�dzy prof�sjonaln�j 
i zawodow�j� ni�dos�ępn�j dla osób działających w poj�dyn�ę.

Sieciowanie w świadomości kobiet - podsumowanie

Z�bran� opisy i sposoby rozumi�nia si�ciowania s�ładają się na róż�
norodn� d�finicj� „proj���ując�” znacz�ni� pojęcia. W  pod�jściu 
pragma�ycznym si�ciowani� j�s� narzędzi�m lub m�chanizm�m do 
r�alizacji c�lów. Pojawiło się ��ż spojrz�ni� rozsz�rzając� za�r�s zna�
cz�nia i nadając� si�ciowaniu ni�zwy�l� ważną rolę w życiu. Zgodni� 
z �ą d�finicją� si�ciowani� j�s� działani�m warun�ującym fun�cjono�ą� si�ciowani� j�s� działani�m warun�ującym fun�cjono�si�ciowani� j�s� działani�m warun�ującym fun�cjono�
wani� w społ�cz�ńs�wi�. Ws�azywano ��ż inn� p�rsp���ywy� w�dług 
��órych j�s� �o pos�awa życiowa albo proc�s umożliwiający rozwój� 
bądź po pros�u łącz�ni� ludzi mających z� sobą coś wspóln�go.

Sposoby rozumi�nia si�ciowania są równi� różnorodn�. W�dług 
j�dn�go z pun��ów widz�nia j�s� �o budowani� r�lacji opar�ych na za�
ufaniu� �a� w sf�rz� zawodow�j� ja� i prywa�n�j� w�dług inn�go zaś 
si�ciowani�m j�s� budowani� więzi w  �ażd�j sf�rz�� poza rodzinną. 
Na�omias� wszys��i� r�spond�n��i zgodni� ws�azywały na możliwość 
r�alizacji o�r�ślonych c�lów� szans� powro�u do poznan�j osoby� na�
s�awi�ni� na przyszłość i odnosz�ni� �orzyści.

Analiza wywiadów pozwoliła wyłonić nas�ępując� mo�ywacj� do 
si�ciowania: nadzi�ja na r�alizację swoich c�lów w obszarz� rozwoju 
zawodow�go� dos�ęp do in��r�sujących wydarz�ń i �r�ści� prz�prowa�
dz�ni� zmiany społ�czn�j. Ponad�o zwracano uwagę na chęć odczu�
wania przyj�mności z �on�a��ów z  ludźmi� poszu�iwani� przyjaciół 
i �ra��owani� si�ciowania ja�o hobby.

W�dług r�spond�n��� organizacj� �obi�� pows�ają i działają z po�rz��
by wzmocni�nia pozycji �obi�� działających w męs�ich środowis�ach lub 
chęci zdobycia wi�dzy ni�dos�ępn�j j�dnos�c�. Część �obi�� na�omias� po 
pros�u uznaj� działani� poprz�z n��wor�ing za �oni�czność.

Karina Wielomska
absolw�n��a Coll�gium Civi�as i Uniw�rsy���u Warszaws�i�go
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Zmiana zaczyna się na podwórku

Wałbrzych �o duż�� poprz�mysłow� mias�o w woj�wódz�wi� dolno�
śląs�im� zami�sz�ał� ob�cni� prz�z o�. 120 �ysięcy mi�sz�ańców. 
C�n�rum zagłębia węglow�go� ��ór� po zmianach 1989 ro�u ul��
gło cał�owi��j li�widacji. Powod�m był bra� r�n�owności �opalń� 
w  ��órych wydobywano węgi�l z  wy�orzys�ani�m �osz�ochłonnych 
��chnologii. S�u��i�m był wi�l�i wzros� b�zrobocia� a w dalsz�j �o�
l�jności pojawi�ni� się na dużą s�alę �ypowych dla zd�gradowa�
nych ��r�nów probl�mów społ�cznych – ubós�wa mi�sz�ańców� 
prz�s�ępczości� uzal�żni�ń� prz�mocy w  rodzini�. Wałbrzych� prz�z 
wi�l� la� symbol su�c�su czasów P�L�u� s�ał się mi�jsc�m �ojarzo�
nym z  „bi�daszybami”� z  ��órych mi�sz�ańcy siłą własnych mięśni 
wydobywają ni�l�galni� węgi�l� oraz upad�i�m lo�alnych �li�� cz��
go nagłośnionym prz�z ogólnopols�i� m�dia symbol�m było �upo�
wani� za al�ohol głosów w wyborach samorządowych w 2010 ro�u. 
W r�gioni� wałbrzys�im górnicy byli najliczni�jszą grupą zawodową� 
do ��go szcz�gólni� do��nię�ą b�zroboci�m� poni�waż naw�� ich 
bardzo wyso�i� �walifi�acj� zawodow� były absolu�ni� ni�przyda�n� 
w  innych branżach. Do dziś mi�sz�ańcy Wałbrzycha wspominają 
„zło�� czasy”� �i�dy mogli �orzys�ać z� sp�cjalnych� zd�cydowani� l��
pi�j zaopa�rzonych s�l�pów dla rodzin górni�ów za �zw. żół�ą �o�arą� 
a wypła�a górni�a wys�arczała na u�rzymani� cał�j rodziny. Probl�my 
czasu �ransformacji o�azały się probl�mami długo�rwałymi. Czas od 
u�ra�y pracy z długich mi�sięcy wydłużył się do wi�lu la�� w �ra�ci� 
��órych �radycyjny mod�l rodziny górnicz�j upada. S�ru��uraln� b�z�
roboci� doprowadziło do frus�racji górni�ów i społ�czn�j d�gradacji 
ni� �yl�o poj�dynczych rodzin� al� całych środowis�� dzi�lnic� a wła�
ściwi� cał�go r�gionu.

W  os�a�nim 10�l�ciu sy�uacja powoli się poprawia – część 
mi�sz�ańców znajduj� pracę w  Wałbrzys�i�j S�r�fi� E�onomiczn�j lub 
wyj�żdża do pracy w  �rajach Unii Europ�js�i�j. Wi�lu młodych ludzi 
wyj�żdżających na s�udia do Wrocławia lub innych ośrod�ów a�ad�mic�
�ich� po ich u�ończ�niu ni� wraca już do Wałbrzycha. Os�a�ni� 25�l�ci� 
przyniosło zmni�jsz�ni� liczby mi�sz�ańców mias�a o 20 �ysięcy.

„Kolorowe podwórka”

Pi�rwowzor�m �on�ursu „Kolorow� podwór�a” była inicja�ywa 
„Zrób �o z sąsiad�m”. Au�orami pomysłu było �il�a osób z organiza�
cji� firm� ins�y�ucji. Były �o inicja�ywy sąsi�dz�i�� r�alizowan� na ��r��
ni� cał�go Wałbrzycha. Na sfinansowani� mi�roa��ywności sąsiadów 
złożyli się pomysłodawcy. C�l�m j�j była in��gracja sąsiadów i anima�C�l�m j�j była in��gracja sąsiadów i anima�
cja a��ywności mi�sz�ańców. ��alizowano rozmai�� zadania� �a�i� 
ja� f�s�yn rodzinny czy działania zmi�rzając� do zadbania o wspólną 
prz�s�rz�ń podwór�a – choćby wysprzą�ani� j�j i naprawi�ni� ław�� 
czy huś�aw��.

A�cja „Kolorow� podwór�a” rozpoczęła się w  2012 ro�u� �i�dy 
��gionaln� C�n�rum Wspi�rania Inicja�yw Pozarządowych i Mi�js�i 

Akcja „Kolorowe podwórka”  
– wałbrzyskie inicjatywy sąsiedzkie
Łukasz Domagała

Ośrod�� Pomocy Społ�czn�j r�alizowały proj��� C�n�rum A��ywno�
ści Lo�aln�j. W ramach ��go proj���u zorganizowano �on�urs „Kolo�
row� podwór�a” i był �o �l�m�n� działań środowis�owych w dzi�lnicy 
Śródmi�ści� w Wałbrzychu. Grupy sąsi�dz�i� mogły zgłaszać się do 
�on�ursu� by o�rzymać dofinansowani� inicja�yw pod�jmowanych 
prz�z lid�rów podwór�� wspólni� z sąsiadami. Zgłaszan� inicja�ywy 
musiały sp�łnić dwa warun�i: pi�rwszy �o posprzą�ani� podwór�a 
lub prz�s�rz�ni mi�js�i�j� ��óra j�s� ważna dla dan�j grupy sąsiadów; 
drugim był wymóg zorganizowania wydarz�nia dla sąsiadów� na 
przy�ład pi�ni�u� wspóln�go grillowania� gi�r i  zabaw czy �on�ur�
su� umożliwiając�go sąsiadom wspóln� spędz�ni� czasu pod hasł�m 
„dzi�ń sąsiada”. Mi�sz�ańcy� ��órzy chci�li włączyć się w  �ę a�cję� 
mi�li do pomocy osobę anima�ora� �owarzysząc�go im na przy�ład 
podczas wymyślania prz�dsięwzięcia czy planowania j�go r�alizacji. 
Częs�o anima�or pomagał równi�ż w zdobyciu pozwol�nia na poma�
lowani� ław�� lub części �l�wacji budyn�u. Dla mi�sz�ańców zos�ały 
przygo�owan� uproszczon� formularz� zgłosz�niow�. Inicja�orom a��
cji przyświ�cała myśl� ż�by �a� przygo�owany formularz – z go�owymi 
pun��ami i py�aniami – uła�wił mi�sz�ańcom prz�ds�awi�ni� pomy�ł mi�sz�ańcom prz�ds�awi�ni� pomy� mi�sz�ańcom prz�ds�awi�ni� pomy�
słu. Miał być j�dnos�ronicowym� pros�ym narzędzi�m� zawi�rającym 
j�dyni� �il�a pun��ów i  py�ań do�yczących �y�ułu impr�zy� lid�ra/
lid�r�i grupy sąsi�dz�i�j� nazwis� osób wchodzących w s�ład grupy 
sąsiadów� adr�su podwór�a� �ypu wydarz�nia ja�i� mi�sz�ańcy chci��
liby wspólni� zorganizować. Ponad�o �rz�ba było podać informacj� na 
��ma� planów odnoszących się do sam�go podwór�a: co �rz�ba upo�

Inicjatywa sąsiedzka na Placu Okrężnym, źródło: archiwum RCWIP
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rząd�ować� co grupa chc� zmi�nić� ja�ą wizję prz�s�rz�ni podwór�a 
po zmianach ma grupa� ja�i� narzędzia są po�rz�bn� do prz�prowa�� ja�i� narzędzia są po�rz�bn� do prz�prowa�
dzania ��j zmiany (np. farby� d�s�i� łopa�a).

Wyp�łniając formularz sąsi�dzi �a�ż� mogli liczyć na wsparci� 
anima�ora. Absolu�ni� ni� chodziło o  ni�po�rz�bną biuro�rację� al� 
o przygo�owani� pomocn�go narzędzia� dzię�i ��ór�mu sami zain���
r�sowani przygo�ują i prz�ds�awią swój proj���. Nas�ępni� formularz� 
były analizowan� prz�z organiza�orów a�cji. Najci��awsz� inicja�ywy 
r�alizowano przy ni�wi�l�im wsparciu finansowym z� s�rony organi�
za�orów.

O możliwości zgłosz�nia się do �on�ursu informowali mi�sz�ań�
ców pracownicy socjalni. Zos�ały przygo�owan� pla�a�y promując� 
�on�urs� ��ór� były rozwi�szan� w  bramach� na wi�rynach s�l�po�
wych� �la��ach schodowych� w  ins�y�ucjach publicznych� �a�ich ja� 
na przy�ład biblio���a� ��a�r� sz�oła. Najważni�jszą rolę w  promo�
waniu �on�ursu od�grali pracownicy socjalni Mi�js�i�go Ośrod�a 
Pomocy Społ�czn�j. Mają oni b�zpośr�dni �on�a�� z  mi�sz�ańcami 
dzi�lnicy� brali więc pla�a�y i formularz� zgłosz�niow� i spo�y�ali się 
z sąsiadami chodząc „od drzwi do drzwi”. Informowali o �on�ursi�� 
j�go zasadach i  możliwości zdobycia środ�ów� ��ór� sąsi�dzi sami 
będą mogli zagospodarować. Pomocn� o�azały się już nawiązan� r��
lacj� z mi�sz�ańcami i dobr� roz�znani� w środowis�u – pracownicy 
socjalni wi�dzi�li do �ogo z �a�im pomysł�m się zwrócić� �ogo moc�
ni�j namawiać czy mo�ywować� po�azując zal��y zgłosz�nia prz�dsię�
wzięcia sąsi�dz�i�go do �on�ursu.

W  �ol�jnych �dycjach środ�i do wy�orzys�ania prz�z sąsiadów 
pochodziły z  różnych źród�ł. Były �o środ�i publiczn�� �urop�js�i�� 
ja� równi�ż darowizny od organizacji pozarządowych czy lo�alnych 
prz�dsiębiorców. Wy�orzys�ani� środ�ów �urop�js�ich powodowało 
p�wn� ogranicz�nia� choćby związan� z bra�i�m możliwości „za�upu 
środ�ów �rwałych”. Wówczas możliw� było na przy�ład odnowi�ni� 
huś�aw�i� al� ni� j�j za�up.

Z  obs�rwacji organiza�orów wyni�a� ż� ni�wi�l� osób j�s� a��
�ywnych w  działaniach sąsi�dz�ich. W  ��go �ypu a��ywność na 
podwór�u angażują się główni� �obi��y. J�dną z ich głównych mo�ą się główni� �obi��y. J�dną z ich głównych mo�wni� �obi��y. J�dną z ich głównych mo�
�ywacji j�s� chęć zrobi�nia cz�goś dla swoich dzi�ci. Ma��i części�j 
inicjują współpracę sąsiadów chcąc poprawić warun�i� w  ��órych 
dzi�ci spędzają czas wolny� lub poprawić ich b�zpi�cz�ńs�wo� do cz��
go czas�m wys�arczy drobna zmiana� np. naprawi�ni� huś�aw�i czy 
ław�i. Panowi� bardzo rzad�o pojawiają się przy ��go �ypu wyda�
rz�niach ja�o lid�rzy grupy sąsi�dz�i�j. Dopi�ro �i�dy pojawiał się 

„Kolorowe“ działania sąsiedzkie – ul. Głowackiego, źródło: archiwum RCWIP

Podwórkowe animacje – ul. Wyzwolenia/ul. Buczka, źródło: archiwum RCWIP
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III Festiwal Podwórek – plakat, źródło: archiwum RCWIP

pomysł odgrodz�nia pias�ownicy od r�sz�y prz�s�rz�ni podwór�a� 
w�raczali panowi� pod�jmując się prac ��chnicznych. Z obs�rwacji 
anima�orów wyni�a� ż� mężczyźni są racz�j wy�onawcami zadań niż 
inicja�orami czy �r�a�orami zmian w ramach inicja�yw sąsi�dz�ich. 
W  j�dn�j dzi�lnicy działa o�oło dzi�sięciu osób� ��ór� a��ywizują 
grupy sąsi�dz�i�. Animacja grup sąsi�dz�ich i  �on�urs „Koloro�
w� podwór�a” prowadzon� są coroczni� �yl�o w  j�dn�j dzi�lnicy 
Wałbrzycha. Z  p�rsp���ywy czasu widać� ż� lid�rzy danych grup 
sąsi�dz�ich ograniczają swoj� zaangażowani�. S�łania �o organiza�
�orów �on�ursu do modyfi�owania m��od pracy z  mi�sz�ańcami. 
W animowaniu nowych inicja�yw ważna j�s� umi�ję�ność rozmowy 
z  mi�sz�ańcami i  prz��onania ich� ż� są odpowi�dzialni za swoj� 
podwór�o� za j�go wygląd� i wbr�w pozorom� �o prz�d� wszys��im 
od nich zal�ży r�alizacja pożądanych zmian. Ja� mówią anima�orzy 
i pracownicy socjalni� praca z lo�a�orami �o �rudny �awał�� chl�ba. 
Mi�sz�ańcy podwór�� mają swoj� życi� prywa�n�� probl�my� �ro�
s�i� zajęcia� dla��go pojawi�ni� się obc�j osoby z z�wną�rz i zachę�
cani� do now�j a��ywności j�s� dużym wyzwani�m i wymaga sporo 
�n�rgii. Można by powi�dzi�ć� ż� uprzą�nięci� podwór�a �o nic wy�
ją��ow�go� �rz�ba j�dna� pamię�ać� ż� �a�a a��ywność dla samych 
sąsiadów �o duż�� czas�m równi�ż ni��ypow�� wymagając� odwagi 
wyzwani�. Muszą zaprosić do współdziałania innych sąsiadów� wy�
myślić i zaplanować wspóln� działania� a na �oni�c podczas pi�ni�u 
zapr�z�n�ować się i świę�ować z mi�sz�ańcami innych podwór��. To 
spor� prz�dsięwzięci�� poni�waż wymaga czasu� proc�su wspóln�go 
ucz�nia się i współdziałania.

Grupy sąsi�dz�i�� ucz�s�nicząc� do�ychczas w �on�ursi� i orga�
nizując� wydarz�nia� znajdują się przy ulicach Plac O�rężny� Bucz�
�a� Dmows�i�go� Pio�ra S�argi� Kunic�i�go� Głowac�i�go� �yn��� 
Wysoc�i�go� Lub�ls�a� Piłsuds�i�go� Moniusz�i� B���hov�na� Pługa� 
Ap���ars�a� Ni�podl�głości� Zającz�a w Wałbrzychu.

Partnerstwo lokalne „Eπcentrum”

Ważnym w �on���ści� animowania inicja�yw sąsi�dz�ich podmio��m 
j�s� par�n�rs�wo lo�aln�� ��ór� wspi�ra id�� i  co ro�u pomaga przy 
prz�prowadz�niu �on�ursu „Kolorow� podwór�a”. Przy�ład�m są �u 
działania par�n�ra Biura Obsługi Kli�n�a Urzędu Mi�js�i�go (Mi�js�i 
Zarząd Budyn�ów). Pracownicy biura pomagają przy inicja�ywach 
podwór�owych� gdy po�rz�bna j�s� zgoda na pos�awi�ni� ław��� 
ogrodz�ni� pias�ownicy czy pomalowani� �l�wacji budyn�u. Bardzo 
częs�o mi�sz�ańcy chcący do�onać na podwór�u ja�ichś zmian� na 
przy�ład prz�aranżować prz�s�rz�ń� ni� mają świadomości �oni�cz�
ności uzys�ania pozwol�nia na wy�onani� ��go �ypu prac.

Logo Partnerstwa lokalnego „Eπcentrum”, źródło: archiwum RCWIP

Par�n�rs�wo lo�aln� „Eπc�n�rum” zos�ało zainicjowan� prz�z 
MOPS w Wałbrzychu w 2011 ro�u. Od począ��u par�n�rzy spo�y�ają 
się r�gularni�. Par�n�rs�wo rozwinęło swoją działalność dzię�i proj���
�owi finansowan�mu z� środ�ów �urop�js�ich. Par�n�rzy mi�li moż�
liwość ucz�s�nicz�nia w spo��aniach wyjazdowych i wspólnych sz�o�
l�niach� co pomogło poznać działania różnych ins�y�ucji i organizacji 
oraz uła�wiło in��grację osób r�pr�z�n�ujących poszcz�gólnych par��ę osób r�pr�z�n�ujących poszcz�gólnych par�� osób r�pr�z�n�ujących poszcz�gólnych par��
n�rów. Organizacj� i ins�y�ucj� �worząc� Par�n�rs�wo „Eπc�n�rum” �o: 
Fundacja �ozwoju E�onomii Społ�czn�j� Ka�olic�i� S�owarzysz�ni� 
„Civi�as Chris�iana”� Mi�js�i Ośrod�� Pomocy Społ�czn�j w Wałbrzy�
chu� Mi�js�i Zarząd Budyn�ów Sp. z  o.o.� Muz�um w  Wałbrzychu� 
Powia�owa i Mi�js�a Biblio���a Publiczna „Biblio���a pod A�lan�ami”� 
Publiczna Sz�oła Pods�awowa nr 28� �ada Wspólno�y Samorządow�j 
Śródmi�ści�� ��gionaln� C�n�rum Wspi�rania Inicja�yw Pozarządo�
wych� Placów�a Wsparcia Dzi�nn�go w  Wałbrzychu� Filharmonia 
Sud�c�a� Kom�nda Mi�js�a Pańs�wow�j S�raży Pożarn�j w Wałbrzy�
chu� Kom�nda Mi�js�a Policji w  Wałbrzychu� Muz�um O�ręgow� 
w Wałbrzychu� Pols�i Komi��� Pomocy Społ�czn�j� Publiczna Sz�oła 
Pods�awowa nr 12� Publiczn� Gimnazjum nr 1� T�a�r Drama�yczny 
w Wałbrzychu� T�a�r Lal�i i A��ora w Wałbrzychu� Z�spół Sz�ół nr 
2. Wydaj� się� ż� dużą szansą na wię�szą a��ywność par�n�rs�wa j�s� 
włącz�ni� do j�go s�ładu� za zgodą �worzących j� podmio�ów� prz�d�
s�awici�li grup ni�formalnych� działających w C�n�rum A��ywności 
Lo�aln�j (s�niorzy i  wolon�ariusz�) oraz lid�r�� grup sąsi�dz�ich 
z dzi�lnicy Śródmi�ści�.

Śródmieście inicjatyw sąsiedzkich

W Wałbrzychu j�s� 11 dzi�lnic� Śródmi�ści� j�s� j�dną z  �ych� gdzi� 
mi�sz�a najwięc�j osób �orzys�ających z pomocy Mi�js�i�go Ośrod�
�a Pomocy Społ�czn�j (w ro�u 2010 było ich o�. 16 �ys.). Obszar ��n 
wymaga sp�cjaln�j a��ywności różnych ins�y�ucji i organizacji poza�
rządowych (zajmujących się �ul�urą� �du�acją� pomocą społ�czną� 
rozwoj�m prz�dsiębiorczości). Dla��go pojawił się pomysł� aby mi�sz�
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�ańców ��j dzi�lnicy zachęcić do działań sąsi�dz�ich i  zaanimować 
pows�ani� par�n�rs�wa lo�aln�go „Eπc�n�rum”. Działania �� wpisywa�
ły się równi�ż w lo�alny program r�wi�alizacji Wałbrzycha.

Kolorowe podwórka zmieniają się

Każd�go ro�u organiza�orzy �on�ursu s�arają się� by �ol�jna �dycja 
różniła się od poprz�dni�j. Do s�andardowych inicja�yw� ��ór� co�
roczni� pod�jmowan� są w czasi� a�cji „Kolorow� podwór�a” nal�żą”:

 9 sprzą�ani� i aranżacja ��r�nu podwór�a;
 9 pi�ni�� f�s�yn na podwór�u� połączony z� wspólną a��ywno�

ścią sąsiadów (gry� zabawy� �urni�j�� a��ywność spor�owa� or�
ganizowan� prz�z lid�r�ę i grupę sąsiadów z dan�go podwór�
�a); mi�sz�ańcy organizują �on�ursy plas�yczn�� �on�ursy 
spor�ow�� zabawy z pił�ą� zabawy w pias�ownicy� s�o� w dal� 
różnorodn� zabawy� ��ór� mogą odbywać się na podwór�u� 
quizy wi�dzy o danym podwór�u czy dzi�lnicy� a najchę�ni�j 
w �ych wydarz�niach biorą udział dzi�ci i młodzi�ż;

 9  wspóln� dla wszys��ich proj���ów podwór�owych wydarz��
ni� – f�s�iwal �olorowych podwór��� jarmar� inicja�yw� połą�
czony z grą mi�js�ą i �onc�r��m.

El�m�n�ami wyróżniającymi poszcz�góln� �dycj� �on�ursu są wy�
darz�nia ��ma�yczn�� przygo�owywan� sp�cjalni� na �ę o�azję� na 
przy�ład w  odpowi�dzi na wymóg� by grupy sąsi�dz�i� przygo�o�
wały ja�i�ś działani� pod�jmując� ��ma�y�ę profila��y�i uzal�żni�ń. 
Innym raz�m grupy sąsi�dz�i� ucz�s�niczyły w �on�ursi� na pla�a� 
namawiający do ws�rz�mięźliwości od używ�� – al�oholu� nar�o�y�

�ów. Przygo�owując ��goroczną �dycję „Kolorowych podwór��” j�d�ę „Kolorowych podwór��” j�d� „Kolorowych podwór��” j�d�
na z organiza�or�� zaobs�rwowała� ż� sąsi�dzi u�ożsamiają się już z� 
swoim podwór�i�m ja�o mi�jsc�m� za ��ór� są odpowi�dzialni� i dużo 
l�pi�j znają najbliższych sąsiadów. Słabo na�omias� znają mi�sz�ań�Słabo na�omias� znają mi�sz�ań�
ców podwór�� znajdujących się na ��j sam�j ulicy czy w  poblis�im 
sąsi�dz�wi�. S�ąd zrodził się pomysł na nowy proj��� – grę pod nazwą 
„Wędrując� podwór�a”. Pol�gała na �ym� ż� �ażd� podwór�o gościło 
grupę sąsi�dz�ą z innych podwór�� i pr�z�n�owało his�orię swoj�go 
mi�jsca. Pomysł ��n o�azał się przysłowiowym s�rzał�m w dzi�sią��ę. 
Mi�sz�ańcy byli bardzo zaangażowani� spodobał im się ��n rodzaj a��
�ywności. Ni� �yl�o mi�li o�azję poznać dalszych sąsiadów� al� mogli 
��ż zapr�z�n�ować swoj� podwór�o i pochwalić się własnymi działa�
niami.

Rola instytucji i organizacji pozarządowych  
w organizacji konkursu „Kolorowe podwórka”

Najbardzi�j a��ywnymi par�n�rami są: Mi�js�i Ośrod�� Pomocy Spo�
ł�czn�j� ��gionaln� C�n�rum Wspi�rania Inicja�yw Pozarządowych� 
�ada Wspólno�y Samorządow�j. Poza z�społ�m pracy ��r�now�j 
MOPS�u� �ada j�s� pods�awowym i  pi�rwszym mi�jsc�m �on�a��u 
mi�sz�ańców z urzęd�m. To właśni� do dyżurujących człon�ów �ady 
mi�sz�ańcy przychodzą z� swoimi probl�mami� czas�m ��ż z pomy�
słami �on�r��nych działań. Uzys�an� informacj� są bardzo ważn� 
i mogą być przyda�n� w działaniach sąsi�dz�ich. Po�azuj� �o przy�ład 
s�arpy znajdując�j się przy ul. Bucz�a i  Dmows�i�go� ��óra w  m��
diach prz�ds�awiana była ja�o probl�m dla mi�sz�ańców. O�azało się� 

„Kolorowe podwórko“ przy ul. Piłsudskiego, źródło: archiwum RCWIP
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ż� ni� j�s� �o prawdą� a w rz�czywis�ości – ja� po�azały dyżury �ady 
Wspólno�y Samorządow�j – główną ich �ros�ą j�s� ni�oświ��lony �u�
n�l łączący dwa podwór�a. Za��m� zamias� zajmować się wspomnianą 
s�arpą� z inicja�ywy osoby r�pr�z�n�ując�j radę� grupa sąsiadów pod�
jęła się wysprzą�ania i oświ��l�nia �un�lu – zadania niosąc�go �orzyść 
j�szcz� liczni�jsz�j grupi� sąsiadów. W do�ychczasowych działaniach 
znaczącą rolę odgrywa �a�ż� a��ywność pracowni�ów Mi�js�i�go Za�
�ładu Budyn�ów. Ani mi�sz�ańcy� ani inni par�n�rzy ni� mają świa�
domości i po�rz�bn�j wi�dzy na ��ma� �oni�cznych przy prz�prowa�
dzaniu r�mon�ów czy zmian aranżacji podwór�a pozwol�ń. Par�n�r 
��n bardzo pomaga mi�sz�ańcom w przygo�owaniu proj���u zmian 
na podwór�u. Czas�m p�łni ��ż rolę m�dia�ora� ucz�s�ni�a n�gocjacji 
i us�al�ń między grupą sąsiadów a na przy�ład wspólno�ami mi�sz�a�
niowymi o�olicznych budyn�ów. Wi�dza i doświadcz�ni� poszcz�gól�
nych par�n�rów bardzo przydaj� się w r�alizacji inicja�yw sąsi�dz�ich.

Dlaczego instytucje publiczne angażują się w działania sąsiedzkie?

A��ywność �oni�czna do prz�prowadz�nia �on�ursu „Kolorow� po�
dwór�a” wybi�ga ponad ru�ynow� działania ins�y�ucji publicznych. 
J�dna� coraz części�j osoby zarządzając� ins�y�ucjami publicznymi 
mają świadomość� ż� działania powinni r�alizować poza biurami swo�
ich ins�y�ucji. Ich pracownicy� aby móc właściwi� p�łnić swoją rolę� 
powinni a��ywni� poznawać mi�sz�ańców. Szcz�gólni� prz�d ins�y�
�ucjami �ul�ury s�ają now� wyzwania� muszą on� a��ywni� szu�ać 
swoich odbiorców. Ni���ór� ins�y�ucj� od la� prowadzą podobn� dzia�
łania. Nal�ży do nich choćby MOPS� ��ór�go pracownicy mają obo�
wiąz�� prowadz�nia działań środowis�owych. Z obs�rwacji MOPS�u 
wyni�a� ż� przynosi �o dobr� zmiany w  Śródmi�ściu. Ucz�s�nic�wo 
w organizacji �on�ursu „Kolorow� podwór�a” pomaga pracowni�om 
socjalnym w codzi�nn�j pracy� uła�wia im budowani� i pod�rzymywa�ła�wia im budowani� i pod�rzymywa�a im budowani� i pod�rzymywa�
ni� r�lacji z mi�sz�ańcami oraz wy�onywani� innych zadań.

Pracownicy Mi�js�i�go Za�ładu Budyn�ów pod�r�ślają� ż� dzię�i 
�a�im działaniom mi�sz�ańcy są bardzi�j świadomi swoich możli�
wości� praw i obowiąz�ów. Poza �ym� zaangażowani� prz�ds�awici�li 
par�n�rów wyni�a równi�ż z czys�o ludz�ich mo�ywacji. Ja� d��larują 
prz�ds�awici�l� par�n�rs�wa „Eπc�n�rum”� zawsz� za �ażdą ins�y�u�
cją s�oi człowi�� i udało się s�worzyć si�ć ludzi� ��órzy lubią z� sobą 
pracować. Każda z �ych osób znalazła mi�jsc� w par�n�rs�wi� i widzi 
�orzyści z� współdziałania.

Dowody zmiany

Inicja�orzy działań sąsi�dz�ich ni� �yl�o znajdują czas na r�fl��sję i wy�ę i wy� i wy�
myślani� �onc�pcji �ol�jnych �dycji �on�ursu� raz w ro�u organizują 
równi�ż spo��ania� w czasi� ��órych dys�u�ują nad s�nsownością �on�
�ynuacji prz�dsięwzięcia. Dys�usja poprz�dzona j�s� wyszu�iwani�m 
�zw. dowodów zmiany. Najczęści�j są nimi r�zul�a�y prz�dsięwzięć po�
d�jmowanych prz�z grupy sąsi�dz�i�� ja� choćby inicja�ywy do�ycząc�j 
podwór�a przy ulicy Wyzwol�nia. To podwór�o prz�chodni�� łącząc� 
główn� szla�i �omuni�acyjn� dzi�lnicy Śródmi�ści�. Wys�ępował �u 
częs�o spo�y�any w  Wałbrzychu probl�m� związany z  prz�bywani�m 
na podwór�u osób� ��ór� si�dząc na ław�ach lub na w�opanych w zi��
mię oponach spożywają al�ohol. To bardzo prz�sz�adzało o�olicznym 
mi�sz�ańcom� osobom s�arszym czy ma��om wychowującym dzi�ci. 
Inicja�ywa podwór�owa pol�gała na �ym� ż� cał� podwór�o� w  �ym 
mi�jsc� spo��ań osób pijących al�ohol� zos�ało wysprzą�an�� odma�
lowan� zos�ały ław�i� pło�y� gumow� opony p�łniąc� rolę ogrodz�nia� 
pojawiło się �olorow�� �s���yczn� graffi�i. Mi�jsc� s�ało się �olorow�� 

dobrz� doświ��lon� wi�czor�m� po pros�u wygląda na zadban�. O�aza�
ło się� ż� osoby spożywając� �am do�ychczas al�ohol prz�s�ały przycho�
dzić� poni�waż źl� czuły się w �ym zmi�nionym o�ocz�niu.

Czasami pojawiają się ��ż przy�łady n�ga�ywn�� s�anowiąc� dobry 
pun�� odni�si�nia dla prowadzon�j dys�usji i �waluacji działań. Moż� 
nim być przypad�� r�mon�u placu� na ��órym pows�ał par�ing mi�j�
s�i. Pos�awiono na nim donic� z �wia�ami� z ��órych duża część zni��
nęła po dwóch� �rz�ch dniach – zos�ały s�radzion�. Władz� mi�js�i� 
zd�cydowały się wob�c ��go pos�awić �am s�rażni�a mi�js�i�go. To 
co najmni�j dziwna� al� i śmi�szna sy�uacja: sp�cjalni� odd�l�gowa�śmi�szna sy�uacja: sp�cjalni� odd�l�gowa�: sp�cjalni� odd�l�gowa�
ny s�rażni� mi�js�i pilnujący donic. Gdyby Urząd Mias�a pos�anowił 
zorganizować wcz�śni�j spo��ania z mi�sz�ańcami� włączył ich do a��
cji �worz�nia ��go placu� aby poczuli się współ�wórcami ��go pomysłu� 
�a�ich probl�mów by ni� było� a na p�wno ni� byłyby �a� nasilon�.

Inn� zbi�ran� i  analizowan� dowody zmiany �o r�lacj� samych 
ucz�s�ni�ów i anima�orów grup sąsi�dz�ich� ��órzy zwracają uwagę na:

 9 wzros� p�wności si�bi�� wię�szą a��ywność dan�j osoby;
 9 wzros� odpowi�dzialności za si�bi� i  o�ocz�ni�� co podnosi 

ja�ość i b�zpi�cz�ńs�wo życia oraz b�zpośr�dnio pozy�ywni� 
wpływa na najbliższ� o�ocz�ni�;

 9 pod�jmowani� nau�i� pogłębiani� swoj�j wi�dzy i umi�ję�no�
ści społ�cznych;

 9 rozwój �ul�ury współżycia z innymi mi�sz�ańcami;
 9 pod�jmowani� nowych inicja�yw� np. w ramach budż��u par�

�ycypacyjn�go;
 9 rozwój lid�rów i poszcz�gólnych inicja�yw sąsi�dz�ich� ��ór� 

pomagają �r�ować now� formy a��ywności sąsiadów.
Analizowan� są równi�ż c�l� �ażd�j �dycji �on�ursu i  ich r�zul�a�y� 
prowadzon� są rozważania na ��ma� ��go co udało się osiągnąć� a cz��
go ni�� ja�i� zadania war�o �on�ynuować� a ��ór� wymagają modyfi�
�acji. Dzię�i ��mu możliw� j�s� posz�rzani� a�cji o now� podwór�a 
i now� grupy sąsi�dz�i�.

Czy działania grup sąsiedzkich przynoszą trwałą zmianę?

Mi�sz�ańcy mają po�rz�bę działania racz�j w  grupi� ni�formaln�j� 
��ór�j a��ywność pulsuj�. Czas�m ci najbardzi�j a��ywni zaczyna�
ją współdziałać czy współ�worzyć ins�y�ucję lub organizację poza�
rządową. W  dzi�lnicy Śródmi�ści� ��ż moż�my ws�azać przy�łady 
włącz�nia się osób z grup sąsi�dz�ich w działalność organizacji po�
zarządow�j czy ��ż podjęcia a��ywności radn�j w �adzi� Wspólno�y 
Samorządow�j (j�dnos��a pomocnicza samorządu).

W przypad�u Wałbrzycha �a� pos�awion� py�ani� powinno j�d�
na� pozos�ać o�war��. Na pods�awi� do�ychczasowych doświadcz�ń 
można by odpowi�dzi�ć na ni� j�dyni� n�ga�ywni�� ż� działania �� 
ni� przynoszą �rwał�j zmiany. Ja� wyni�a z obs�rwacji organiza�orów 
�on�ursu „Kolorow� podwór�a”� b�z s�ymulowania pracą anima�orów� 
pracowni�ów socjalnych� a��ywność grup sąsiadów angażujących się 
w� wspóln� działania na podwór�ach mal�j�. Wydaj� się j�dna�� ż� 
nal�ży �o py�ani� pozos�awić b�z odpowi�dzi� poni�waż zmiana po�
s�aw �o proc�s długo�rwały� w szcz�gólności wówczas� gdy mamy do 
czyni�nia z mi�rospoł�cznościami. Społ�cznościami� ��ór� na s�u��� 
�ransformacji 1989 ro�u do��nię�� zos�ały wi�loma probl�mami spo�
ł�cznymi� prz�ds�awionymi na począ��u nini�jsz�go ar�y�ułu.

Łukasz Domagała
��gionaln� C�n�rum Wspi�rania Inicja�yw Pozarządowych/ Si�ć SPLOT�

współpracowni� Ins�y�u�u Bronisława Komorows�i�go

Przestrzenie obywatelskiej aktywności
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Nadal ni� ma jasności co do ��go� czy inicja�ywy ni�formaln� �wo�
rzą oddzi�lny s���or społ�cznościowy� czy ��ż są pi�rwszym ��ap�m 
wspólnych działań grupy� zmi�rzając�j do ich sformalizowania. Być 
moż� s�anowią próbę sił� swois�y sprawdzian� czy dany z�spół podoła 
wyzwaniom� ja�i� s�awia �rz�ci s���or. Moim zdani�m j�s� i �a�� i �a�. 
W nini�jszym ���ści� chcę się przyjrz�ć inicja�ywom ni�formalnym 
w �on���ści� d��larowanych planów na przyszłość oraz s�osun�u do 
ins�y�ucjonalizacji działań. Pos�aram się �a�ż� ws�azać p�wn� wspól�
n� c�chy inicja�yw pod�jmowanych prz�z społ�czni�ów.

Kolorowe inicjatywy

Ja�o badacz�a w proj��ci� „Ni�od�ry�y wymiar III s���ora. Ni�zin�
s�y�ucjonalizowan� prz�jawy społ�czni�os�wa w Polsc�”� po �il�udzi��
sięciu rozmowach z  osobami zaangażowanymi w  inicja�ywy ni�for�
maln�� nabrałam prz��onania� ż� ni� da się s�worzyć j�dn�j d�finicji 
dla „czwar��go s���ora” czy ��ż „s���ora społ�cznościow�go”. Słowo 
KOLO�OWE najl�pi�j oddaj� moj� wraż�ni� do�ycząc� inicja�yw 
ni�formalnych. �ozumi�m j� w �il�u �on���s�ach:

 9 �olorow�� czyli odróżniając� się od szar�j codzi�nności� r�ali�
zowan� prz�z osoby w ich czasi� wolnym� poza pracą i obo�
wiąz�ami domowymi� częs�o s�anowiąc� ods�ocznię od ru�y�
ny i zwyczajności;

Rozwój sektora – kolorowa przyszłość
Małgorzata Krysa

Kolorowa różnorodność: Pani Basia, animatorka w ośrodku Zaułek Benowo  
k. Kwidzyna. Od sześciu lat prowadzi w świetlicy zajęcia dla dzieci,  
np. kulinarne, plastyczne, akcje zbiórek i segregacji śmieci. Pani Basia działa 
samodzielnie na rzecz lokalnej społeczności.
Źródło: archiwum własne.

Kolorowe, czyli odskocznia od codzienności: makieta miasta stworzona przez 
członków nieformalnego Klubu Miłośników Fortyfikacji i Historii w Terespolu. Celem 
działania Klubu jest przybliżanie, zwłaszcza młodzieży, makrohistorii miasta i regionu, 
dokonywanie remontów starej prochowni, organizowanie wystaw. Działalność 
w Klubie stanowi dla jego członków formę spędzania czasu wolnego na emeryturze.
Źródło: archiwum własne.

 9 dając� �olorow� �f���y – c�l�m wi�lu inicja�yw ni�formalnych 
j�s� organizowani� wydarz�ń� na przy�ład pi�ni�ów� wys�aw� 
warsz�a�ów� spo��ań� ��órym �owarzyszy s�aranni� przygo�o�
wana oprawa wizualna;

 9 �s���yczn� – częs�o �s���y�a j�s� war�ością samą w sobi�� �ra��
�owana j�s� ja�o c�l inicja�ywy; równi� ważn�� a naw�� waż�
ni�jsz� bywa �o� JAK coś j�s� robion�� a ni� CO j�s� robion�;

 9 r�alizowan� prz�z �olorowych ludzi� czyli hobbys�ów� pasjo�
na�ów� osoby wyznając� �on�r��n� war�ości� o�r�ślając� si��
bi� mian�m id�alis�ów;

 9 wi�lo�olorow� – odzwi�rci�dlając� różnorodność inicja�yw 
ar�ys�ycznych� poli�ycznych� pod�jmowanych w  c�lu r�ali�
zowania hobby� dla id�i…; j�dnoosobowych� in��grujących 
grupę �il�u osób i ��s�luzywnych lub zrz�szających dzi�sią��i 
czy s���i ludzi� działających w opozycji do �rz�ci�go s���ora 
i pogardzan�j „gran�ozy”� będących próbą g�n�ralną zaanga�
żowania grupy prz�d mom�n��m zar�j�s�rowania ja�o for�
malna organizacja nonprofi�.

W dalsz�j części prz�ds�awiam zdjęcia u�azując� różn� KOLO�Y ini�
cja�yw ni�formalnych wraz z ich �ró��im opis�m.
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Kolorowe efekty: oprawa wizualna meczu, przygotowana przez kibiców klubu piłkarskiego Motor Lublin. Ogromne banery, kartoniady, trzymane przez kibiców 
w czasie meczu, są istotną formą wyrażania wartości wyznawanych przez członków grupy. Nieformalny Klub Kibiców zrzesza kilkuset członków, celem jego 
istnienia jest dopingowanie lokalnej drużyny piłkarskiej, ale także promowanie polskości, Lublina, działania wolontariackie na rzecz Domu Samotnej Matki.
Źródło: archiwum respondenta.

Estetyka: Plakat promujący wydarzenie – warsztat tworzenia 
ekologicznych ozdób świątecznych w nieformalnym centrum 
społecznym, Młynie Zabierzów k. Krakowa1.
Źródło: www.facebook.com/Zabierzow/photos/, zgoda na użycie.

Kolory przyszłości 1

Człon�owi� zna�omi��j wię�szości inicja�yw społ�cznych dos�rz�gają 
wymi�rn� �orzyści – główni� finansow� – wyni�ając� z formalizacji 
działań i  fun�cjonowania pod szyld�m fundacji czy s�owarzysz�nia. 
J�dna� �yl�o ni�wi�l�a część inicja�yw ni�formalnych fa��yczni� 
prz�chodzi prz�z ��n magiczny „mom�n� prz�jścia”� czyli wpisu do 
Krajow�go ��j�s�ru Sądow�go. Mo�ywacją do s�ania się częścią �rz��
ci�go s���ora j�s� możliwość o�rzymania dofinansowania na r�alizację 
zadań� co j�s� szcz�gólni� is�o�n� w przypad�u inicja�yw� ��ór� g�n��
rują wyso�i� i s�ał� mi�sięczn� �osz�y.

Przy�ład�m �a�i�j inicja�ywy j�s� Caf� Fińs�a – pi�rwsza w Polsc� 
b�zgo�ów�owa �awiarnia� pows�ała w �dycji GrolshAr�BoomF�s�ival 
w ramach �on�ursu Fr�sh Zon� w cz�rwcu 2013 ro�u2� mająca� zgod�
ni� z proj����m� działać dwa �ygodni�. W rz�czywis�ości fun�cjono�
wała ponad dwa la�a� u�rzymując się dzię�i nagrodom zdobywanym 
w �on�ursach� wsparciu poprz�z crowdfunding� wr�szci� s�ład�om 
samych wolon�ariuszy. Kosz�y� ��ór� nal�żało po�ryć co mi�siąc były 
ni�mał� – s�ładał się na ni� czynsz za wynajmowany lo�al w wyso�
�ości 1100 zło�ych� opła�y za m�dia� a w zimi� �a�ż� za ogrz�wani�. 
Podczas wywiadu prz�prowadzon�go w  si�rpniu 2014 ro�u j�dna 
z wolon�ariusz�� �a� opisała ówcz�sną sy�uację:

Były takie głosy, żeby formalizować działania, już rok temu to 
się zaczęło. Część osób chciała, część nie, ze względu na to, że to 
jednak stowarzyszenie, więc zawsze musi być jakiś lider, praw-
da? No i jednak to jest biurokracja, na pewno trzeba będzie się 
tym zajmować, jakieś składki są, trzeba robić zapis spotkań… 
Baliśmy się też hierarchizacji… Z drugiej strony jest opcja na to, 
żeby dostać jakieś pieniądze chyba od miasta, ale trzeba założyć 

1 Więc�j o Młyni� Zabi�rzów pisałam w „Animacji Życia Publiczn��
go” 2015� nr 3(20).
2 Więc�j o  Caf� Fińs�i�j pisałam w „Animacji Życia Publiczn�go” 
2014� nr 1(18)� s. 34–35.
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stowarzyszenie… i  możliwe że tak się stanie, że będziemy się 
stowarzyszać3.

Fa��yczni�� dzi�sięć mi�sięcy późni�j� 23 cz�rwca 2015 ro�u� pows�a�
ło S�owarzysz�ni� Caf� Fińs�a� wpisan� do r�j�s�ru K�S. Z �ońc�m 
��goż cz�rwca „Fińczycy” musi�li wyprowadzić się z �om�rcyjni� wy�
najmowan�go mi�jsca� j�dna� z nadzi�ją� ż� przyję�a forma ins�y�u�
cjonalna uła�wi im znal�zi�ni� �ańsz�go lo�alu �omunaln�go.

Z� względu na zby� wyso�i� �osz�y u�rzymania inicja�ywy� w� wrz��
śniu z� swoj�j działalności zr�zygnował �a�ż� Kol���yw ZA\\TA�G 
w Lublini�. Było �o mi�jsc� s�upiając� osoby sz�rząc� id�� �ol�rancji� 
najczęści�j o anarchis�ycznych poglądach. Mias�o wynajmowało �o�
l���ywowi duży lo�al po pr�f�r�ncyjnych c�nach� j�dna�� ja� �wi�r�
dziła człon�ini �ol���ywu:

(…) czynsz jest niski, aczkolwiek lokal jest całkiem spory, więc 
jak to pomnożyć przez metry, to wychodzi trochę… Jak na wy-
najęcie lokalu to jest mało, ale rachunki są bardzo, bardzo duże. 
To jest ogrzewanie, za które się płaci również w wakacje, więc te 
rachunki są bardzo wysokie.

Kol���yw prowadził swoją działalność od s�ycznia 2014 do wrz�śnia 
2015 ro�u� zgodni� z  zasadą non profi� oraz DIY (Do I� Yours�lf – 
zrób �o sam). Kol���yw ZA\\TA�G był al��rna�ywnym mi�jsc�m na 
mapi� Lublina� s�upionym na działalności �ul�uraln�j i  społ�czn�j: 
organizowano �am �onc�r�y muzy�ów sc�ny ni�zal�żn�j� po�azy fil�
mów zaangażowanych społ�czni�� �argi ��ologiczn�� spo��ania� wy�

3 Wszys��i� wypowi�dzi pochodząc� z  rozmów z  działaczami 
inicja�yw ni�formalnych wyróżnion� zos�ały �ursywą.

s�awy czy �uchnię społ�czną. Myśl o  formalizowaniu działań s�ała 
w sprz�czności z id�ą fun�cjonowania �ol���ywu i sam�go mi�jsca.

S�anowczo prz�ciwni nadawaniu s�a�usu ins�y�ucjonaln�go swo�
j�mu �lubowi są �a�ż� �ibic� pił�arzy Mo�oru Lublin. Oni j�dna� 
ws�azują ni� �yl� na id�ę� co na pragma�yzm – j�śli w czasi� m�czu 
na �rybunach zdarzy się coś ni�właściw�go� odpowi�dzialność ponosi 
osoba� a ni� cała organizacja. Is�o�n� są �a�ż� �w�s�i� związan� z bra�
�i�m obowiąz�ów formalnych. J�d�n z �ibiców �a� �o �łumaczy:

Jak zakładasz stowarzyszenie i  jesteś jego członkiem, to jakby 
coś się stało, to mogą mieć do ciebie pretensje o coś tam, może 
jakaś instytucja się do ciebie zwróci, mogą dać kary… A jak je-
steśmy teraz niezrzeszeni, możesz w każdej chwili odejść, nikt ci 
nic nie zrobi, jesteś niezależny… Założyć stowarzyszenie? My-
ślę, że to zabija takiego ducha kibicowania, wtedy odpowiadasz 
przed jakimiś prezesami, jest jakieś spotykanie, jak coś się wy-
darzy na stadionie, to zaraz wina stowarzyszenia.

His�orycy�majs��r�owicz��hobbyści� r�mon�ujący zaby��ową pro�
chownię w  T�r�spolu� �a�ż� d��larują �on�ynuowani� swoj�j dzia�
łalności b�z s�arania się o s�a�us ins�y�ucjonalny. Dbani� o porząd�� 
wo�ół obi���u� drobn� r�mon�y� organizowani� wys�aw his�orycznych 
�o główna oś działań ni�formaln�go Klubu Miłośni�ów For�yfi�acji 
i His�orii� �worzon�go prz�z grupę mężczyzn pozos�ających ob�cni� 
na �m�ry�urz�. Człon�owi� Klubu szcz�gólni� c�nią sobi� ni�zal�ż�
ność� swobodę r�alizacji pomysłów. J�d�n z lid�rów mówi wpros�:

Nic nas nie ogranicza, czas też nie. Możemy 24 godziny na dobę 
pracować.

Przestrzenie obywatelskiej aktywności

Kolorowi ludzie: piknik na trawie na podwórku Białej Drogi. Biała Droga to z jednej strony prywatny lokal, w którym prowadzone są warsztaty, m.in. pracy z ciałem, 
z drugiej zaś przestrzeń działań nieformalnych, integrujących lokalną społeczność oraz osoby, którym bliskie są idee samokształcenia, rozwoju i dobrego życia.
Źródło: www.facebook.com/BialaDroga/photos_stream, zgoda na użycie.



37Animacja Życia Publicznego     nr 5 (22) 2015

Z drugi�j s�rony� całą �n�rgię społ�cznicy mogą wy�orzys�ać na �o� co 
ich najbardzi�j in��r�suj�� ni� �racąc czasu na sprawy formaln�� ��ó�
r� znają z wcz�śni�jszych doświadcz�ń� związanych z prowadz�ni�m 
własn�j działalności gospodarcz�j:

Jak jest sformalizowane, to nie można się wychylać poza to, co 
jest opisane. I  druga sprawa to te papiery, administracja. To 
jest przerażające tym bardziej, że człowiek prowadził działal-
ność gospodarczą… Zresztą drugi kolega i  trzeci nie chcą sły-
szeć o tym, żeby prowadzić stowarzyszenie. Stwierdziliśmy, że 
jesteśmy za starzy, żeby ktoś nas jeszcze ciągnął po urzędach 
skarbowych.

Podobni� o formalizacji działań wypowiada się lid�r�a Biał�j Drogi:
To chyba jest trochę lęk przed tą władzą, że jak do nich pójdzie-
my, to oni nas zasypią papierami i pozwoleniami i po prostu 
nas to zje… Ten czas, który chcieliśmy spędzać razem na gra-
niu w badmintona albo piciu herbaty, oglądaniu filmu, będzie 
trzeba spędzić na tym, żeby to sformalizować i  tak dużo tego 
czasu trzeba będzie wkładać… Więc jak mniej tych formalnych 
rzeczy, to więcej czasu na tę esencję.

Biała Droga mi�ści się fa��yczni� w  mi�sz�aniu wynajmowanym 
prz�z Annę� ��rap�u��ę pracy z ciał�m� zajmującą się zawodowo pro�
wadz�ni�m �ursów i warsz�a�ów jalla!� pogłębiających świadomość 
ciała i �mocji poprz�z ćwicz�nia� �ani�c i ��chni�i ��spr�sywn�4. Biała 
Droga �o ni� �yl�o mi�jsc� pracy Anny� al� �a�ż� prz�s�rz�ń udos�ęp�
niana b�zpła�ni� pod różn� działania �wórcz�� forum wymiany do�
świadcz�ń� wi�dzy i umi�ję�ności� in��gracji sąsi�dz�i�j. Człon�owi� 
inicja�ywy zorganizowali świę�o ulicy� spo�y�ają się po �o� by wspólni� 
spędzić czas� oglądać filmy� go�ować� ćwiczyć jogę. Anna opowiada 
o zaangażowanych osobach:

Jeśli chodzi o grupę, czy chciałaby ze mną założyć stowarzysze-
nie czy spółdzielnię… Ta grupa jest na tyle dynamiczna i  na 
tyle robi to po prostu hobbystycznie, że nie potrzebuje się for-
malizować… Natomiast te osoby, które chcą działać bardziej 
formalnie, mają już najczęściej albo stowarzyszenie, albo dzia-
łalności gospodarcze. Czyli po prostu działają jako firma albo 
jako NGO… My tutaj wspólnie zrzucamy się na czynsz, to jest 
duża elastyczność, nikt się nie musi od razu zapisywać, płacić 
żadnych składek…

4 Zob. www.jalla.com.pl.
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Lid�r�a poruszyła j�szcz� j�dną ważną �w�s�ię� związaną z� swoimi 
marz�niami:

Chciałabym mieć możliwość jako mała firma od czasu do czasu 
robić kampanię społeczną, która byłaby dofinansowana, ponie-
waż jest działaniem społecznym.

Swoimi marz�niami dzi�liła się z� mną �a�ż� Pani Basia� wolon�a�
riusz�a prowadząca zajęcia z dzi�ćmi w świ��licy w Zauł�u B�nowo 
�oło Kwidzyna5:

A moim marzeniem jest, jako wolontariuszka pojechać do ja-
kiegoś kraju i pomagać dzieciom… Podobają mi się Afrykanie, 
często oglądam programy i aż serce ściska… tam nawet wody 
nie ma, a u nas woda się marnuje. Ale ja już nie ten wiek, ja już 
mam pół wieku…

Zauł�� B�nowo �o mi�jsc� a��ywności lo�aln�j mi�sz�ańców wsi 
B�nowo� fun�cjonując� w budyn�u ni�czynn�j sz�oły pods�awow�j. 
Prowadzony prz�z s�owarzysz�ni� E�o�Inicja�ywa� j�s� pra��ycznym 
labora�orium animacji społ�czn�j i  �du�acji ��ologiczn�j na wsi6. 
Pani Basia� mi�sz�ająca po sąsi�dz�u� opi��uj� się budyn�i�m. Z wła�
sn�j inicja�ywy zaczęła ucz�s�niczyć w zajęciach dla dzi�ci ja�o współ�
prowadząca� na�omias� późni�j� �i�dy od�szła główna �oordyna�or�a� 
sama zaczęła organizować warsz�a�y �ulinarn�. J�s� �o działalność 
ni�formalna� poni�waż a��ywis��a ni� posiada uprawni�ń do prowa�
dz�nia zajęć z dzi�ćmi. Poświęca j�dna� swój czas dzi�ciom� bowi�m� 
ja� sama mówi: Lubię służyć pomocą… Dobro wraca.

Kolorowy s���or ni�formalnych działań społ�cznych c�chuj� się 
różnorodnością� zarówno j�śli chodzi o  s�alę pod�jmowanych ini�
cja�yw� liczbę zaangażowanych osób� obszar działań� ja� i  s�osun�� 
do formalizacji a��ywności grupy czy osoby. Zwy�l� inicja�ywy ni��
formaln� �rwają i  rozwijają się ni�ja�o obo� lub przy organizacjach 
�rz�ci�go s���ora� �orzys�ając z ich zasobów. S�osun�owo rzad�o dzia�
łalność ni�formalna j�s� j�dyni� pi�rwszym ��ap�m w proc�si� zmi��
rzającym do pows�ania s�owarzysz�nia czy fundacji� a  j�śli do ��go 
dochodzi� poprz�dzon� j�s� �o wi�loma dys�usjami� w czasi� ��órych 
rozważa się �w�s�i� pra��yczn� i  id�ow�. Najczęści�j j�dna� właśni� 
pragma�yzm powoduj�� ż� inicja�ywy ni�formaln� ni�formalnymi 
pozos�ają.

Małgorzata Krysa
do��oran��a na Wydzial� P�dagogicznym  

Uniw�rsy���u Warszaws�i�go

5 Więc�j na ��n ��ma�: ���s� Doro�y Jawors�i�j� Zaułek Benowo: trzy 
spojrzenia na społeczny rozwój wsi� w �ym �omi�.
6 h��p://www.b�nowo2.��o�widzyn.pl/.



38 Animacja Życia Publicznego     nr 5 (22) 2015

Przestrzenie obywatelskiej aktywności

„Budowani� zrębów ��go� co nazywan� j�s� społ�cz�ńs�w�m obywa�
��ls�im� zos�ało w Polsc� powi�rzon� ludziom i organizacjom �worzą�
cym �rz�ci s���or. To organizacj� pozarządow� miały być forpocz�ą 
zmian� ni�ść «�agan�� oświa�y» i dawać przy�ład� ja� nal�ży �worzyć 
d�mo�ra�yczn� proc�dury� angażować społ�cz�ńs�wo� budować za�
ufani� i ��os współpracy w imię dobra wspóln�go. Czy fa��yczni� się 
�o udaj�?”1

Ta�i� py�ani� zadał�m �rzy la�a ��mu publi�ując w „Nowym Oby�
wa��lu” ar�y�uł� w ��órym poszu�iwał�m odpowi�dzi na py�ani� o �o� 
na il� �rz�ci�mu s���orowi w Polsc� udaj� się „animować prz�s�rz�ń 
publiczną i �sz�ał�ować normy i zasady� ��ór� mają wpływ na pozo�
s�ał� s���ory”� a na il� sam ul�ga wpływom i pozos�aj� pod pr�sją s���
�orów pańs�wow�go oraz bizn�sow�go. Drobiazgowa analiza badań 
społ�cznych2 oraz własn� obs�rwacj� doprowadziły mni� w��dy do 
mało op�ymis�ycznych wnios�ów. Po �rz�ch la�ach nie widzę żad-
nych przesłanek, aby stwierdzić, że coś mogło zmienić się na plus 
w zakresie kształtowania przez trzeci sektor debaty publicznej czy 
demokratyzacji procedur na dowolnym szczeblu organizacji spo-
łecznej.

Wydarz�nia �ończąc�go się ro�u 2015� wybory pr�zyd�nc�i�� 
parlam�n�arn�� a  szcz�gólni� os�a�ni� �ygodni� zami�szania wo�ół 
Trybunału Kons�y�ucyjn�go� prz�bi�g d�mons�racji KOD i związan� 
z nimi r�lacj� prasow� u�wi�rdzają mni� w prz��onaniu� ż� organiza�
cj� pozarządow� w naszym �raju są mało znaczącym „plan��on�m”� 
mio�anym między paszczami poli�ycznych wi�lorybów. Obywa��l� 
próbujący organizować się w  �rz�cios���orow�j formul� pozbawi�ni 
są własn�go� ni�zal�żn�go i słyszaln�go głosu oraz siły sprawcz�j. Na�
w�� j�śli znaczna część �wórców �rz�ci�go s���ora j�s� w�wnę�rzni� 
prz��onana o  swoj�j dzi�jow�j roli anima�orów społ�cz�ńs�wa oby�

1 T�n i �ol�jn� cy�a�y pochodzą z moj�go ar�y�ułu� zob. Szymon Sur�
macz� Trzeci sektor: awangarda czy konserwowanie „systemu”?� „Nowy 
Obywa��l” 2013� nr 53.
2 W cy�owanym ar�y�ul� odwoływał�m się m.in do: Diagnoza społecz-
na 2011: warunki i jakość życia Polaków� (r�d.) Janusz Czapińs�i� To�
masz Pan��� C�n�rum �ozwoju Zasobów Ludz�ich� Warszawa 2012; 
Jadwiga Prz�włoc�a� Pio�r Adamia�� Al��sandra Zając� Życie codzien-
ne organizacji pozarządowych w  Polsce� S�owarzysz�ni� Klon/Jawor� 
Warszawa 2012; Grażyna Pi�cho�a� Organizacje pożytku publicznego 
– w drodze do społeczeństwa obywatelskiego?, Ka�owic� 2011; Jarosław 
Bob�r �� al.� Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne 
działania: raport o  stanie samorządności terytorialnej w Polsce� Uni�
w�rsy��� E�onomiczny� Małopols�a Sz�oła Adminis�racji Publiczn�j� 
Kra�ów 2013. Badań ws�azujących wpros� lub pośr�dnio na słabości 
�rz�ci�go s���ora j�s� znaczni� więc�j� war�o przyjrz�ć się np. publi�
�acjom wydawanym w ramach proj���u „D�cydujmy �az�m”: h��p://
www.d�cydujmyraz�m.pl/publi�acj�/d�cydujmy_raz�m_.h�ml� oraz 
r�gularni� a��ualizowanym badaniom �rz�ci�go s���ora publi�owa�
nym na por�alu h��p://civicp�dia.ngo.pl/.

wa��ls�i�go� �o fa��y po�azują dobi�ni�� ż� „społeczeństwo obywatel-
skie” w Polsc� nadal j�s� w sf�rz� marz�ń� a moż� się ��ż o�azać� ż� nie 
jest wielu Polakom do niczego potrzebne. Ta�i� ��zy mogą wydać 
się �on�row�rsyjn�� al� spróbuję przyjąć na si�bi� ni�co ni�wdzięczną 
rolę wołając�go� ż� „�ról j�s� nagi”.

Nieomylność władzy

„Dzisi�jszy �rz�ci s���or s�anowi a�rapę mas�ującą pos�ępującą oligar�
chizację życia społ�czn�go. J�s� �a�ż� w�n�yl�m b�zpi�cz�ńs�wa� �a�
nalizującym a��ywność społ�czną w �i�run�u pożądanym i b�zpi�cz�
nym dla władzy poli�yczno�bizn�sow�j”. To ��za� ��órą udowadniał�m 
�rzy la�a ��mu� ws�azując na sys��mow� i  organizacyjn� ułomności 
i  ni�dos�onałości s���ora pozarządow�go. Głównym zarzu��m był 
bra� d�mo�ra�yczn�j �ul�ury i pra��y�i w samych organizacjach oraz 
ni�dos�a��� d�mo�racji i  możliwości współd�cydowania prz�z oby�
wa��li (uczniów� �onsum�n�ów� mi�sz�ańców) w  innych obszarach 
nasz�go życia� �a�ich ja� mi�jsc� pracy� sz�oła� mi�jsc� zami�sz�ania� 
za�upy i�d.

„Zamias� �worzyć podmio�ow�� d�mo�ra�yczn� i  samorządn� 
społ�cz�ńs�wo� działając� w płaszczyźni� poziom�j� opar��j na id�ach 
równości i współpracy� �rz�ci s���or s�aj� się bazą dla inicja�yw chary�
�a�ywnych� fun�cjonujących w płaszczyźni� pionow�j� z� ścisłą i �rwa�
łą hi�rarchią opar�ą na ni�równości praw i obowiąz�ów” – pisał�m 
w  „Nowym Obywa��lu”. Ż�by ��ma� ni� pozos�ał na abs�ra�cyjnym 
„m��apoziomi�” oraz w c�lu podjęcia na nowo dys�usji o �rz�cim s���
�orz� i ja�ości pols�i�j d�mo�racji� podam �il�a świ�żych przy�ładów 
z własn�j pra��y�i rodzica� doradcy i sz�ol�niowca:

 9 W sz�ol� odbywają się wybory prz�wodnicząc�go �lasy. Ja� 
co ro�u� pani nauczyci�l�a zaproponowała swoj�go j�dyn�go 
�andyda�a. Ni�� ni� pro��s�ował� ni�� ni� widział w �ym nicz��
go dziwn�go. Prz�ci�ż �o wychowawczyni decyduje.

 9 W s�owarzysz�niu� ��ór�go człon�owi� domagają się wię�sz��
go wpływu na d�cyzyjność zarządu� proponuję wprowadz�ni� 
�ol�gialn�go mod�lu zarządzania i r�zygnację z fun�cji pr��
z�sa i wic�pr�z�sów na rz�cz równych człon�ów zarządu i d��
mo�ra�ycznych głosowań. W  odpowi�dzi słyszę głosy (�ych 
samych osób)� ż� �o zły pomysł� bo ��oś „musi �o �rzymać za 
pys�”� „b�z sz�fa �o się ni� sprawdzi”� „prezes musi być”.

 9 Pr�z�s s�owarzysz�nia (�lub spor�owy) chciałby s�ładać 
wnios�i o  dofinansowania do innych ins�y�ucji niż gmina 
i powia�. Prz�glądamy s�a�u�� proponuję mu prz�głosowani� 
na walnym z�braniu popraw�� ni�zbędnych do s�ar�u w �on�
�ursach �ypu ASOS czy FIO. W  odpowi�dzi słyszę: to ja te 
poprawki do statutu wprowadzę z panem Jankiem ze staro-
stwa. W �lubi� j�s� prz�ci�ż 70 człon�ów� do zmiany s�a�u�u 
po�rz�ba dwi� �rz�ci� głosów przy połowi� ob�cnych� a �o ni��
r�aln�� ż�by na z�brani� przyszło więc�j niż pięć osób. Kogo 

Demokracja i trzeci sektor: między twardą 
ręką władzy a niewidzialną ręką rynku
Szymon Surmacz
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obchodzi czy coś się zmi�ni w  s�a�uci�� ważn� ż�by dos�ać 
pi�niądz� na now� bram�i.

 9 „J�s��m właścicielem spółdzielni socjalnej” – powi�dział 
j�d�n z ucz�s�ni�ów sz�ol�nia dla podmio�ów ��onomii spo�
ł�czn�j. Ni� zdziwiło mni�� �i�dy podczas warsz�a�u z analizy 
o�ocz�nia organizacji� ja�o swój „ryn��” p�rf��cyjni� rozry�
sował lis�ę ins�y�ucji� z ��órych moż� dos�ać różn� formy do�
finansowania.

To oczywiści� drobn� i  wybiórcz� przy�łady „d�mo�racji w  działa�
niu”� j�dna� obawiam się� ż� �ażdy z a��ywnych społ�czni�ów będzi� 
w s�ani� podać dzi�sią��i podobnych. J�śli sami ni� po�rafimy dbać 
o bazę człon�ows�ą� zas�ępowalność i �ad�ncyjność �adr� wzros� licz�
by człon�ów� ich a��ywność i płac�ni� s�ład��� �o ni� ocz��ujmy� ż� 
nagl� społ�cz�ńs�wo s�ani� się bardzi�j zaangażowan� i wymagając�� 
a władza zaczni� być bardzi�j d�mo�ra�yczna i  �ra��ować obywa��li 
w sposób podmio�owy.

Kto nas nauczy demokracji?

Na �a� pos�awion� py�ani� odpowi�m: ni��. D�mo�racji ni� można 
się „nauczyć”. Można ją poczuć� zrozumi�ć w  działaniu� al� ni� da 
się j�j „opowi�dzi�ć” czy prz��azać za pośr�dnic�w�m podręczni�a. 
Co z ��go� ż� nauczymy się pisać proc�dury� s�a�u�� o�r�ślimy prawa 
i obowiąz�i człon�ów� po�worzymy prof�sjonaln� r�gulaminy� �ryby 
�onsul�acji społ�cznych� plany współpracy i  s�ra��gi�� s�oro mało 
�ogo �o �a� naprawdę in��r�suj�. Pr�z�s z  pan�m Jan�i�m zmi�nią 
w papi�rach co �rz�ba – ważn�� ż�by było gdzi� grać w pił�ę.

Ni� mam wą�pliwości� ż� bra�uj� nam d�mo�racji oraz umi�ję��
ności dialogu i par�ycypacji w różnych obszarach życia. Bra� „orga�
nicznych” umi�ję�ności �worz�nia d�mo�ra�yczn�go społ�cz�ńs�wa 
prowadzi w pros��j drodz� do umacniania au�ory�aryzmu� j�śli �yl�o 
zap�wni �ażd�mu swois�� minimum w pos�aci „nowych bram��” czy 
innych „500 zło�ych”. Ar�y�uł sprz�d �rz�ch la� za�ończył�m �a�imi 
słowami: „Ważnym zadani�m dla budowania s�nsown�go �rz�ci�go 
s���ora ni� j�s� odpowi�dź na py�ani�� co mają robić organizacj�� al� 
w jaki sposób. Odpowi�dnio zorganizowana fabry�a gwoździ moż� 
być l�pszą sz�ołą d�mo�racji i  par�ycypacji niż zhi�rarchizowana 
fundacja publi�ująca dzi�sią��i podręczni�ów na ��ma� «a��ywności 
obywa��ls�i�j»”. Ta�ich m�chanizmów par�ycypacyjnych i samoorga�
nizacyjnych w� współcz�sn�j Polsc� nadal j�s� ja� na l��ars�wo� al� 
pojawiają się inn� formy samoorganizacji.

W ni�wi�l�im s�opniu rolę d�mo�ra�yczn�go organiza�ora życia 
społ�czn�go przyjmują na si�bi� inicja�ywy ni�formaln�. J�dna�� ja� 
�o opisał Krzysz�of H�rbs�3� odcinają się on� od �rz�ci�go s���ora� co 
równi�ż powinno być sygnał�m os�rz�gawczym dla „ins�y�ucjonal�
nych społ�czni�ów”. W dys�usji nad znacz�ni�m ruchów ni�formal�
nych war�o pod�r�ślić� ż� wi�lo�ro�ni� współ�worzą j� osoby wcz��
śni�j związan� z NGOs� zni�chęcon� „gran�ozą”� „wolon�o�racją” czy 
fasadowością i  �ymczasowością działań „proj���owych”. Pojawia się 
wręcz o�r�śl�ni� „czwar�y s���or”� o �yl� moim zdani�m ni��rafion�� 
ż� �rudno �u mówić o s���orz�� ��óra �o nazwa za�łada sama w sobi� 
ja�ąś formę organizacyjną.

3 Krzysz�of H�rbs�� (współpr.) Mar�a Ża�ows�a� Ruchy nieformalne 
a kierunki rozwoju ekonomii społecznej: rekomendacje dla polityk pu-
blicznych, C�n�rum �ozwoju Zasobów Ludz�ich� Warszawa 2013.

W ruchach ni�formalnych widzę dwa �r�ndy. Pi�rwszy� wy�orzy�
s�ujący dos�ępn� narzędzia formaln�� prz�ni�ający w poprz�� do�ych�
czasowych s���orów (ja� ruchy mi�js�i� angażując� społ�czni�ów� 
prz�dsiębiorców� nau�owców� ni�zal�żnych ��sp�r�ów dla osiągania 
celów politycznych). I drugi� wyznaczany prz�z �a�i� podmio�y ja� 
�oop�ra�ywy spożywcz�� ban�i czasu� �argi �ypu „pros�o od rolni�a” 
czy inn� ni�formaln� inicja�ywy z  za�r�su ��onomii dzi�l�nia się� 
��ór� pows�ają w celu osiągania korzyści ekonomicznych (w drugi�j 
�ol�jności społ�cznych) i wyraźni� pozos�ają ni�ufn�� czasami wręcz 
wrogi� wob�c pańs�wa i  do�ychczasowych� sformalizowanych form 
organizacji społ�czn�j.

Czy trzeci sektor musi odejść?

Uważam� ż� w �a�i�j formi� ja�ą mamy ob�cni� – �a�. Anglosas�i mo�
d�l „�rójpodziału” s���orow�go ni� sprawdza się w Polsc�. Po�rz�bu�
j�my wię�sz�j różnorodności ins�y�ucjonaln�j i możliwości ��sp�ry�
m�n�owania w sf�rz� społ�czn�j� w �ym wię�sz�j mnogości inicja�yw 
i form ich wspi�rania – ni� �yl�o finansow�go. Znaczni� mni�jsz� zna�
cz�ni� dla rozwoju d�mo�racji ma fa�� przypisania dan�go podmio�u 
do �on�r��n�go s���ora� w  porównaniu do sposobu pod�jmowania 
w nim d�cyzji i �ra��owania pracowni�ów i człon�ów. Dla��go poszu�
�ując nowych rozwiązań l�gislacyjnych i organizacyjnych� służących 
d�mo�ra�yzacji Pols�i� więc�j nacis�u powinniśmy �łaść na sposób 
działania i ja�ość �f���ów� ni� zaś na formę i papi�row� zapisy s�a�u�u 
czy osiąganych ws�aźni�ów.

J�śli ni� do�onamy w �rz�cim s���orz� poważnych r�form zmi��
rzających do zwię�sz�nia obywa��ls�i�j podmio�owości i  d�cyzyj�
ności� ni� zaczni�my się nawzaj�m rozliczać� �oop�rować czy naw�� 
�on�urować (j�dno drugi�go ni� wy�lucza) w budowaniu au��n�ycz�
n�go zaangażowania w sprawy publiczn�� �o pozos�ani� nam na d��a�
dy wyłączni� możliwość obsługi zadań publicznych lub naprawiani� 
w  mod�lu filan�ropijnym sz�ód wyrządzanych prz�z „ni�widzialną 
rę�ę ryn�u” (bi�da� b�zdomność� wy�lucz�ni�).

Trz�ci s���or ni� moż� być pun���m prz�ciąganym na linii pomię�
dzy dwoma w���orami – pańs�w�m i ryn�i�m. Dos�onal� wi�my� ż� 
nadmi�rn� zbliż�ni� się do j�dn�go czy drugi�go bi�guna grozi u�ra�
�ą �ożsamości. J�dna�� ż�by wywalczyć sobi� ni�zal�żność i wyrwać 
z dwubi�gunow�j logi�i� �rz�ba garściami cz�rpać z obu s�ron – jasno 
ar�y�ułować swoj� c�l� publiczn� (poli�yczn�) i ni� bać się prz�dsię�
biorczości i zarabiania pi�niędzy. Źl� rozumiana apoli�yczność i „czy�
s�� społ�czni�os�wo” �o najwię�sz� zagroż�ni� dla �rwałości inicja�yw 
obywa��ls�ich. Zamias� j�dn�go �rz�ci�go s���ora po�rz�buj�my wi��
lobarwn�go r�mi�su inicja�yw społ�czno�gospodarczo�poli�ycznych� 
naw�� j�śli będzi� nam cięż�o j�dnoznaczni� ws�azać czy dana s�ru��
�ura �o bardzi�j firma� s�owarzysz�ni� czy organizacja poli�yczna. Co 
dobr� dla d�mo�racji� ni� musi być dobr� dla „�radycyjn�go” �rz�ci��
go s���ora� bo – ja� widzimy z minion�go ćwi�rćwi�cza – �o co było 
�orzys�n� dla rozwoju �rz�ci�go s���ora� ni� prz�łożyło się w sposób 
znaczący na ja�ość pols�i�j d�mo�racji.

Szymon Surmacz
�oordyna�or Labora�orium A��ywności Społ�czn�j w Wolimi�rzu�

S�owarzysz�ni� „Obywa��l��Obywa��lom”
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Tylko nie usłyszałem wtedy, co miałbym robić zamiast tego1.

Ma��usza Koni�czn�go poznałam w  2011 ro�u. Ja�o s�ud�n� pra�
cy socjaln�j ucz�s�niczył w  prowadzonych prz�z� mni� zajęciach. 
W prz�ciwi�ńs�wi� do swoich �ol�gów� już w��dy dobrz� wi�dział� co 
chc� robić w życiu i dlacz�go podjął s�udia na �i�run�u: praca socjal�
na. Po �rz�ch la�ach spo��aliśmy się ponowni�. W 2014 ro�u zaprosi�
łam Ma��usza Koni�czn�go na rozmowę o j�go a��ywności społ�czn�j 
i działalności w grupi� „�ozryw�owa młodzi�ż”. In��r�sowało mni�� 
ja� pasj� nas�ola��a prz�rodziły się w �on�r��ny s�yl życia: prof�sjo�
nalni� przygo�owan�go społ�czni�a. T�n młody mężczyzna od 13. 
ro�u życia działa na rz�cz społ�czności lo�aln�j. W swoj�j rodzinn�j 
wsi Krza�i od ponad dzi�sięciu la� organizuj� zajęcia �du�acyjn�� ni� 
�yl�o dla dzi�ci i młodzi�ży.

Podczas nasz�j ubi�głoroczn�j rozmowy Ma��usz sprawiał wraż��
ni� zaabsorbowan�go pracą i planami na przyszłość. Z j�go wypowi��
dzi wyni�ało� ż� probl�my� z ��órymi spo�y�a się na co dzi�ń ja�o spo�
ł�czni� ni� hamują j�go zapału do pracy. Liczą się pomysły na �ol�jn� 
działania i proj���y. Ni� ma więc mowy o odpoczyn�u. T�raz� pół�ora 
ro�u po os�a�nim spo��aniu� widzę �ol�jną m��amorfozę. Tym raz�m 
w moim rozmówcy dos�rz�gam prz�d� wszys��im budzącą się r�fl���
syjność.

Od dłuższego czasu zastanawiałem się, w jakim kierunku powinie-
nem podążać, czym chcę się zająć, gdzie i  z kim działać – odpowia�
da� �i�dy py�am o plany na najbliższy czas. Przyznaj�� ż� przy o�azji 
os�a�nich urodzin (a  były �o 25. urodziny) pos�anowił zmi�nić coś 
w swoim życiu: Na kartce zapisałem swój cel na ten rok, a następnie 
przywiesiłem ją w widocznym miejscu.

Kilka słów wprowadzenia

Ma��usz Koni�czny urodził się w 1990 ro�u. J�s� absolw�n��m Wy�
działu S�osowanych Nau� Społ�cznych i  ��socjalizacji Uniw�rsy���
�u Warszaws�i�go. Ni�baw�m równi�ż s�ończy s�udia na �i�run�u: 
samorząd ��ry�orialny i  poli�y�a r�gionalna w  C�n�rum S�udiów 
Samorządu T�ry�orialn�go i  �ozwoju Lo�aln�go na Uniw�rsy��ci� 
Warszaws�im. J�szcz� zanim zdał ma�urę – w 2007 ro�u – zos�ał wy�
różniony w  VII Kon�ursi� Krysz�ałow�j Koniczyny (nagroda przy�
znawana prz�z Fundację Edu�acyjną 4H). W �ym samym ro�u zos�ał 
s�yp�ndys�ą „Doliny Kr�a�ywn�j”� programu T�l�wizji Pols�i�j. Kil�a 
la� późni�j� w 2012 ro�u� zos�ał ambasador�m programu „Młodzi�ż 
w  działaniu”. J�s� �a�ż� laur�a��m nagrody marszał�a woj�wódz�wa 
łódz�i�go za osiągnięcia ar�ys�yczn� i promocję woj�wódz�wa.

1 T�n i wszys��i� �ol�jn� cy�a�y pochodząc� z rozmów z Ma��usz�m 
Koni�cznym oraz innymi człon�ami grupy „�ozryw�owa młodzi�ż” 
wyróżniono �ursywą.

Mateusz Konieczny: profesjonalizacja 
kariery społecznika
Aneta Ostaszewska

Wszystko zaczęło się w Krzakach

Krza�i �o wi�ś położona w  powi�ci� si�radz�im� w  woj�wódz�wi� 
łódz�im. Liczba mi�sz�ańców wynosi ob�cni� o�. 250 osób2. W 2003 
ro�u grupa młodych mi�sz�ańców wsi� uczniów gimnazjum� z Ma�
��usz�m Koni�cznym na cz�l�� powołała do is�ni�nia w  Krza�ach 
ni�formalną grupę „�ozryw�owa młodzi�ż”. Ich c�l�m od począ��u 
była animacja czasu woln�go dzi�ci i młodzi�ży� szcz�gólni� w o�r��
si� wa�acji oraz f�rii zimowych. Od 2004 ro�u grupa zorganizowała 
i zr�alizowała dzi�więć proj���ów społ�cznych3. Oprócz inicja�yw an�
gażujących dzi�ci i młodzi�ż� grupa organizuj� wys�awy� proj��cj� fil�
mow�� f�s�yny i �on�ursy a��ywizując� wszys��ich mi�sz�ańców wsi; 
a��ywni� ucz�s�niczy w  proj���ach r�gionalnych i  ogólnopols�ich. 

2 Dan� na ��ma� Krza�ów pochodzą b�zpośr�dnio od Ma��usza Ko�
ni�czn�go oraz z� s�rony h��p://www.�rza�i.info/ind�x.php/�rza�i/
i��m/11��rza�i� dos�ęp: 17 paździ�rni�a 2015 ro�u.
3 Więc�j na ��ma� proj���ów pa�rz: h��p://www.�rza�i.info� dos�ęp: 17 
paździ�rni�a 2015 ro�u.

Źródło: archiwum własne Mateusza Koniecznego
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W  2008 ro�u uruchomiła s�ronę in��rn��ową (h��p://www.�rza�i.
info)� na ��ór�j umi�szcza opisy zr�alizowanych proj���ów i a�cji oraz 
zdjęcia z warsz�a�ów� ��ór� prowadzi od 2004 ro�u. W si�rpniu 2013 
ro�u „�ozryw�owa młodzi�ż” obchodziła uroczys�y jubil�usz „10 la� 
ruchu w Krza�ach”4.

Pomysł na siebie, pomysł na Krzaki

Ma��usz Koni�czny mówi o sobi�: Jestem bardziej praktykiem niż teo-
retykiem. Poproszony o do�ończ�ni� zdania rozpoczynając�go się od 
Jestem…� odpowiada� ż� j�s� osobą� ��óra wyznacza sobi� c�l� i s�ara 
się j� r�alizować. �zad�o r�zygnuj�� a rozpoczę�� zadani� wy�onuj� 
do �ońca. Częs�o dobro innych i  praca na rz�cz innych są dla ni��
go ważni�jsz� niż osobis�� �orzyści. Lubi pomagać innym� gdy ni�� 
go do ��go ni� zmusza� ni� wywi�ra żadn�j pr�sji� ż� �a� �rz�ba. Cały 
czas chc� się rozwijać� chc� się uczyć: Na szkoleniach, które prowadzę, 
przedstawiam się, że pochodzę z Krzaków, małej miejscowości. I  tego 
się nie wstydzę.

Za �luczowy dla a��ywności społ�czn�j uważa ro� 2003� �i�dy 
wspólni� z� znajomymi z  Krza�ów pos�anowił zorganizować Dzi�ń 
Dzi�c�a� dla si�bi�� �ol�gów i �ol�żan��. Impr�za odbyła się w budyn�
�u zam�nię��j sz�oły w Krza�ach. Był grill� były zabawy spor�ow�.

Pamiętam, że mój tata był radnym, kupił nam kiełbasy, wspól-
nie z mamą koleżanki zrobili grilla, były też ciasta… I to było 
jedno z  pierwszych działań, które uważam za bardzo ważne 
i kluczowe w rozwoju, też poszukiwanie swojego miejsca.

Wspomina równi�ż� ż� od�ąd pamię�a� ucz�s�niczył w  życiu s�raży 
(OSP) – j�go mama j�s� s�rażacz�ą� �a�a druh�m. Chę�ni� brał udział 
w działaniach organizowanych prz�z s�raż� a ��raz �a� �o wspomina: 
Remiza stała się moim drugim domem. W �am�ym czasi� organizował 
��ż wsparci� dla osób� ��ór� miały probl�my z nau�ą� chciał w��dy być 
nauczyci�l�m ma��ma�y�i. W 2004 ro�u w gimnazjum w Brz�źniu� do 
��ór�go uczęszczał� pojawia się Pio�r S�asi�� wówczas pr�z�s Towarzy�
s�wa Inicja�yw Twórczych „ę”:

I on wtedy opowiadał, wspólnie z Martą Białek-Graczyk i in-
nymi, o  organizacjach pozarządowych, że istnieje możliwość 
wspierania działań młodzieżowych. Miałem wtedy 14 lat. Pa-
miętam dobrze salę w gimnazjum, w której odbyło się to spo-
tkanie.

Ef����m ��go spo��ania były warsz�a�y prowadzon� prz�z „ę”� w ��ó�
rych Ma��usz Koni�czny ucz�s�niczył.

4 Zob. h��p://www.�rza�i.info/ind�x.php/proj���y/i��m/52�10�la��ru�
chu�w��rza�ach� dos�ęp: 17 paździ�rni�a 2015 ro�u.

Robiliśmy bardzo różne rzeczy, wyprawy i  zajęcia plenerowe, 
fotograficzne.

W��dy ��ż napisał swój pi�rwszy proj���� ��óry zgłosił do Pols�i�j 
Fundacji Dzi�ci i  Młodzi�ży. Proj��� nosił �y�uł „Wa�acj� w  Krza�
�ach”� dofinansowani� wynosiło 2400 zło�ych.

To był czerwiec, kiedy otrzymaliśmy informację, że projekt zo-
stał zaakceptowany i dostaliśmy dofinansowanie. Czytam teraz 
ten mój wniosek i myślę, że sam sobie nie przyznałbym dofi-
nansowania, biorąc pod uwagę to, jak ten wniosek został napi-
sany. Ale widzę sens w tym projekcie, bo wypływał on z naszych 
potrzeb. Była tam widoczna potrzeba działania, które zmieni 
mini-społeczność.

W ramach proj���u odbyły się warsz�a�y fo�ograficzn�� pl�n�row�.
Młodzi ludzie dostali aparaty fotograficzne do ręki i mogli robić 
nie tylko zdjęcia, ale i nagrywać filmiki; w miejscowości, w któ-
rej prawdopodobnie nikt nie posiadał aparatu cyfrowego, to był 
więc prawdziwy szał.

W �am�ym o�r�si� odbył się równi�ż pi�rwszy wyjazd Ma��usza Ko�
ni�czn�go na sz�ol�ni�.

Rodzice nie chcieli, bym jechał tam sam. Razem z koleżanką 
znaleźliśmy opiekuna – nauczyciela i  razem pojechaliśmy na 
warsztaty w  Konstancinie Jeziornej. To były warsztaty o  ko-
munikacji w grupie. Pamiętam Elę Sołtys, która prowadziła te 
warsztaty, a materiały pomocnicze do tej pory służą mi w pra-
cy. Miałem tam możliwość poznania nowych ludzi, z różnych 
zakątków Polski.

Kol�jn� mi�siąc� �o �ol�jn� pomysły. Prz�łomowym mom�n��m 
w �am�ym czasi� była wys�awa „S�ar� rupi�ci� ni� do szafy”� na ��ó�
r�j „�ozryw�owa młodzi�ż” zgromadziła ni�używany sprzę� gospo�
dars�wa domow�go� m.in. s�arą maszynę do szycia� c�py� ma��riały 
pszcz�lars�i�� mnós�wo ��spona�ów:

Pojawiła się satysfakcja, kiedy przyszli mieszkańcy i powiedzie-
li, że mają w domach jeszcze inne eksponaty, które mogą przy-
nieść na wystawę.

Odwi�dziło ją prawi� �rzys�u uczniów z  pods�awów�i i  gimnazjum 
w Brz�źniu.

Myślę, że to był taki ciekawy okres, kiedy grupa bardzo się an-
gażowała. Z czasem, po kilku miesiącach, ludzie, którzy zebrali 
się w pierwszych działaniach, zaczęli powoli się wykruszać. Po-
jawiły się pytania, po co chodzić do remizy i robić rzeczy, z któ-
rych nie ma żadnych pieniędzy?

To j�dna� była a��ywność� ��óra rozwijała rozmai�� umi�ję�ności.
Na prz�łomi� la� 2004 i 2005 pojawił się pomysł na �ol�jny pro�

j���. Zakupiliśmy sprzęt, nasz pierwszy aparat cyfrowy. Narodowa 
Ag�ncja Programu Młodzi�ż dofinansowała nasz proj��� fo�ograficz�
ny „Fo�o Krza�i na polani� i w r�mizi�”. Od maja do si�rpnia 2005 
ro�u organizowano działania fo�ograficzno�filmow�� zrobiono o�. 15 
�ysięcy zdjęć.

Patrząc teraz na tamte zdjęcia wyraźnie widzę zmiany, jakie 
zaszły w ludziach, miejscowości… po prostu świetna dokumen-
tacja, na podstawie której można zrobić diagnozę fotograficzną.

Od �am��go mom�n�u� czyli od 2005 ro�u� �ażd� �ol�jn� działani� 
było �ończon� dużym wydarz�ni�m� najczęści�j f�s�yn�m� na ��óry 
zapraszani byli wszyscy mi�sz�ańcy Krza�ów:

Zauważyliśmy, że mieszkańcy chętnie uczestniczą w  takich 
imprezach. Mogą zobaczyć efekty naszej pracy, a my możemy 
pochwalić się im, co udało nam się zrobić.

Ma��usz Koni�czny wspomina� ż� ro� 2005 �o był ro� nau�i� m.in. 
ja� robić �al�ulacj�� ja� opisywać fa��ury ��c. Przyznaj�� ż� ni� na 
wszys��i� proj���y udawało się zdobyć dofinansowani�. Na przy�ład 
w 2006 ro�u grupa zrobiła a�cję wa�acyjną b�z wy�orzys�ania wi�lu 
ma��riałów.

Zrobiliśmy wtedy pierwszą mapę Krzaków, na stronie interne-
towej zamieszczone są zdjęcia, jak dziewczyny przygotowują 
mapę miejscowości.

Źródło: archiwum własne Mateusza Koniecznego
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W��dy ��ż pojawiła się informacja o działaniach „�ozryw�ow�j mło�
dzi�ży” w publi�acji Dla: animacja kultury: metody, działania, inspi-
racje� wydan�j prz�z „ę”5.

W 2007 ro�u grupa wzięła udział w programi� „Poży��czn� f�ri�”� 
organizowanym prz�z Fundację Wspomagania Wsi. To był dwu�ygo�
dniowy program zajęć� główni� z dzi�dziny fo�ografii i filmu.

Okazało się, że fotografia i  film nadal pozostawały naszymi 
głównymi działaniami, zajęcia tego typu cieszyły się zaintere-
sowaniem, a  my dobrze się w  tym czuliśmy. Robiliśmy różne 
akcje, nawet jeśli to były zajęcia artystyczne, to fotografia peł-
niła tam ważną rolę.

Zadani�m młodych mi�sz�ańców Krza�ów było robi�ni� wywiadów 
z� s�arszymi mi�sz�ańcami� ��órych py�ali o  ich marz�nia� o  �o� ja� 
sobi� wyobrażają Krza�i� co chci�liby zmi�nić:

Pamiętam taką wypowiedź, jednego z rozmówców, który chciał, 
żeby został wymieniony chodnik, ktoś inny chciał, żeby poło-
żono asfalt przy połączeniu dróg z  inną miejscowością, takie 
praktyczne marzenia… Jedna z  dziewczyn powiedziała, że 
chciałaby zostać fryzjerką. To były ważne sprawy, które mogły 
zmienić życie ludzi. Dzisiaj wiem, że tamte marzenia się spełni-
ły. Klaudia została fryzjerką, położono asfalt… nie wiem, jaki 
mieliśmy wpływ na te wydarzenia, czy w  ogóle mieliśmy, ale 
coś, co padło kilka lat temu w wywiadach, które przeprowadza-
liśmy, urzeczywistniło się.

Na pods�awi� ma��riału uzys�an�go w �ra�ci� rozmów z mi�sz�ańca�
mi pows�ał film p�. Żyjemy w Krzakach.

Na począ��u 2007 ro�u Ma��usz Koni�czny wziął udział w pro�
grami� s�yp�ndialnym „Dolina Kr�a�ywna. Cz�go szu�a młoda sz�u�
�a”. Zgłoszony proj��� pol�gał m.in. na zrobi�niu mapy prz�s�rz�n�
n�j Krza�ów oraz �ar��� pocz�owych� ��ór� późni�j zos�ały rozdan� 
mi�sz�ańcom. Mapa prz�s�rz�nna Krza�ów pows�ała z� zdjęć� ��ór� 
po��m przy�l�jono do ����ur�� na plani� mi�jscowości. Była �o mapa 
in��ra��ywna� bowi�m na impr�zi� podsumowując�j mi�sz�ańcy mo�
gli przy�l�jać do domów buź�i lub s�rdusz�a� �a�i� symbol� sympa�ii 
lub zna�� ż� �am mi�sz�ają ich bliscy. TVP2 na�ręciła ma��riał o pro�
j��ci�.

Po a�cji „Dolina Kr�a�ywna. Cz�go szu�a młoda sz�u�a” przy�
sz�dł czas na �ol�jny proj��� zr�alizowany prz�z grupę z Ma��usz�m 
Koni�cznym na cz�l� – „Korz�ni� Krza�ów”.

5 Zob. Dla: animacja kultury: metody, działania, inspiracje, (�onc�pcja 
i ���s�) Mar�a Biał��� (współpr.) Magdal�na Kub�c�a� Paulina Capała� 
Towarzys�wo Inicja�yw Twórczych „ę”� Warszawa 2005.

Organizowaliśmy go od wakacji 2007 roku, aż do grudnia. Wte-
dy zaczęliśmy więcej mówić o historii. Chodziliśmy po domach 
i fotografowaliśmy mieszkańców, całe rodziny. Z tych zdjęć po-
wstał Album �odzin. Każda osoba/rodzina, która uczestniczy-
ła w tej akcji otrzymała od nas pamiątkę w postaci wydruko-
wanego zdjęcia.

Dla lid�ra „�ozryw�ow�j młodzi�ży” proj��� był począ��i�m now�j 
pasji� poznawania his�orii Krza�ów: Pomyślałem, że warto byłoby ją 
spisać, ale pomysł został na jakiś czas zawieszony.

W 2008 ro�u grupa zorganizowała – b�z żadn�go dofinansowania 
– f�s�yn podsumowujący 5�l�ci� działań „�ozryw�ow�j młodzi�ży”� 
p�. „Ni�zapomnian� wspomni�nia”.

Chcieliśmy się pokazać z  jak najlepszej strony. Poszukiwałem 
sponsorów i  partnerów tego działania już od początku roku. 
Nawet nie poszedłem jednego dnia do szkoły, żeby spotkać się 
i porozmawiać ze sponsorami. Udało się też wciągnąć w dzia-
łania moich znajomych z  liceum, koleżanki wystawiły przed-
stawienie, pomogły mi w  organizacji różnych działań, ludzie 
z grupy zajęli się częścią bardziej logistyczną.

�o� późni�j Ma��usz Koni�czny zdał ma�urę� po��m podjął s�udia na 
Uniw�rsy��ci� Warszaws�im. J�go a��ywność społ�czna na �il�a mi��
sięcy z�szła na dalszy plan.

Okres studiów zmienił moją aktywność pod tym względem, że 
bardziej zastanawiałem się, aby dopasowywać działania do 
potrzeb społeczności lokalnej. Na studiach w  ramach jednego 
z  przedmiotów wspólnie z  koleżankami przeprowadziliśmy 
diagnozę Krzaków. Teraz wiem, że kwestionariusz, który wte-
dy zrobiłem, był zbyt obszerny. Ważne jest jednak dla mnie, że 
taka diagnoza powstała, była kluczowym elementem, bo po-
znaliśmy potrzeby i oczekiwania mieszkańców.

Ja� przyznaj� Ma��usz Koni�czny� do mom�n�u poprz�dzając�go dia�
gnozę Krza�ów� grupa „�ozryw�owa młodzi�ż” s�upiała się główni� 
na młodzi�ży:

Z diagnozy wynikało, że można by zorganizować integracyjne 
działanie dla osób w różnym wieku. Podczas tej diagnozy do-
tarliśmy do mieszkańców Krzaków, którzy nigdy nie uczestni-
czyli w naszych akcjach. Wniosek był prosty – zrobić coś, w co 
zaangażują się bardziej wszyscy mieszkańcy.

Tym „czymś” o�azał się pomysł odnowi�nia placu zabaw� czyli s�wo�
rz�nia mi�jsca� ��ór� byłoby dla wszys��ich� gdzi� mi�sz�ańcy mo�
gliby spędzać wolny czas. Kol�jną inicja�ywą było zorganizowani� 
biblio��cz�i społ�czn�j.

Nasze działania zaczęły przyciągać uwagę. Plac zabaw odna-
wialiśmy w okresie wakacji, udało się podjąć współpracę z wła-
dzami lokalnymi, w  ten sposób zostały naprawione bramki 
i huśtawki, zespawano sprzęt, zrobiono umocowania zabezpie-
czające przed wypadkami. Dostaliśmy nawet nowe siatki na 
boisko.

Człon�owi� „�ozryw�ow�j młodzi�ży” samodzi�lni� s�worzyli s�w�r 
�rz�wowo��wia�owy.

Wyrywanie pokrzyw, które były mojego wzrostu, pamiętam 
(czuję) do tej pory. Sami też sadziliśmy drzewka. W  pracach 
pomagały nam dzieciaki, które malowały różne wzorki, żyrafę, 
zebrę, biedronkę.

W  �ym samym czasi� rozpoczął się proj��� do�yczący his�orii mi�j�
scowości. Grupa zaczęła do�um�n�ować his�orię� Ma��usz Koni�czny 
prz�szu�iwał �roni�i �ości�ln�. T� działania� ja� ��raz wspomina:

miały na celu rozbudzenie zainteresowania historią wśród 
mieszkańców Krzaków. Przygotowaliśmy listy z  zaproszeniem 
do włączenia się w działania oraz prośbą o dzielenie się infor-
macjami na temat historii wsi.

Ef����m była mapa his�oryczna z� wspomni�niami mi�sz�ańców. 
Proj��� „Od�rywamy Krza�i” o�rzymał pa�rona� Marszał�a Woj��
wódz�wa Łódz�i�go.

Przestrzenie obywatelskiej aktywności
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Kiedy powstała mapa historyczna Krzaków, mieszkańcy zaczę-
li bardziej interesować się tym, co robimy; historia okazała się 
czymś, co ich zjednoczyło, odbudowało niektóre relacje.

Grupa o�rzymała wówczas dużo pozy�ywnych głosów od mi�sz�ań�ówczas dużo pozy�ywnych głosów od mi�sz�ań� dużo pozy�ywnych głosów od mi�sz�ań�
ców. Tam��go dnia� w 2011 ro�u� �i�dy odbyła się uroczys�a� publiczna 
pr�z�n�acja mapy� mi�sz�ańcy wsi za�opali wspólni� �apsułę czasu.

Można było pisać listy do siebie, do swoich dzieci i wnuków… 
listy zostały zamknięte w kapsule i następnie zakopane. Za 18 
lat, czyli w 2029 roku, zostanie odkopana.

Począwszy od 2012 ro�u grupa zaczęła powoli myśl�ć o prof�sjonali�
zacji swoich działań.

Ten czas, to okres moich studiów, byłem na co dzień w War-
szawie, więc nie mogłem już angażować się tak mocno we 
wszystkie działania. Wtedy też zmieniło się moje nastawienie 
do działań społecznych. Zrozumiałem, że nie może być tak, że 
działanie społeczne jest nastawione na ilość, nie działa się tylko 
po to, by zgromadzić, przyciągnąć jak najwięcej mieszkańców, 
ale liczą się przede wszystkim działania jakościowe.

Ma��usz Koni�czny zdał sobi� w��dy sprawę� ż� dzię�i działaniom 
„�ozryw�ow�j młodzi�ży” wi�l� osób od�ryło swoj� pasj�� zaczęło 
rozwijać swoj� umi�ję�ności:

Dzisiaj biorą udział w konkursach, zakładają własne biznesy, 
a np. Błażej [człon�� grupy – A.O.] robi profesjonalnie zdjęcia.

Ma��uszowi sz�oda osób� ��ór� spędzają dzisiaj czas prz�d s�l�p�m:
Pamiętam, że był taki chłopak, który miał potencjał, mógł iść na 
studia, coś zrobić, wyjść ze środowiska… niestety, nie wyszło mu.

O�r�s s�udiów był dla Ma��usza Koni�czn�go czas�m wi�lu zmian� 
j�ż�li chodzi o pod�jści� do działań społ�cznych – chodzi o  to, żeby 
aktywizowały uczestników. Dzisiaj równi�ż inacz�j pa�rzy na sz�ol�nia 
i warsz�a�y:

Wiedza, która jest przekazywana na tych spotkaniach jest waż-
na, ale również ważne, a czasem ważniejsze, są kontakty, jakie 
nawiązuje się podczas tych warsztatów i  szkoleń. Czasem te 
kontakty przybierają formę stałej współpracy.

W 2013 ro�u „�ozryw�owa młodzi�ż” obchodziła 10�l�ci� is�ni�nia. 
Przygo�owano impr�zę jubil�uszową.

Chcieliśmy podsumować te 10 lat, zrobić coś angażującego spo-
łeczność Krzaków. Zorganizowaliśmy po raz pierwszy grę wiej-
ską „Zabawmy się w Krzakach”, był też konkurs kulinarny, no 
i otworzyliśmy wiejską biblioteczkę społeczną.

O�warci� biblio��cz�i było ważnym pun���m w  obchodach jubil��
uszu. Księgozbiór j�s� �f����m zbiór�i zrobion�j prz�z znajomych Ma�
��usza z Warszawy� ��órych poznawał w ramach różnych proj���ów 
i sz�ol�ń. Część �siąż�� podarowały wydawnic�wa.

Książki były transportowane z Warszawy do Krzaków prywat-
nym samochodem mojego wujka. Tych książek jest około 300.

Zapy�any� ja� rodzina oraz o�ocz�ni� z Krza�ów r�agowali na j�go a��
�ywność� odpowiada� ż� spo��ał się z różnymi r�a�cjami:

Początkowo rodzicie nie mieli nic przeciwko mojej aktywności 
w Krzakach. Jednak zdarzało się, że gdy więcej czasu (głównie 
w okresie wakacji) spędzałem w remizie niż w domu, słyszałem: 
„Po co to robisz? Przecież przychodzi tak mało osób do remizy”. 
Tylko nie usłyszałem wtedy, co miałbym robić zamiast tego.

�odzic� odradzali Ma��uszowi a��ywność w r�mizi� główni� z powo�
du ni�p�wn�j pomocy z� s�rony rówi�śni�ów� j�dna� – ja� �wi�rdzi 
Ma��usz – zawsz� pomagają.

Mama zajmuje się oprawą gastronomiczną imprez (żaden z go-
ści nie wyjedzie z naszej imprezy głodny), z kolei tata sprawami 
technicznymi – podłączenie kabli, przywiezienie sprzętu.

Kuzyn�a Ma��usza� widząc j�go a��ywność� sama zaczęła angażować 
się w życi� swoj�j sz�oły� ucz�s�niczyć w różnych �on�ursach� �ap�li 
ludow�j. Naw�� j�śli ni� wszyscy mi�sz�ańcy są przychylni� nas�awi��
ni do działań w Krza�ach� mo�ywacja Ma��usza ni� słabni�:

Ostatnio naczelnik straży powiedział, że dzięki mojej aktywności 
o Krzakach dowiedziało się więcej osób. Cieszę się, że ktoś doce-
nia te kilkanaście lat działalności.

Na py�ani�� czym j�s� dzisiaj dla ni�go „�ozryw�owa młodzi�ż”� 
mówi� ż� �o zarówno s�ru��ura� ja� i czas� dzię�i ��ór�mu mógł do�
świadczyć różnych sy�uacji� ja�ich ni� prz�żyłby zajmując się czymś 
innym� spędzając czas� na przy�ład� prz�d �ompu��r�m. Dla Ma���
usza Koni�czn�go „�ozryw�owa młodzi�ż” �o czas budowania r�lacji 
z �ol�gami i �ol�żan�ami� pod�jmowania wspólnych działań� równi�ż 
pi�rwszych rozczarowań i  ucz�nia się po�onywania �rudności; czas 
licznych rozmów� publicznych wys�ąpi�ń� �worz�nia wnios�ów. „�oz�
ryw�owa młodzi�ż” �o� ja� mówi:

(…) także moja młodość, okres gimnazjalno-licealny. Z  tego 
okresu pochodzi sporo miłych wspomnień. Chociażby wizja 
Krzaków – społeczności, w której wszyscy się szanują, nie pa-
trzy się na sąsiada jak na wroga.

Twi�rdzi� ż� ni� miał świadomości bycia lid�r�m od począ��u działań 
w „�ozryw�ow�j młodzi�ży”.

Pamiętam, że mieliśmy spotkanie grupy przed pierwszym pro-
jektem… i to ja napisałem wniosek. Chciałem, żeby wniosek był 
napisany jednolitym, spójnym językiem. Później zauważyłem, 
że działania były najczęściej inicjowane przeze mnie. Grupa 
uczestniczyła w  ich organizacji, ale to ja opracowywałem ra-
porty, rachunki.

Zdani�m Ma��usza� ludzi� chę�ni� się angażowali w różn� inicja�ywy� 
al� w sy�uacji kiedy trzeba było z kimś porozmawiać, gdzieś zadzwonić, 
to ja podejmowałem się tych zadań. Z czas�m prz�jął fun�cję osoby 
czuwając�j nad całością� zajmował się logis�y�ą� a poszcz�góln� zada�
nia wy�onywali człon�owi� grupy. Po proj��ci� z mapą w 2011 ro�u 
grupa zrobiła spo��ani� poświęcon� �waluacji swoich działań. Od 
�am��j pory �a�a �waluacja j�s� prz�prowadzana na za�ończ�ni� �aż�
d�go proj���u. W ten sposób dostajemy informacje zwrotne na własny 
temat i tego, co robimy dobrze, a co trzeba zmienić.

Co chciałby robić w przyszłości? Prz�d� wszys��im związać swoją 
a��ywność z działalnością �rz�ci�go s���ora� współpracować z samo�ć z działalnością �rz�ci�go s���ora� współpracować z samo� �rz�ci�go s���ora� współpracować z samo�
rząd�m lo�alnym. Ni� wy�lucza s�ar�u w wyborach� choć ni� wi� j�sz�
cz� na ja�im szcz�blu:

Wiem, że wszystko staje się możliwe, dzięki wcześniejszym 
działaniom, doświadczeniom zdobytym w  Krzakach, pracy 
wykonywanej bezpłatnie.

Działania w  „�ozryw�ow�j młodzi�ży” i  o�r�s a��ywności w  Krza�
�ach �o dla Ma��usza Koni�czn�go czas zbi�rania doświadcz�ń. Ki�dy 
dos�ał się na s�udia w Warszawi�� zaczął udzi�lać się w C�n�rum Edu�
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�acji Obywa��ls�i�j� ��ór� powi�rzyło mu rolę m�n�ora dla młodych 
osób� począ��ujących a��ywis�ów i działaczy.

Zacząłem prowadzić warsztaty, jeździć po Polsce i spotykać się 
z młodzieżą. Chcę pokazywać młodym ludziom, jak wygląda 
praktyka działań społecznych, czyli dzielę się z nimi własnymi 
doświadczeniami, tym, co udało mi się zrobić.

Do lis�opada 2015 ro�u Ma��usz prz�j�chał prawi� 31 �ysięcy �ilo�
m��rów pociągi�m� ż�by spo��ać się z młodymi społ�czni�ami w róż�
nych częściach Pols�i i rozmawiać z nimi o �ym ja� współpracować 
z samorząd�m lo�alnym� ja� par�ycypować w różnych proc�sach czy 
prowadzić �onsul�acj� w sz�ol�.

Teraz jestem na etapie, kiedy sam poszukuję, zastanawiam się, 
co chcę robić w życiu. Jest we mnie chęć działania, robienia cią-
gle nowych pomysłów.

J�go zdani�m� ��raz j�s� dobry czas� aby oddać swoje życie refleksji. 
I to jest moment, na który długo czekałem. Wspomina� ż� w prz�ciągu 
dzi�sięciu la� spędzonych w  „�ozryw�ow�j młodzi�ży” zdarzyły się 
chwil� zwą�pi�nia:

W 2007 roku powiedziałem, że już kończę z tymi działaniami, 
ale to nie doszło do skutku. Pojawiły się nowe pomysły…

Jak go widzą?

Pa�ry� Owczar��� ��óry działa w grupi� „�ozryw�owa młodzi�ż” od 
począ��u j�j is�ni�nia� prz�ds�awia Ma��usza Koni�czn�go ja�o czło�
wi��a uporząd�owan�go� a��ywn�go i dbając�go o najmni�jszy szcz��
gół: Mateusz jest miłą, przyjacielską i barwną osobą, mającą dystans do 
siebie i poczucie humoru. J�s� lid�r�m opanowanym� zorganizowanym 
i �ons��w�n�nym. Za mocną s�ronę Koni�czn�go uważa j�go szcz��
gółową wi�dzę do�yczącą �rz�ci�go s���ora. C�ni Ma��usza za �o� ż� 
po�azał mu� ż�:

Krzaki to nie tylko mała wioska położona w centralnej Polsce, 
lecz miejsce, w którym przy zaangażowaniu różnych osób mogą 
zadziać się różne działania, pobudzające innych do kreatywne-
go myślenia.

Na py�ani�� ja�ą opinią wśród mi�sz�ańców Krza�ów ci�szy się Ma�
��usz i grupa „�ozryw�owa młodzi�ż”� Pa�ry� Owczar�� odpowiada� 
ż� Ma��usz ja�o wi�lol��ni lid�r grupy ci�szy się pozy�ywną opinią� 
zarówno wśród dzi�ci i młodzi�ży� ja� i społ�czności lo�aln�j:

Dzięki jego inicjatywom młodzież nie spędzała czasu na przy-
stanku autobusowym, lecz rozwijała swoje pasje, poznawała 
nowych ludzi.

Z �ol�i Błaż�j Owczar��� inny ucz�s�ni� oraz współorganiza�or dzia�
łań w grupi� „�ozryw�owa młodzi�ż”� widzi w Ma��uszu Koni�cznym 
charyzma�yczn�go i prof�sjonaln�go społ�czni�a. J�go zdani�m� Ma�
��usz j�s� bardzo życzliwy wob�c �ol�gów i �ol�żan��. Posiada świ��n� 
umi�ję�ności organizacyjn�� przy czym j�s� ni�samowici� �r�a�ywny 
i pomysłowy. Jest jednym z lepszych liderów, których poznałem. Ma���
usza c�ni za o�war�ość i ła�wość w nawiązywaniu �on�a��ów� a �a�ż� 
za j�go wy�rwałość: Pomimo różnych przeciwności, które napotyka na 
swojej drodze, zawsze dąży do wymierzonego celu.

W opinii Błaż�ja Owczar�a mi�sz�ańcy Krza�ów darzą Ma��usza 
szacun�i�m� prz�d� wszys��im za �o� ż� w �a� młodym wi��u [13 la� – 
A.O.] zaczął angażować się społ�czni�. To właśni� za sprawą Ma��usza 
i j�go działań o Krza�ach zrobiło się głośno� w si�radz�ich gaz��ach 
pojawiły się liczn� ar�y�uły na ich ��ma�. Wszyscy mi�sz�ańcy polubi�
li równi�ż impr�zy in��gracyjn�� ��ór� wi�ńczą �ażdy proj���.

Przestrzenie obywatelskiej aktywności

Kapitał własny

Głównym impuls�m do działań dla Ma��usza Koni�czn�go o�azała 
się po�rz�ba zagospodarowania czasu woln�go – dzi�ciom i młodzi��
ży w  Krza�ach. Były �o warsz�a�y o  chara���rz� ar�ys�ycznym. Od 
począ��u działania pod�jmowan� prz�z Ma��usza były zaplanowan�. 
Od począ��u ��ż odgrywał on – ni�formalni� – rolę lid�ra: �o on naj�
części�j inicjował działania� �o on napisał pi�rwszy� a po��m �ol�jn� 
wnios�i o  dofinansowani�� �o on opracowywał rapor�y� prowadził 
�or�spond�ncję� zajmował się logis�y�ą. Zal�dwi� po �il�u mi�sią�
cach działania „�ozryw�ow�j młodzi�ży” Ma��usz Koni�czny złożył 
oficjalni� w  imi�niu grupy wnios�� w  �on�ursi� Pols�i�j Fundacji 
Dzi�ci i Młodzi�ży. W �ol�jnych la�ach równi�ż udawało się grupi� 
zdobywać gran�y na swoj� działania. „�ozryw�owa młodzi�ż” ja�o 
grupa ni�formalna r�alizowała au�ors�i� proj���y� ni�rzad�o finan�
sowan� z� środ�ów z�wnę�rznych. Ma��usz Koni�czny ucz�s�niczył 
w warsz�a�ach i spo��aniach sz�ol�niowych� gdzi� uczył się ja� prof��
sjonalizować działania „�ozryw�ow�j młodzi�ży”. Z czas�m proj���y 
grupy ob�jmowały coraz wię�szą liczbę mi�sz�ańców Krza�ów – na 
począ��u były �i�rowan� prz�d� wszys��im do dzi�ci i  młodzi�ży� 
późni�j włączały mi�sz�ańców w różnym wi��u. C�l�m działań była 
in��gracja wszys��ich zami�sz�ujących w Krza�ach. Zmi�nił się rów�
ni�ż ich profil – od �ypowo ar�ys�yczn�go do �du�acyjno�his�orycz�
n�go. Działania były dopasowywan� do po�rz�b społ�czności� można 
za��m mówić o pos�ępując�j prof�sjonalizacji grupy.

Ma��usz Koni�czny od począ��u swoj�j a��ywności w Krza�ach 
sys��ma�yczni� angażował się w warsz�a�y dosz�alając� j�go umi�ję��
ności ja�o lid�ra i  społ�czni�a. Świadczy �o o  – mni�j lub bardzi�j 
– świadomym budowaniu własn�go �api�ału. Z czas�m nas�ąpiła ��ż 
u ni�go zmiana nas�awi�nia wob�c sz�ol�ń� w ��órych ucz�s�niczy – 
c�l� ��órym było prz�d� wszys��im poszu�iwani� informacji i zdoby�
wani� wi�dzy� s�ał się drugoplanowy. Ważni�jsz� s�ało się budowani� 
i pod�rzymywani� si�ci �on�a��ów. O�azją do zdobycia nowych zna�
jomych� �ym raz�m wśród społ�czni�ów z Pols�i� U�rainy i Białorusi� 
był ��goroczny udział Ma��usza w  proj��ci� Pracownia A��ywności 
Obywa��ls�i�j.

Gdzi� będzi� ju�ro� za mi�siąc� za ro�?
Jeszcze nie wiem. Każdy dzień przynosi dla mnie nowe wyzwa-
nia. Dzięki przemieszczaniu się i  poznawaniu nowych ludzi 
w  mojej głowie pojawiają się nowe idee i  pomysły, ale także 
refleksja nad sobą i tym, co zrobiłem do tej pory. Od zeszłego 
roku zapisuję miejsca, które odwiedziłem oraz kilometry, które 
przejechałem. W roku 2014 – 12 tysięcy, a w 2015, do listopada, 
blisko 31 tysięcy. Zapowiada się jeszcze kilka wyjazdów…

Zas�anawiam się� co za ro� usłyszę od moj�go rozmówcy? Ja� roz�
wini� się j�go r�fl��syjność? Dzisiaj można po�usić się o wnios��� ż� 
w  przypad�u Ma��usza Koni�czn�go a��ywność społ�czna j�s� wy�
bor�m �ari�ry� zarówno zawodow�j� ja� i  biograficzn�j. J�dna�� czy 
nadchodzący czas pozwoli po�wi�rdzić� ż� j�go biografia j�s� przy�ła�
d�m zracjonalizowan�j pos�awy działacza dążąc�go do prof�sjonali�
zacji i odpowi�dzialn�go p�łni�nia roli lid�ra społ�czn�go? A moż� 
budząca się powoli r�fl��syjność przyni�si� cał�i�m now� �on�luzj�? 
Pocz��ajmy.

Aneta Ostaszewska
Ins�y�u� Profila��y�i Społ�czn�j i ��socjalizacji�  

Uniw�rsy��� Warszaws�i
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W ciągu os�a�nich �il�u la� s�oł�czny s���or pozarządowy posz�rzył 
się ni� �yl�o o now� organizacj�� al� �a�ż� grupy ni�formaln�� ��ór� 
działają w swoich sąsi�dz�wach. T�n pi�rwszy �ro�� zanim a��ywna 
grupa pos�anowi działać raz�m długofalowo w formi� zar�j�s�rowa�
n�j s�ru��ury� �o właśni� spon�aniczn� a�cj� sąsi�dz�i�� coraz bar�
dzi�j popularn� w Warszawi� i innych dużych mias�ach. W �ym ar�
�y�ul� chciałabym przyjrz�ć się narzędziu� ��ór� wspomaga lo�aln� 
działania mi�sz�ańców na rz�cz swoj�j o�olicy i  j�s� prz�znaczon� 
dla ni�formalnych grup� czyli inicjatywie lokalnej. Narzędzi� �o zo�
s�ało powołan� do życia wraz z a��ualizacją Us�awy o działalności 
poży��u publiczn�go i o wolon�ariaci� w 2010 ro�u1. Od ��go czasu 
lo�aln� samorządy mogą z ni�j �orzys�ać. W Warszawi� pojawiła się 
w paździ�rni�u 2013 ro�u i właśni� ni�dawno świę�owaliśmy dru�
gi� urodziny inicja�ywy lo�aln�j. Sam� a��y prawn� j�dna� ni� wy�
s�arczą� aby now� narzędzi� miało rację by�u w �a� dużym mi�ści�. 
War�o więc przyjrz�ć się prz�bi�gowi proc�su wprowadzania inicja�
�ywy lo�aln�j – przygo�owaniom ja�ich wymagał oraz po�rz�bom 
lo�alnych grup sąsi�dz�ich w mi�ści�� gdzi� podobno ni�� ni� mówi 
sobi� „dzi�ń dobry”.

Czyn społeczny

W�dług us�awy� inicja�ywa lo�alna �o „forma współpracy j�dnos��� 
samorządu ��ry�orialn�go z  ich mi�sz�ańcami� w  c�lu wspóln�go 
r�alizowania zadania publiczn�go na rz�cz społ�czności lo�aln�j”. 
W pra��yc� wygląda �o nas�ępująco: mi�sz�ańcy mający pomysł na 
działani� w swoj�j o�olicy opisują go i s�ładają wnios�� do urzędu. 
W� wnios�u znajduj� się �a�ż� opis wzaj�mnych zobowiązań� �o zna�
czy informacja do�ycząca ��go� co mi�sz�ańcy mogą dać od si�bi�� 
a cz�go po�rz�bują od urzędu (ma��riałów� sprzę�ów� dru�u� ins�ru��
�orów – il� pomysłów� �yl� po�rz�b). Ni� ma sp�cjalnych ogranicz�ń 
w  związ�u z  obszar�m� w  ��órym można zr�alizować inicja�ywę; 
ważn�� aby było �o działani� sąsi�dz�i�� ��ór� popi�rają mi�sz�ańcy 
i� ja� mówi Us�awa� do�yczyło� np. „działalności wspomagając�j roz�
wój wspólno� i społ�czności lo�alnych� działalności chary�a�ywn�j� 
pod�rzymywania i  upowsz�chniania �radycji narodow�j� pi�lęgno�
wania pols�ości oraz rozwoju świadomości narodow�j� obywa��l�
s�i�j i  �ul�urow�j� działalności na rz�cz mni�jszości narodowych 
i ��nicznych oraz języ�a r�gionaln�go� �ul�ury� sz�u�i� ochrony dóbr 
�ul�ury i dzi�dzic�wa narodow�go� promocji i organizacji wolon�a�
ria�u� �du�acji� oświa�y i  wychowania� w  �ym nau�i i  sz�olnic�wa 
wyższ�go� działalności w sf�rz� �ul�ury fizyczn�j i �urys�y�i ochrony 
przyrody� w �ym zi�l�ni w mias�ach i wsiach� porząd�u i b�zpi�cz�ń�
s�wa publiczn�go”. J�dna� pods�awowa różnica� w  porównaniu do 

1 Us�awa z dnia 22 s�ycznia 2010 r. o zmiani� us�awy o działalności 
poży��u publiczn�go i o wolon�ariaci� oraz ni���órych innych us�aw 
(DzU 2010� nr 28� poz. 146)� h��p://isip.s�jm.gov.pl/D��ailsS�rvl��?i�
d=WDU20100280146+2010%2403%2412&min=1.

Inicjatywa lokalna – nowa jakość  
lokalnej współpracy
Agnieszka Matan

gran�ów dla organizacji� �o bra� prz�pływu środ�ów finansowych. 
Mi�sz�ańcy ws�azują w� wnios�u cz�go po�rz�bują� a urząd im �o 
za�upuj� i dos�arcza. ��alizacja wnios�u o inicja�ywę lo�alną opi�ra 
się więc na ścisł�j współpracy dwóch s�ron – mi�sz�ańców i lo�aln��
go samorządu. S�rony podpisują umowę i �ażda z nich zobowiązuj� 
się do wy�onania swoich zadań w o�r�ślonym czasi�.

Wprawdzi� wnios�i można s�ładać w dowolnym pun�ci� urzę�
du oraz czasi� (cały ro�)� j�dna� w  pi�rwszych mi�siącach fun��
cjonowania w  Warszawi� inicja�ywa ni� ci�szyła się zby� wi�l�im 
zain��r�sowani�m. Na j�j ni��orzyść działało przyzwyczaj�ni� do 
sys��mu gran�ow�go i �on�ursow�go� bra� do�ładnych wy�ycznych� 
ja� urząd ma zr�alizować ni�s�andardow� pomysły mi�sz�ańców 
oraz rozwijający się dopi�ro sys��m współpracy na linii mi�sz�ańcy 
– urząd. Żadna z� s�ron ni� j�s� w �ym działaniu ważni�jsza� dla��go 
muszą �ra��ować się ni� �yl�o par�n�rs�o� al� z  �a�im samym za�ą �ra��ować się ni� �yl�o par�n�rs�o� al� z  �a�im samym za� �ra��ować się ni� �yl�o par�n�rs�o� al� z  �a�im samym za�
angażowani�m pod�jść do r�alizacji pomysłu i sobi� zaufać. W �u�
luarach szydzono� ż� �o powró� do „czynu społ�czn�go” i wyręcza�ż� �o powró� do „czynu społ�czn�go” i wyręcza�� �o powró� do „czynu społ�czn�go” i wyręcza�
ni� mias�a w działaniach� ��ór� samo powinno pod�jmować. Prz�z 
pi�rwsz� mi�siąc� ni� spływały więc żadn� wnios�i� a  ich �w�n�
�ualn� pojawi�ni� się powodowało �ons��rnację wśród lo�alnych 
urzędni�ów� ��órzy do ��j pory ni� r�alizowali proj���ów za pomocą 
�a�i�go narzędzia.

Inicjatywa mieszkańców

W  porównaniu do �on�ursów gran�owych� formuła apli�owania 
o r�alizację inicja�ywy j�s� bardzo pros�a. W� wnios�u nal�ży opisać 
pomysł i ws�azać� dlacz�go j�s� ważny dla społ�czności lo�aln�j. To 
bardzo is�o�ny asp���� bo� ni�s���y� w ramach inicja�ywy lo�aln�j ni� 
można zr�alizować indywidualnych pomysłów o�r�ślon�j grupy� ani 
zorganizować cz�goś� co ni� będzi� dos�ępn� dla wszys��ich. Po�rz��ś� co ni� będzi� dos�ępn� dla wszys��ich. Po�rz��� co ni� będzi� dos�ępn� dla wszys��ich. Po�rz��
by mi�sz�ańców są w �ym przypad�u najważni�jsz�� a poni�waż są 
�o częs�o bardzo mał� proj���y� np. j�dna ław�a� mały ogród spo�
ł�cznościowy� �ym l�pi�j� ż� �o mi�sz�ańcy informują urząd o swo�
ich po�rz�bach� bo oni właśni� są lo�alnymi ��sp�r�ami w sprawi� 
swoj�go mi�jsca zami�sz�ania. Opisując swój pomysł musimy �a�ż� 
po�azać� il� osób już j�s� zaangażowanych w przygo�owania do r��
alizacji pomysłu. J�s� �o narzędzi� dla osób� ��ór� sam� chcą działać� 
a współpraca z urzęd�m ma być wsparci�m dla �ych działań� a ni� 
wyznaczni�i�m� czy on� w ogól� będą miały mi�jsc�.

Mi�sz�ańcy o�r�ślają w�ład własny. Mogą �o być:
 9 Świadcz�nia finansow� – mi�sz�ańcy prz��azują do urzędu 

o�r�śloną sumę pi�niędzy (w  Warszawi� j�szcz� się �o ni� 
wydarzyło);

 9 Świadcz�nia rz�czow� – czyli na przy�ład prywa�ny sprzę� 
lub ma��riały� ��ór� zos�aną wy�orzys�an� przy r�alizowaniu 
proj���u;

 9 Świadcz�nia pracy społ�czn�j – za ni� dos�aj� się najwięc�j 
pun��ów podczas oc�ny wnios�ów. Nal�ży oszacować liczbę 

Przestrzenie obywatelskiej aktywności
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osób i godzin� ��ór� poświęcą na pracę oraz ryn�ową s�aw�ą na pracę oraz ryn�ową s�aw� na pracę oraz ryn�ową s�aw�ą s�aw� s�aw�
�ę za o�r�ślon� zadania. Wspóln� działania mi�sz�ańców 
w czasi� r�alizacji inicja�ywy lo�aln�j �o j�d�n z najważni�j�
szych asp���ów ��go narzędzia. Dzię�i wspóln�mu c�lowi 
mi�sz�ańcy się in��grują� poznają i mogą �a�ż� prz�ćwiczyć� 
ja� działa im się raz�m. Dla��go częs�o inicja�ywa lo�alna 
j�s� pi�rwszym �ro�i�m do późni�jsz�go powołania do życia 
organizacji� al� oczywiści� ni� dzi�j� się �a� w �ażdym przy�
pad�u. Dorośli ludzi�� częs�o po swoj�j pracy� al� ��ż w róż�ż w róż� w róż�óż�
nym wi��u� mogą dzię�i inicja�ywi� lo�aln�j zaangażować 
się w zmianę swoj�go o�ocz�nia w sposób odpowi�dni do ich 
możliwości czasowych i zawodowych. J�ż�li wracam z pracy 
po godz. 20 i wszys��o� co mogę zrobić� �o czas�m napisać 
maila z a��ualnymi informacjami do moich sąsiadów� �o �a�
�i� będzi� moj� zadani�� a  j�ż�li mogę poświęcić w����nd 
na zasadz�ni� �wia�ów prz�d blo�i�m� �o zgłoszę się do ��go 
�ypu prac. Ni� będzi� �o j�dna� prawdopodobni� zobowią�
zani� na bardzo długi czas� zazwyczaj inicja�ywy lo�aln� są 
r�alizowan� ma�symalni� prz�z �il�a mi�sięcy.

War�ość w�ładu urzędu �o �a�ż� ni�ograniczona �w�s�ia – ni� ma 
żadn�go zapisu prawn�go� ��óry o�r�śla il� inicja�ywa lo�alna moż� 
�osz�ować (np. ma�symalni� 10 �ys. zł). Najis�o�ni�jsza j�s� propor� zł). Najis�o�ni�jsza j�s� propor�). Najis�o�ni�jsza j�s� propor�
cja świadcz�ń mi�sz�ańców w s�osun�u do zaangażowania fi nanso�świadcz�ń mi�sz�ańców w s�osun�u do zaangażowania fi nanso�finanso�
w�go urzędu. Im wię�sza� �ym więc�j pun��ów można uzys�ać i ro�
śni� prawdopodobi�ńs�wo� ż� nasz pomysł zos�ani� zaa�c�p�owany.

Inicja�ywa lo�alna �o ins�rum�n�� ��óry uczy obi� s�rony ludz�
�i�go pod�jścia do działania na rz�cz własn�j o�olicy. Wyp�łniający 
wnios�� mi�sz�ańcy powinni pos�arać się� aby czy�ająca go osoba 
zrozumiała nasz� in��ncj�� s�ąd ��n pomysł się wziął� dlacz�go �o 
j�s� ważn�. Zup�łni� po ludz�u� ni� języ�i�m wnios�ów i gran�ów 
prz��azać� dlacz�go zorganizowani� lo�aln�go pi�ni�u� wydru�o�
wani� �ol�jn�go �gz�mplarza lo�aln�j gaz��y albo dofinansowani� 
mi�jsca prowadzon�go prz�z sąsiadów j�s� ważn� dla ludzi. Pomi�
mo fun�cjonujących s��r�o�ypów� urzędnicy� ��órzy odpowiadają 
za oc�nę� a po��m za �oordynację r�alizacji urzędow�go w�ładu do 
inicja�ywy� robią wszys��o� aby pomysły mi�sz�ańców mogły być 
zr�alizowan�. Wi�l�im prz�ciwni�i�m wi�lu pomysłów j�s� ni�s���y 
czas – na pomysł złoż�nia wnios�u o r�alizację inicja�ywy zazwyczaj 
wpadamy w os�a�ni�j chwili� dla��go częs�o się zdarza� ż� urząd ni� 
ma możliwości� aby w �a� �ró��im czasi� (np. w o�r�si� dwóch �ygo�
dni) zała�wić po�rz�bn� ma��riały i pozwol�nia� poni�waż �ę s�ronę 
obowiązuj� droga formalna (prawo zamówi�ń publicznych� �j. zapy�
�ania of�r�ow�� prz��argi). Oznacza �o� ż� chcąc mi�ć ogród na wio�
snę� war�o pomyśl�ć o złoż�niu wnios�ów już zimą� aby dać drugi�j 
s�roni� czas na przygo�owani�. Wnios�� musi być oc�niony w ciągu 
30 dni� w s�andardowym �rybi� odpowi�dzi na s�argi i wnios�i. Ni� 
�yl�o lo�alni urzędnicy dbają o �o� aby ��rmin odpowi�dzi ni� zos�ał 
prz��roczony. Pilnuj� ��go �a�ż� C�n�rum Komuni�acji Społ�czn�j 
Urzędu Mias�a� ��ór� w s�ali mi�js�i�j s�ara się wspi�rać r�alizację 
indywidualnych proj���ów� i ��ór� z r�z�rwy c�low�j moż� prz��a�
zać o�r�śloną �wo�ę do dzi�lnicy� j�śli �a ni� posiada odpowi�dnich 
środ�ów.

Pierwsze warszawskie inicjatywy lokalne

Pomysłodawcy pi�rwszych inicja�yw lo�alnych prz��arli szla�i swo�
im nas�ępcom i sami prz��onali się (urzędnicy równi�ż)� ja�i� �rud�
ności nal�ży po�onać. S�oł�cznym pioni�r�m inicja�ywy lo�aln�j 
była grupa mi�sz�ańców z osi�dla dom�ów fińs�ich – osi�dla Jaz�
dów. Na obszarz� położonym między ich dom�ami chci�li s�worzyć 
prz�s�rz�ń do wspóln�go uży��owania� al�anę� ��óra będzi� p�łniła 
fun�cję �awiarni� mi�jsca spo��ań� a  �a�ż� mi�jsca do organizacji 
lo�alnych wydarz�ń �ul�uralnych. ��w�lacyjny pomysł z  bi�gi�m 
czasu musiał być j�dna� ni�co o�rojony� poni�waż prowadz�ni� �a�
wiarni oraz prz�ciągnięci� prądu do al�any były �o zadania� ��ór� 
wymagały wię�sz�j liczby pozwol�ń. N�gocjacj� do�ycząc� formy 

��j sąsi�dz�i�j budowli �rwały na �yl� długo� ż� do inicja�ywy� ��ó�ż� do inicja�ywy� ��ó�� do inicja�ywy� ��ó�
ra miała być zr�alizowana j�si�nią� powrócono dopi�ro na wiosnę 
nas�ępn�go ro�u. Al� wówczas wi�lu mi�sz�ańców pojawiło się na 
mi�jscu „a�cji”� aby wspólni� zbudować al�anę z ma��riałów� ��ór� 
dos�arczyła dzi�lnica� oraz zasadzić �wia�y. Dzię�i ��mu pi�rwsz�mu 
proj���owi zdoby�o c�nną wi�dzę� do�yczącą po��ncjalnych �rud�
ności formalnych i zapisów� ja�i� powinny być zawar�� w umowi�. 
Na p�wno ��raz� po dwóch la�ach doświadcz�ń� byłoby �o o  wi�l� 
ła�wi�jsz�� al� ��oś musiał odważyć się na pi�rwszy �ro� i ni�przy�
pad�owo zrobiła �o j�dna z naja��ywni�jszych lo�alnych organizacji 
w Warszawi�.

Wsparcie dla inicjatywy

O�azało się� ż� inicja�ywi� w  Warszawi� �rz�ba pomóc. Sama 
uchwała �o za mało� aby ludzi� zaczęli �orzys�ać z now�go� ni�zna�ęli �orzys�ać z now�go� ni�zna�li �orzys�ać z now�go� ni�zna�
n�go ni�omu narzędzia. Z� s�rony Urzędu Mias�a wspi�rani�m i �o�ędu Mias�a wspi�rani�m i �o� i �o�
ordynowani�m inicja�ywy lo�aln�j od począ��u zajmował się Z�spół 
Inicja�yw Społ�cznych. J�go zadani�m było znal�zi�ni� odpowi�d�
nich �anałów �omuni�acji z  obi�ma s�ronami – dzi�lnicowymi 
urzędni�ami oraz mi�sz�ańcami.

Z j�dn�j s�rony inicja�ywa wymagała promocji wśród mi�sz�ań�
ców� al� broszury� ulo��i� spo�y w  środ�ach �omuni�acji mi�js�i�j 
o�azały się ni�wys�arczając�� by do�rz�ć do a��ywnych mi�sz�ań�
ców. W mi�jscach a��ywności lo�aln�j zaczę�o organizować o�war�� 
spo��ania� gromadząc� osoby zain��r�sowan� podobnymi ��ma�ami� 
np. budż���m par�ycypacyjnym lub innymi działaniami sąsi�dz�i�
mi. Aby sz�ol�nia przyniosły �f���y� �rz�ba było prz��azywać wi�dzę 
osobom mogącym rozpowsz�chnić ją dal�j. Dla��go cy�liczni� od�
bywały się spo��ania dla prz�ds�awici�li dzi�lnicowych �omisji dia�ły się spo��ania dla prz�ds�awici�li dzi�lnicowych �omisji dia�y się spo��ania dla prz�ds�awici�li dzi�lnicowych �omisji dia�
logu społ�czn�go� prz�ds�awici�li warszaws�ich par�n�rs�w� a �a�ż� 
lo�alnych s�owarzysz�ń� ��ór� miały już doświadcz�ni� w  pracy 
z mi�sz�ańcami.

�ównol�gl� rozpoczęły się sz�ol�nia dla pracowni�ów urzędów. 
A��y prawn�� ��ór� wprowadzały inicja�ywę� ni� zawi�rały po�rz�b�
nych szcz�gółowych rozwiązań� s�ąd urzędnicy od począ��u mi�li 
wi�l� słusznych py�ań i wą�pliwości. W czasi� wi�lu sz�ol�ń i spo�
��ań udało się prz�jść cały proc�s oc�niania wnios�u� podpisywania 
umowy z  mi�sz�ańcami oraz r�alizacji zadania. Wsz�l�i� py�ania 
i wą�pliwości były zapisywan�� a r��om�ndacj� z� spo��ań i minipo�
radni�i prz�syłan� od razu do �ol�jnych urzędni�ów. To bardzo waż�
n�� aby wprowadzając now� narzędzi� pamię�ać o �du�acji i wspar�
ciu wszys��ich s�ron� ��ór� są ucz�s�ni�ami proc�su. Kluczowy j�s� 
�a�ż� sprawny prz�pływ informacji. J�ż�li w j�dn�j dzi�lnicy udało 
się znal�źć �f���ywn� rozwiązani� dan�go probl�mu� �o powinni na 
�ym doświadcz�niu bazować prz�ds�awici�l� innych dzi�lnic.

Kol�jnym ��ap�m wprowadzania inicja�ywy lo�aln�j było wy�
�ypowani� w  �ażd�j dzi�lnicy sp�cjalnych �oordyna�orów. Dzię�i 
��mu w  mi�ści� pracuj� osi�mnas�u urzędni�ów� ��órzy są w  p�ł�
ni przygo�owani do ni�si�nia pomocy mi�sz�ańcom oraz innym 
urzędni�om� gdy s�ładan� są �ol�jn� wnios�i o r�alizację inicja�ywy 
lo�aln�j. Za��m� za prz�bi�g proc�dury odpowi�dzialna j�s� j�dna 
osoba� ��óra wspi�ra na bi�żąco wszys��i� s�rony� �onsul�uj� indywi�
dualn� przypad�i i doradza� ja�ą drogę obrać� aby zr�alizować swój 
pomysł.

Między lu�ym a  paździ�rni�i�m 2015 ro�u w  mi�ści� działali 
�a�ż� oficjalni „ambasadorzy” inicja�ywy lo�aln�j� czyli organizacj�� 
��ór� wygrały �on�urs na prowadz�ni� sz�ol�ń i wspi�rani� proc�su 
s�ładania wnios�ów w �il�u warszaws�ich dzi�lnicach. Dzię�i �on�
�ursowi na ambasadorów udało się w�sprz�ć mi�sz�ańców Mo�o�o�
wa� Pragi�Północ� Wawra i Woli. Ambasadorami były dwi� organi�
zacj� – S�owarzysz�ni� „Moja Narbu��a” oraz F�d�racja MAZOWIA. 
Prz�z ponad si�d�m mi�sięcy ich działacz� organizowali spo��ania 
informacyjn�� warsz�a�y i dyżury na ��ma� inicja�ywy lo�aln�j i in�
nych form a��ywności lo�aln�j� wspi�rali mi�sz�ańców Warszawy 
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przy planowaniu działań lo�alnych� pomagali w wyp�łnianiu wnio�
s�ów� a późni�j w r�alizacji inicja�ywy lo�aln�j.

Pomimo �ró��i�go s�ażu inicja�ywy lo�aln�j� o�azało się� ż� 
dobrz� byłoby �o narzędzi� ul�pszyć. Po pi�rwszym ro�u j�j fun��
cjonowania zorganizowano �onsul�acj� społ�czn� i zapy�ano mi�sz�
�ańców oraz urzędni�ów o ich opini� na ��ma� ��go� co powinno się 
zmi�nić� aby inicja�ywa lo�alna była bardzi�j przys�ępna. Na pod�
s�awi� ich propozycji zos�aną wprowadzon� modyfi�acj� związan� 
z� s�ładani�m i oc�ną wnios�ów� aby formularz� i proc�dury były 
bardzi�j czy��ln�.

Ja� widać� wprowadzani� ��go �ypu narzędzia wymagało �om�
pl��sowych działań w obu grupach – wśród mi�sz�ańców i urzęd�ń w obu grupach – wśród mi�sz�ańców i urzęd� w obu grupach – wśród mi�sz�ańców i urzęd�
ni�ów. Po�rz�bn� były sz�ol�nia� spo��ania� �ampania promocyjna� 
przygo�owani� ma��riałów z� wszys��imi informacjami oraz wy�y�
powani� osób – �oordyna�orów i  ambasadorów� ��órzy wspi�rali 
lo�alnych „inicja�orów”. Do dys�rybucji informacji na ��ma� ini�
cja�ywy wy�orzys�ywano wszys��i� dos�ępn� narzędzia – s�rony in�
��rn��ow�� social m�dia� pla�a�y� ulo��i� informacj� prasow�� spo�y 
w środ�ach �omuni�acji mi�js�i�j oraz ogłosz�nia w prasi� i udział 
w audycjach radiowych. Ws�azuj� się j�dna� na is�o�ną rolę cy�licz�
nych spo��ań� możliwość wymiany doświadcz�ń� zadania py�ań 
i poznania a��ywnych osób z  innych części Warszawy. Ni� ma ��ż 
wą�pliwości� ż� �o wciąż począ��� proc�su.

Od karmników po potańcówki

Inicja�ywa lo�alna �o nic inn�go� ja� doda��ow� narzędzi� par�ycy�
pacji – inn� niż budż�� par�ycypacyjny lub �onsul�acj� społ�czn�. 
To ni� �yl�o przygo�owani� pomysłu do r�alizacji prz�z urząd� �yl�o 
zrobi�ni� ��go wspólni�. Po obu s�ronach pojawili się zapal�ńcy� ��ó�
rzy dos�rz�gli w  inicja�ywi� szansę na par�n�rs�ą współpracę i  r��
alizację różnorodnych prz�dsięwzięć służących lo�alnym społ�cz�
nościom. Urzędni�ów zas�a�iwała pomysłowość i  zaangażowani� 
mi�sz�ańców� �ych zaś – życzliwość i chęć pomocy z� s�rony urzęd�
ni�ów. Szyb�o o�azało się� ż� raz�m można więc�j i l�pi�j� a inicja�
�ywa lo�alna wyp�łniła lu�ę w obszarz� narzędzi par�ycypacyjnych� 
dając pol� do działania a��ywnym mi�sz�ańcom� ��órzy ni� �yl�o 
chcą zgłaszać swoj� pomysły� al� �a�ż� brać udział w ich r�alizacji.

Ilu mi�sz�ańców� �yl� pomysłów na zmianę w� własnym 
sąsi�dz�wi�. Proj���y� ��ór� do�ychczas były r�alizowan�� można 
podzi�lić w�dług rozmai�ych �luczy. J�śli wziąć pod uwagę formułę 
– mamy a�cj� j�dnorazow� oraz cy�l�. Dzię�i inicja�ywi� lo�aln�j 
udało się zr�alizować wi�l� sąsi�dz�ich pi�ni�ów� np. Pi�ni� Mo�
�oMamuś na Białołęc�� Pchli Targ w W�soł�j� świę�o mi�sz�ańców 
ulicy Mił�j� czyli pi�ni� „J�d�n Muranów”� albo grę w formi� rajdu 
row�row�go „Anińscy od�rywcy”2. War�o zwrócić uwagę� ż� częs�o 
proj���y �� r�alizowan� są w lo�alnym par�n�rs�wi� z domami �ul�
�ury� wspólno�ami mi�sz�aniowymi albo sz�ołami. Przy�ład�m są 
między innymi a��ywni rodzic� z Włoch� ��órzy na ��r�ni� sz�oły 
pods�awow�j ich dzi�ci zorganizowali wydarz�ni� „Włochy pię��
ni�ją – pi�ni� przy płoci�”. Ucz�s�nicy mi�li o�azję do spo��ania 
i wspóln�go malowania pło�u i  ław�� na ogólnodos�ępnym ��r�ni� 
Sz�oły Pods�awow�j nr 227� ��óry j�s� popularnym mi�jsc�m r��r��
acji mi�sz�ańców ��j części dzi�lnicy Włochy. Doda��owo pomalo�
wano ��ż �osz� na śmi�ci. Ja�i j�s� w�ład urzędu przy organizacji 
��go �ypu wydarz�ń? Bardzo częs�o urzędnicy zap�wniają po�rz�b�
ny sprzę�: namio�y� nagłośni�ni�� sc�nę� czas�m ��ż ar�ys�ów� ani�ę� czas�m ��ż ar�ys�ów� ani�� czas�m ��ż ar�ys�ów� ani�
ma�orów� ar�y�uły spożywcz� i ma��riały po�rz�bn� na przy�ład do 
malowania – farby� pędzl�. Czyli wszys��o �o� cz�go ni� są w s�ani� 
zap�wnić sobi� sami mi�sz�ańcy� a co dzi�lnica i �a� posiada w swo� a co dzi�lnica i �a� posiada w swo�
ich zasobach rz�czowych� finansowych� al� �a�ż� �adrowych.

2 Więc�j informacji o  wszys��ich wydarz�niach dos�ępnych j�s� na 
s�roni� h��p://inicja�ywa.um.warszawa.pl/� gdzi� publi�owan� są spra�
wozdania z r�alizacji inicja�yw.

Inny rodzaj działań pod�jmowanych w  ramach inicja�ywy lo�
�aln�j �o proj���y� ��ór� �rwają �il�a mi�sięcy i  częs�o pol�gają na 
organizowaniu cy�lu warsz�a�ów dla mi�sz�ańców lub wspólnych 
zajęć ogrodniczych. Ta�ą a��ywność podjęła na przy�ład Funda�ć ogrodniczych. Ta�ą a��ywność podjęła na przy�ład Funda� ogrodniczych. Ta�ą a��ywność podjęła na przy�ład Funda�ą a��ywność podjęła na przy�ład Funda� na przy�ład Funda�
cja VI�Id’O�� ��óra raz�m z mi�sz�ańcami zorganizowała w Par�u 
Kazimi�rzows�im ogród�� �du�acyjny. Zaangażowano dzi�ci i  ich 
opi��unów i  do�onano nasadz�ń roślin. Prz�prowadzono zajęcia 
inaugurując� o�warci� ogród�a� pol�gając� na �worz�niu biżu��rii 
z  wy�orzys�ani�m nasion oraz ma��riałów roślinnych dos�ępnych 
j�si�nią. W o�r�si� o�oło dwóch mi�sięcy dwa razy w �ygodniu od�
bywały się spo��ania z ogrodni�i�m� ��óry pomagał dzi�ciom pi��
lęgnować s�worzony ogród��. Na Targów�u na�omias� inicja�ywa 
lo�alna posłużyła za zaczyn do s�worz�nia mi�jsca a��ywności lo�
�aln�j� czyli mi�jsca� ��ór� z założ�nia ma in��grować mi�sz�ańców� 
dawać im prz�s�rz�ń do wspólnych działań i  spo��ań. Wydarz�nia 
i zajęcia odbywając� się w �ych mi�jscach są zawsz� b�zpła�n�� moż� 
wziąć w nich udział �ażdy chę�ny. Mi�sz�ańcy mogą być zarówno 
ich ucz�s�ni�ami� ja� i organiza�orami. T�go �ypu mi�jsc� o nazwi� 
„Caf� Sąsiad”3 rozwinęło się na Targów�u z  inicja�ywy a��ywnych 
i zaangażowanych mi�sz�ańców. W ramach inicja�ywy pos�anowio�
no wspomóc zagospodarowani� czasu woln�go sąsiadów w różnym 
wi��u z najbliższ�j o�olicy. Prz�z ponad �rzy mi�siąc� organizowano 
zajęcia plas�yczn� oraz pomoc w odrabianiu l��cji dla dzi�ci. Pro�
wadzono zajęcia in��gracyjn� dla sąsiadów� �a�i� ja� wi�czor�i po�
��yc�i�� gry planszow�� spo��ania s�niorów i�d. W�ład obu s�ron był 
równy – po pięćdzi�sią� proc�n�. Dzię�i wsparciu dzi�lnicy udało się 
roz�ręcić �lub� ��óry działa coraz prężni�j.

Mi�sz�ańcy wy�orzys�ują inicja�ywę lo�alną do zaspo�ajania 
różnych po�rz�b� m.in.: infrastrukturalnych� �i�dy bra�uj� ław�� 
lub �i�dy zani�dban� podwór�a i  s�w�ry wymagają r�wi�alizacji; 
ekologicznych� �i�dy �o na pi�rwszym mi�jscu j�s� dobro „małych 
sąsiadów”� np. p�a�ów� pszczół czy wi�wiór�� (pows�ają wówczas 
ści�ż�i �du�acyjn�� now� �armni�i i  bud�i lęgow�); chęci zacho-
wania lokalnej tożsamości� między innymi za sprawą wydawania 
w ramach inicja�ywy �ol�jnych num�rów lo�alnych �war�alni�ów� 
lub – ja� w przypad�u młodzi�ży z Pragi�Północ – przygo�owania 
filmu na ��ma� swoj�j dzi�lnicy; integracyjnych, poprz�z orga�
nizację lo�alnych pi�ni�ów� co sprzyja poznawaniu się sąsiadów 
i  częs�o daj� im j�dyną o�azję do rozmowy. Pi�rwsz� działania 
lo�aln�� nas�awion� wyłączni� na in��grację mi�sz�ańców� mogą 
mi�ć dal��osiężn� i namacaln� s�u��i. Na�omias� zori�n�owana na 
zmianę w  prz�s�rz�ni publiczn�j współpraca społ�czni�ów ni�mal 
zawsz� owocuj� in��gracją. B�z�on�ur�ncyjn� są j�dna� proj���y� 
��ór� ob�jmują zi�l�ń mi�js�ą i ogród�i społ�cznościow� – s�ano�
wią wię�szość proj���ów s�ładanych w ramach inicja�ywy lo�aln�j. 
Mi�sz�ańcy własnoręczni� �worzą ogrody� sadzą rośliny� łą�i �wi���
n�� budują �ompos�owni�i� aranżują ��r�ny opuszczon�� al� �a�ż� �� 
nal�żąc� do publicznych ins�y�ucji� np. �worząc ogród�i warzywn� 
na ��r�ni� prz�dsz�ola. W ogrodzi� Prz�dsz�ola nr 47 „Mali Ar�y�
ści” pows�ało sz�ść pol���� doświadczalnych� �ażd� o inn�j sp�cyfi�
c�: za�ą��� l�śny� za�ą��� ziół� owocowy raj� łą�a i j�j barwy� za�ą��� 
�wia�owy� za�ą��� wi�js�i. Umożliwiły on� dzi�ciom b�zpośr�dni 
�on�a�� z przyrodą� obs�rwację i zrozumi�ni� j�j cy�li� fun�cjono�
wania ��osys��mu oraz zagadni�ń z  za�r�su ochrony środowis�a. 
Proj��� za�ończył o�war�y pi�ni� rodzinny. Na�omias� w Prz�dsz�o�
lu nr 211 im. Kubusia Pucha��a� wspólni� z innymi rodzicami� zor�
ganizowano ogród�� warzywno�ziołowo��wi��ny.

S�zon j�si�nny 2015 ro�u za�ończyła Po�ańców�a Sąsi�dz�a� 
��óra odbyła się w  Par�u Wi�l�opols�i� a  zos�ała zorganizowana 
prz�z lo�alni� działając� S�owarzysz�ni� Ochociani�. Mi�sz�ańcy 
wraz z organiza�orami wspólni� ud��orowali część par�u� w ��ór�j 
miała mi�jsc� po�ańców�a� przygo�owali j�dz�ni�� zap�wnili DJ�a� 
a po za�ończ�niu wydarz�nia uprzą�nęli ��r�n. W impr�zi� ucz�s�ni�

3 Działania �lubu „Caf� Sąsiad” można obs�rwować na por�alu Fac��
boo�.
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czyło o�oło 300 osób. Była ona międzypo�ol�niowym� in��grującym 
mi�sz�ańców Ocho�y wydarz�ni�m �owarzys�o��ul�uralnym� ��ór� 
społ�czność lo�alna ma nadzi�ję pow�órzyć w nas�ępnym ro�u.

Przyszłość

Ki�dy udało się zr�alizować �il�a pi�rwszych inicja�yw� do urzędów 
dzi�lnic ni�mal w  cał�j Warszawi� coraz liczni�j zaczęły spływać 
wnios�i o r�alizację zadań publicznych w ramach inicja�ywy lo�al�
n�j. W  2015 ro�u zd�cydowaną wię�szość wnios�ów złożyli b�z�
pośr�dnio mi�sz�ańcy� z pośr�dnic�wa organizacji pozarządowych 
s�orzys�ano �yl�o dzi�więć razy. Naja��ywni�jsi o�azali się mi�sz�
�ańcy Woli� Wawra oraz Pragi�Północ i Mo�o�owa.

Liczby za��m mówią sam� za si�bi� – do �ońca �rz�ci�go �war� mówią sam� za si�bi� – do �ońca �rz�ci�go �war�– do �ońca �rz�ci�go �war�
�ału 2015 ro�u złożono 46 wnios�ów� z  ��órych 27� czyli ponad 
połowę� oc�niono pozy�ywni�. T� odrzucan� na�omias� zazwyczaj 
były błędni� uzup�łnion� lub zby� późno złożon�� aby zr�alizować 
j� w danym ro�u� al� w��dy mi�sz�ańcy mogą j� poprawić i s�ładać 
pow�órni�. Czas�m ��ż zdarza się� ż� inicja�ywa lo�alna j�s� mylona 
z innymi narzędziami umożliwiającymi lo�alną a��ywność� prz�d� 
wszys��im z małymi gran�ami. J�dna� z mi�siąca na mi�siąc liczba 
poprawni� s�ładanych wnios�ów rośni�.

Mi�sz�ańcy Warszawy chcą mi�ć coraz wię�szy wpływ na o�acza�
jącą ich prz�s�rz�ń i wyrażają go�owość do zaangażowania się w  j�j 
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�sz�ał�owani�. Ciągl� bra�uj� mi�sz�ańcom przyjaźni� zaaranżowa�
nych mi�jsc w prz�s�rz�ni publiczn�j� ��ór� służyłyby in��gracji i r��
alizacji mni�j bądź bardzi�j formalnych inicja�yw. Wyraźni� rysuj� się 
�a�ż� po�rz�ba mni�j sformalizowanych� wręcz sąsi�dz�ich impr�z 
in��gracyjnych� z  własnym w�ład�m mi�sz�ańców. Liczn� proj���y 
związan� z za�ładani�m ogród�ów �du�acyjnych ws�azują zaś na sil�
ną po�rz�bę �du�acji ��ologiczn�j� szcz�gólni� wśród dzi�ci.

Ja�a j�s� przyszłość inicja�ywy lo�aln�j w  Warszawi�? Prz�d� 
wszys��im� ciągła �du�acja i dzi�l�ni� się doświadcz�niami. Korzy�
s�ając z  �a� różnorodn�j puli pomysłów wi�l� można się nauczyć 
i  uni�nąć pop�łnionych prz�z innych błędów� poni�waż �ażda 
inicja�ywa �o wciąż pr�c�d�ns. Trwają prac� nad wprowadz�ni�m 
zmian do �ry��riów oc�ny� aby były bardzi�j prz�jrzys�� i  wzmac�
niały id�ę inicja�ywy. Z  p�wnością po�rz�bna j�s� j�szcz� sz�rz�j 
za�rojona a�cja informacyjna� wciąż bowi�m wi�l� osób chcących 
działać nic ni� wi� o inicja�ywi� lo�aln�j. Podczas gdy w ni���órych 
dzi�lnicach złożono już �il�a wnios�ów� są ��ż biał� plamy na mapi� 
Warszawy – mi�jsca� w ��órych do urzędu ni� �rafił ani j�d�n wnio�
s��. Trudno uwi�rzyć� ż�by �am ni� było żadnych lo�alnych po�rz�b� 
za��m w �ol�jnym ro�u �� obszary na p�wno zos�aną obję�� szcz��
gólną uwagą.

Agnieszka Matan
anima�or�a społ�czna� m�nadż�r�a �ul�ury
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Bardziej aktywnym obywatelom polskie miasta oferują różnorod-ą różnorod- różnorod-óżnorod-norod-
ne możliwości wpływu i współtworzenia otaczającej nas rzeczywi-żliwości wpływu i współtworzenia otaczającej nas rzeczywi-liwości wpływu i współtworzenia otaczającej nas rzeczywi-ści wpływu i współtworzenia otaczającej nas rzeczywi-ci wpływu i współtworzenia otaczającej nas rzeczywi-ływu i współtworzenia otaczającej nas rzeczywi-ywu i współtworzenia otaczającej nas rzeczywi-ółtworzenia otaczającej nas rzeczywi-tworzenia otaczającej nas rzeczywi-ącej nas rzeczywi-cej nas rzeczywi-
stości. Coraz trudniej dziś narzekać na przestrzeń publiczną i dzia-ści. Coraz trudniej dziś narzekać na przestrzeń publiczną i dzia-ci. Coraz trudniej dziś narzekać na przestrzeń publiczną i dzia-ś narzekać na przestrzeń publiczną i dzia- narzekać na przestrzeń publiczną i dzia-ć na przestrzeń publiczną i dzia- na przestrzeń publiczną i dzia-ń publiczną i dzia- publiczną i dzia-ą i dzia- i dzia-
łania podejmowane przez miasto i  nie usłyszeć: „Nie podoba Ci 
się? To zrób coś z tym!”

Wstęp

Korzys�ani� z narzędzi par�ycypacji obywa��ls�i�j z j�dn�j s�rony po�
zwala włodarzom zwię�szyć �ranspar�n�ność pod�jmowanych prz�z 
nich d�cyzji i  l�pi�j zdiagnozować po�rz�by mi�sz�ańców� z drugi�j 
zaś prz�nosi odpowi�dzialność za podję�� d�cyzj� na całą społ�cz�
ność. Prz�d� wszys��im j�dna� dobrz� zorganizowan� angażowani� 
obywa��li w� współd�cydowani� j�s� inw�s�ycją w �api�ał społ�czny� 
��óry j�s� siłą napędową a��ywności obywa��ls�i�j� pods�awą spraw�
ni� działając�j d�mo�racji i �lucz�m do budowy lo�aln�j wspólno�y.

Każdy samorząd moż� i powini�n samodzi�lni� zaplanować s�ra�
��gię angażowania mi�sz�ańców w pod�jmowani� d�cyzji na pods�a�
wi� rz���ln�j analizy swoich po�rz�b i  zasobów� ��órymi dysponuj�. 
Planowani� j�s� o �yl� is�o�n�� ż� par�ycypacja obywa��ls�a musi być 
�ra��owana w chara���rz� proc�su� a ni� poj�dynczych wydarz�ń� zaś 
r�aliza�orzy ��go proc�su muszą znać odpowi�dzi na py�ania o  �o� 
w ja�im c�lu chcą go zorganizować i z �im będą go r�alizować� a do�
pi�ro na �ońcu: ja�ich użyją do ��go narzędzi. J�śli chodzi o �o os�a�ni� 
py�ani�� �o au�orzy dzisi�jszych publi�acji poświęconych par�ycypacji 
obywa��ls�i�j przy�aczają całą pal��ę możliwości� opisując sprawdzo�
n� w różnych mi�jscach na świ�ci� �on�r��n� narzędzia� ��ór� samo�
rząd moż� wy�orzys�ać do włączania obywa��li w� współ�worz�ni� 
o�aczając�j ich rz�czywis�ości.

Samo włączani� mi�sz�ańców w  proc�s wspóln�go zarządzania 
mias��m moż� odbywać się oczywiści� na �il�u poziomach ich za�
angażowania – można informować� �onsul�ować i współd�cydować. 
Dla s�u��czności działań ważn� j�s�� by pamię�ać o  poszcz�gólnych 
poziomach i po �ol�i wchodzić po s�opniach ��j drabiny – informu�
jąc� �onsul�ując� a  nas�ępni� współd�cydując. Z  badań prz�prowa�
dzonych prz�z Ins�y�u� Spraw Publicznych w ramach proj���u „D��
cydujmy raz�m” wyni�a� ż� w ciągu os�a�ni�go ro�u poprz�dzając�go 
badani� (��ór� miało mi�jsc� w ro�u 2012) 99% gmin informowało 
o podję�ych d�cyzjach� 80% prz�prowadziło �onsul�acj� w sprawi� co 
najmni�j j�dn�go rozwiązania w przyjmowanych uchwałach� a �yl�o 
18% gmin w Polsc� współdziałało z mi�sz�ańcami przy opracowaniu 
choćby j�dn�go rozwiązania w dowolnych uchwałach1.

Współd�cydowani� ni� j�s� za��m popularną formą par�ycypacji 
publiczn�j w Polsc�. Pra��y�i różnych mias� po�azują równi�ż� ż� ni� 
wszys��i� samorządy są rz���lni� przygo�owan� do angażowania oby�
wa��li w� współrządz�ni� – zdarza się� ż� proponują ni�prz�myślan� 
i fasadow� rozwiązania� prz�z co s�u��czni� zni�chęcają mi�sz�ańców 
do współpracy. W opinii obs�rwa�orów życia publiczn�go ni���órym 
samorządom bra�uj� ni� �yl� �omp���ncji� co dobr�j woli� by dawać 

1 Anna Ol�ch� Paulina Sobi�sia��P�nsz�o� Partycypacja publiczna 
w  Polsce: diagnoza i  rekomendacje� h��p://www.isp.org.pl/uploads/
analys�s/1616410454.pdf� s. 5� dos�ęp: 10 grudnia 2015 ro�u.

Teraz obywatele!
Katarzyna Dzięciołowska

obywa��lom możliwość r�aln�go wpływu. J�dna� na po�rz�by ��go 
���s�u przyjmę op�ymis�yczn� założ�ni� �du�a�or�i obywa��ls�i�j� 
ż� wi�dza i umi�ję�ności zdoby�� w wyni�u doświadcz�nia wyposażą 
zarówno d�cyd�n�ów� ja� i obywa��li w �omp���ncj�� ��ór� pozwolą 
nam s�u��czni� r�alizować id�ał publiczn�j par�ycypacji.

Konsultacje publiczne

Formy ucz�s�nic�wa obywa��li w  pod�jmowaniu d�cyzji na szcz�blu 
lo�alnym d�dy�owan� są poj�dynczym mi�sz�ańcom� organizacjom 
społ�cznym� al� �a�ż� grupom ni�formalnym. W ni���órych sy�uacjach 
r�gulacj� prawn� na�ładają obowiąz�� zorganizowania �on�r��n�j for�
my� angażując�j obywa��li do wypowi�dz�nia się na dany ��ma�� na ogół 
j�dna� inicja�ywa podjęcia dialogu l�ży po s�roni� mi�sz�ańców. ��gu�
lacj� �rajow� ni� zawsz� są pr�cyzyjn� w za�r�si� prz�pisów do�yczą�
cych wpływu obywa��li na samorząd. Us�awa z dnia 8 marca 1990 ro�u 
o samorządzi� gminnym (DzU 1990� nr 16� poz. 95) o�r�śla ��o i w ja�
�i�j sy�uacji moż� �orzys�ać z  inicja�ywy uchwałodawcz�j� na�omias� 
poszcz�góln� gminy mogą pozos�ał� �w�s�i� uporząd�ować w swoich 
s�a�u�ach. Kons�y�ucja daj� obywa��lom bardzo ogóln� prawo do zgła�
szania wnios�ów� s�arg i  p��ycji (co zos�ało ni�dawno ur�gulowan� 
Us�awą z dnia 11 lipca 2014 ro�u o p��ycjach; DzU 2014� poz. 1195).

J�dnos��i samorządu ��ry�orialn�go ni� mają obowiąz�u prowa�
dz�nia �onsul�acji społ�cznych z  mi�sz�ańcami� choć c�l� ja�im j�s� 
wprowadz�ni� �a�alogu obliga�oryjnych �onsul�acji� zos�ał już wpisany 
do S�ra��gii �ozwoju Kapi�ału Społ�czn�go 2020� przygo�owan�j prz�z 
Minis��rs�wo Kul�ury i  Dzi�dzic�wa Narodow�go (w  Priory��ci� 2.1. 
Wspi�rani� m�chanizmów współpracy ins�y�ucji publicznych z  oby�
wa��lami)2. J�dna� powinny is�ni�ć �larown� zasady prz�prowadzania 
�a�ich �onsul�acji� wprowadzan� mocą uchwały rady odpowi�dni�j j�d�
nos��i. W pra��yc� w wi�lu mi�jscach samorządy zobowiązują się do 
zorganizowania �onsul�acji na wnios�� grup mi�sz�ańców (ich wi�l�
�ość i formaln� wymagania różnią się między j�dnos��ami).

Zup�łni� inacz�j sprawa wygląda w  przypad�u zaangażowania 
w  sprawy publiczn� organizacji pozarządowych. Os�a�nia now�liza�
cja us�awy o działalności poży��u publiczn�go na�łada na j�dnos��i 
samorządu ��ry�orialn�go obowiąz�� �onsul�owania z organizacjami 
pozarządowymi lub z radami poży��u publiczn�go (�am� gdzi� is�ni��
ją) proj���ów a��ów prawa mi�jscow�go w dzi�dzinach do�yczących 
działalności s�a�u�ow�j organizacji3. Wraz z  �ą zmianą o�worzyło się 
sz�ro�i� pol� do ucz�s�nic�wa w życiu publicznym dla mi�sz�ańców 
zaangażowanych w prac� organizacji społ�cznych� a �a�ż� dla obywa�
��li� ��órzy dopi�ro będą chci�li swoją a��ywność społ�czną sforma�
lizować (co zr�sz�ą uła�wi now�lizacja us�awy Prawo o s�owarzysz��
niach� wchodząca w życi� w przyszłym ro�u).

2 Uchwała �ady Minis�rów z  dnia 26 marca 2013 ro�u w  sprawi� 
przyjęcia „S�ra��gii �ozwoju Kapi�ału Społ�czn�go 2020”� s. 47� h��p://
�s.m�idn.gov.pl/m�dia/download_gall�ry/20130520S�KS_na_s�ro�
ni�_in��rn��ow�j.pdf� dos�ęp: 10 grudnia 2015 ro�u.
3 Us�awa z dnia 5 si�rpnia 2015 ro�u o zmiani� us�awy o działalności 
poży��u publiczn�go i o wolon�ariaci� oraz us�awy o fundacjach� DzU 
2015� poz. 1339.
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�o zwię�szyć poczuci� spraws�wa ucz�s�ni�ów. Wymaga na�omias� 
ogromn�j dozy dobr�j woli z� s�rony organiza�orów� ��órzy chcąc włą�
czyć do�ychczas ni�zaangażowanych obywa��li� muszą s�onc�n�rować 
się na a�cji informacyjn�j i bardzo dobrym przygo�owaniu proc�su� 
by ��n był ma�symalni� pros�y i prz�jrzys�y.

Budżet partycypacyjny w Warszawie

W  Warszawi� proc�s �worz�nia budż��u wraz z  mi�sz�ańcami j�s� 
ob�cni� r�alizowany po raz �rz�ci. Z� względu na sp�cyficzną sy�uację 
adminis�racyjną mias�a� z ��ór�j wyni�a po�rz�ba �oordynowania bu�
dż��ów dzi�lnic� proc�s zaczyna się i �ończy wcz�śni�j niż w innych 
samorządach. W ��j chwili j�s��śmy na ��api� promocji i  zgłaszania 
proj���ów prz�z mi�sz�ańców� ��óry �rwać będzi� do 15 s�ycznia 2016 
ro�u.

Sch�ma� 1. Harmonogram proc�su �worz�nia budż��u par�ycypacyj�
n�go na ro� 2017 w Warszawi� 

Źródło: h��p://www.�wojbudz��.um.warszawa.pl/harmonogram�iii��dycji.

Proc�s �worz�nia budż��u par�ycypacyjn�go w  Warszawi� �oczy się 
w oparciu o Uchwałę �ady Mias�a w sprawi� zasad i �rybu prz�pro�
wadzania �onsul�acji z mi�sz�ańcami m.s�. Warszawy i Zarządz�ni� 
Pr�zyd�n�a Mias�a w sprawi� �onsul�acji społ�cznych z mi�sz�ańca�
mi m.s�. Warszawy w za�r�si� budż��u par�ycypacyjn�go. Do wspi��
rania proc�su na poziomi� mi�js�im wyznaczono �adę ds. budż��u 
par�ycypacyjn�go� a  w  dzi�lnicach powołano z�społy ds. budż��u 
par�ycypacyjn�go. Zadani� usprawni�nia proc�su i czuwania nad j�go 
odpowi�dnim prz�bi�gi�m w dzi�lnicach i poszcz�gólnych j�dnos��
�ach organizacyjnych Urzędu Mias�a powi�rzono powołanym �oor�łanym �oor�ym �oor�
dyna�orom.

Główn� c�l� warszaws�i�go proc�su budowania budż��
�u par�ycypacyjn�go na 2016 ro� �o włącz�ni� mi�sz�ańców w� 
współd�cydowani� o najbliższym o�ocz�niu i �du�acja mi�sz�ańców 
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Trz�ba w �ym mi�jscu pod�r�ślić� ż� �onsul�acj� społ�czn�� w za�
l�żności od in��ncji ucz�s�niczących w nich s�ron� mogą p�łnić bardzo 
różną rolę i ni�ść rozmai�� s�u��i. Z założ�nia włodarz� ni� są zobowią�
zani do zaa�c�p�owania wnios�ów płynących z �onsul�acji� j�dna� �a 
ni�dopr�cyzowana formalni� formuła moż� przybi�rać różn� oblicza.

Dobre praktyki konsultacji publicznych

Kanon �onsul�acji obywa��ls�ich� przygo�owany w Minis��rs�wi� Ad�
minis�racji i  Cyfryzacji4� ob�jmuj� si�d�m zło�ych zasad� ��ór�� ja� 
piszą au�orzy� zap�wniają �a�i „udział obywa��li w proc�si� �sz�ał�o�dział obywa��li w proc�si� �sz�ał�o�
wania poli�y� publicznych i rozwiązań prawnych� [��óry] przyczynia 
się do urz�czywis�niania dobra wspóln�go pos�rz�gan�go w �a��go�
riach ja�ości życia cał�j społ�czności”. T� zasady �o: dobra wiara� po�
wsz�chność� prz�jrzys�ość� r�sponsywność� �oordynacja� prz�widy�
walność� poszanowani� in��r�su ogóln�go. Ni�ła�wo znal�źć w Polsc� 
przy�łady proc�sów� ��ór� z inicja�ywy władz samorządowych zos�ały 
od począ��u do �ońca prz�prowadzon� w  zgodzi� z  �ym zasadami� 
�ym bardzi�j nal�ży doc�niać i ws�azywać �ych� ��órym się �o udaj�.

J�szcz� bardzi�j war�ościow�� w  moim odczuciu� j�s� pod�jści�� 
zgodni� z ��órym organiza�orzy �onsul�acji zwracają uwagę na fa��� 
ż� par�ycypacja publiczna j�s� proc�s�m� w ��óry ni�us�anni� nal�ży 
w�ładać wysił��� budując więzi i zaufani�� czyli �api�ał społ�czny. Na 
nim dopi�ro można zacząć budować ucz�s�nic�wo obywa��li i obywa�
��l�� w  życiu publicznym. Ta�i� spojrz�ni� chara���ryzowało orga�
niza�orów działań prowadzonych na Księżym Młyni� w Łodzi� gdzi� 
c�l�m działań łódz�i�go oddziału Towarzys�wa Opi��i nad Zaby��a�łódz�i�go oddziału Towarzys�wa Opi��i nad Zaby��a�Towarzys�wa Opi��i nad Zaby��a�
mi była r�wi�alizacja zaby��ow�go obszaru po �ompl��si� prz�mysło�
wym Karola Sch�ibl�ra. Ważn� j�s� �o� ż� proj��� za�ładał ni� �yl�o 
przygo�owani� do�um�n�u zbi�rając�go wnios�i do�ycząc� r�wi�a�
lizacji� j�go is�o�ą była a��ywizacja mi�sz�ańców� ich �du�acja oraz 
wzmocni�ni� ar�y�ułowan�go prz�z nich s�anowis�a5. Był �o zr�sz�ą 
burzliwy proc�s� ��óry wymagał ucz�nia się i budowania r�lacji mię�
dzy zaangażowanymi (równi�ż �mocjonalni�) a��orami na bi�żąco.

Budżet obywatelski

J�dną z form zaangażowania obywa��li w życi� publiczn� j�s�� zas�o�
sowany po raz pi�rwszy w Am�ryc� Południow�j� budż�� obywa��ls�i� 
��óry w Polsc� fun�cjonuj� ja�o forma �onsul�acji społ�cznych. Ni� 
j�s� formą ła�wą w s�osowaniu� ni� �yl�o dla��go� ż� do�yczy n�wral�
giczn�go obszaru podziału środ�ów budż��owych� al� równi�ż z ��go 
powodu� ż� w  zal�żności od prz�prowadzon�go proc�su moż� s�u�
��czni� wspi�rać (lub osłabiać) r�alizację długofalowych c�lów. Do 
�a�ich zaś nal�ży wzros� poczucia prz�jrzys�ości pod�jmowanych 
d�cyzji� a  w  �ons��w�ncji budowani� zaufania do władz lo�alnych 
i  l�gi�ymizacja ich dalszych działań związanych z  wyda��owani�m 
środ�ów publicznych. Budż�� obywa��ls�i j�s� ��ż sw�go rodzaju „���
s��m dobr�j woli” organiza�orów �onsul�acji� bo choć ni� zos�ało �o 
umocowan� w pols�im prawi�� �o co do zasady r�zul�a�y ��go proc�su 
muszą mi�ć chara���r wiążący. Doda��owa �rudność pol�ga na �ym� 
ż� na poszcz�gólnych ��apach proc�su� w zal�żności od wy�orzys�a�
nych rozwiązań� mogą wyjść na jaw �w�n�ualn� u�ry�� in��ncj� s�ron 
ucz�s�niczących w r�alizacji budż��u.

W 2014 ro�u w Polsc� prowadzono o�oło 90 proc�sów budż��o�
wania obywa��ls�i�go (par�ycypacyjn�go). J�s� �o dobra formuła� by 
włączyć mni�j a��ywnych do�ychczas mi�sz�ańców� gdyż pozwala na 
własn� oczy zobaczyć �f��� zaangażowania w sf�rę publiczną� a prz�z 

4 7 zasad �onsul�acji� opracowan� prz�z D�par�am�n� Analiz i Komu�
ni�acji Publiczn�j Minis��rs�wa Adminis�racji i  Cyfryzacji� h��ps://
mac.gov.pl/fil�s/7_zasad_30�04.pdf� s. 3� dos�ęp: 10 grudnia 2015 
ro�u.
5 Towarzys�wo Opi��i nad Zaby��ami� Oddział w Łodzi� Projekt „Nasz 
Księży Młyn”: raport, h��p://nasz�si�zymlyn.pl/wp�con��n�/uplo�
ads/2011/11/NKM_rapor�.pdf� dos�ęp: 10 grudnia 2015 ro�u.
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w za�r�si� wyda��owania środ�ów publicznych6. Z poziomu mias�a 
proc�s wygląda na dość uspoł�czniony� zaangażowani� społ�cznych 
człon�ów �ady j�s� dos�rz�galn� �a�ż� w poszcz�gólnych dzi�lnicach.

Na pods�awi� �waluacji obydwu do�ychczas prz�prowadzonych 
�dycji budż��u obywa��ls�i�go w Warszawi� można powi�dzi�ć� ż� za�
in��r�sowani� �ym proc�s�m rośni�. W drugi�j liczba głosujących na 
proj���y wyniosła 172 395 osób� co s�anowi 10% mi�sz�ańców mias�a. 
Na�omias� a��ywny udział w budż�ci� par�ycypacyjnym na ro� 2016 
wzięły 1 794 osoby – �o suma człon�ów z�społów ds. budż��u par�y�
cypacyjn�go w dzi�lnicach i proj���odawców (złożono w sumi� 2 333 
proj���y).

J�śli zaś chodzi o profil zaangażowanych mi�sz�ańców� �o rapor� 
�waluacyjny wspomina o  �rz�ch grupach� z  ��órych pochodzą pro�
j���odawcy. Są �o NGO�sy� ins�y�ucj� �du�acyjn� oraz spółdzi�lni�� 
wspólno�y mi�sz�aniow� i  grupy sąsi�dz�i� (zob. grafi�a poniż�j). 
Z �waluacji ni� wyni�a� w ja�im s�opniu zgłaszan� proj���y r�alizo�
wały in��r�sy wymi�nionych grup� mamy �yl�o wi�dzę na ��ma� ro�
dzajów zgłaszanych proj���ów. Najpopularni�jsz� były �� przyporząd�ów zgłaszanych proj���ów. Najpopularni�jsz� były �� przyporząd� proj���ów. Najpopularni�jsz� były �� przyporząd�
�owan� prz�z proj���odawców do �a��gorii „prz�s�rz�ń publiczna”� 
ni�co rzadzi�j s�ładano proj���y „�du�acyjn�”� pozos�ał� zaś mi�ściły 
się w obszarz� „�omuni�acji/dróg”� „�ul�ury” i „spor�u”.

Ci��awą rolę w proc�si� budowania warszaws�i�go budż��u obywa�
��ls�i�go p�łnią dzi�lnicow� z�społy ds. budż��u par�ycypacyjn�go. 
Są �o ciała s�ładając� się z r�pr�z�n�an�ów różnych środowis�� wśród 
��órych znajduj� się sz�ściu mi�sz�ańców� pięciu prz�ds�awici�li or�
ganizacji pozarządowych� radni dzi�lnicowi (po j�dnym z  �ażd�go 
�lubu)� do pięciu radnych osi�dlowych� cz��r�ch–pięciu urzędni�ów 
dzi�lnicowych� prz�ds�awici�l młodzi�żow�j rady dzi�lnicy� prz�d�
s�awici�l dzi�lnicow�j rady s�niorów. Na pods�awi� r��om�ndacji 
z �waluacji z poprz�dnich la� s�łady z�społów za�rojono sz�ro�o� a na 
po�rz�by ob�cn�j �dycji podni�siono liczbę ucz�s�niczących w  nich 
mi�sz�ańców oraz uzup�łniono s�ład z�społów o  r�pr�z�n�an�ów 
dzi�lnicowych ciał �onsul�acyjno�doradczych.

Po za�ończ�niu do�ychczasowych �dycji dość częs�o pojawiały 
się głosy� ż� r�alizując is�o�ę budż��u obywa��ls�i�go nal�żałoby do 
ma�simum rozsz�rzyć �omp���ncj� z�społów i wyposażyć w narzę�
dzia� ��ór� pozwolą im r�alni� wpływać na �sz�ał� i prz�bi�g proc�su. 
W chwili ob�cn�j do zadań z�społów nal�ży: ogóln� moni�orowani� 
oraz wspi�rani� prz�bi�gu proc�su przyjmowania budż��u par�ycy�
pacyjn�go w dzi�lnicy i promowani� działań pod�jmowanych w j�go 
ramach� �w�n�ualny podział dzi�lnicy na mni�jsz� obszary� us�al�ni� 
poziomu dzi�lnicow�go� podział �wo�y prz�znaczon�j do dyspozycji 
mi�sz�ańców na poszcz�góln� obszary (j�śli są)� us�al�ni� �w�n�ual�
n�go limi�u� ��ór�go ni� moż� prz��roczyć �osz� j�dn�go proj���u� 
oc�na ogóln�j dos�ępności �ażd�go z proj���ów i d�cyzja o uwzględ�
ni�niu odwołania od wyni�u w�ryfi�acji. Dwi� os�a�ni� �omp���ncj� 

6 Dan� z �waluacji podaję za rapor��m: Ewaluacja budżetu partycypa-
cyjnego w m.st. Warszawie na rok 2016: raport końcowy� wy�onanym 
prz�z Pracownię Badawczo�Proj���ową SACADA� Kra�ów 2015� zob. 
h��p://�wojbudz��.um.warszawa.pl/si��s/�wojbudz��.um.warszawa.pl/
fil�s/rapor�_�oncowy_las�.pdf� dos�ęp: 10 grudnia 2015 ro�u.

mają być prz�jaw�m zwię�sz�nia roli z�społów. J�dna� pomimo roz�
sz�rz�nia za�r�su �omp���ncji �ych ciał� w �ym ro�u po raz pi�rwszy 
pojawiły się przypad�i� �i�dy zarząd dzi�lnicy odrzucił r��om�ndacj� 
z�społu� uchwalając własny podział dzi�lnicy i  środ�ów. I  choć w� 
wszys��ich przypad�ach os�a��czni� z�społy dogadały się z zarząda�
mi� j�s� �o ni�po�ojący sygnał� gdy z j�dn�j s�rony� w sf�rz� d��lara�
cji rola z�społów j�s� zwię�szana� z drugi�j zaś� na poziomi� działań 
d�cyd�nci ignorują pos�anowi�nia ciał� ��ór� sami do wydania �ych 
pos�anowi�ń powołali.

Ja� wspominałam� a�ra�cyjn�� al� i  �rudn� narzędzi�� ja�im j�s� 
budż�� par�ycypacyjny� po�rafi spędzać s�n z  powi�� pra��y�om 
par�ycypacji obywa��ls�i�j. Główn� wą�pliwości� ��ór� pojawiają się 
podczas r�alizacji ��go proc�su w  Warszawi�� do�yczą podmio�ów 
�orzys�ających z  ��go narzędzia i  sposobu� w  ja�i �o robią. Ki�dy 
w  Por�o All�gr� po raz pi�rwszy s�osowano budż�� par�ycypacyjny� 
j�go is�o�ą było włącz�ni� w  sprawowani� władzy obywa��li� ��órzy 
ni� mi�li inn�j możliwości wpływania na d�cyzj� władz. Tymczas�m 
w Warszawi�� ja� wyni�a z rapor�u do�ycząc�go proc�su budż��owa�
nia par�ycypacyjn�go na 2016 ro�� głównymi odbiorcami budż��u są 
osoby pochodząc� z �lasy śr�dni�j� ��órą – poza wyższymi zarob�ami 
i wy�sz�ałc�ni�m – chara���ryzuj� a��ywność w działaniach obywa�

Przestrzenie obywatelskiej aktywności

Źródło: Ewaluacja budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2016: raport końcowy� Pracownia Badawczo�Proj���owa SACADA� Kra�ów 2015� h��p://
�wojbudz��.um.warszawa.pl/si��s/�wojbudz��.um.warszawa.pl/fil�s/rapor�_�oncowy_las�.pdf� dos�ęp: 10 grudnia 2015 ro�u.

��ls�ich. Ni� j�s� �o wob�c ��go formuła� dająca możliwość zabrania 
głosu �ym� ��órzy ni� mają do dyspozycji innych narzędzi wpływu na 
samorząd.

Chodzi równi�ż o udział l�pi�j zorganizowanych grup in��r�sów� 
��ór� na różnych ��apach proc�su modyfi�ują wyni� proc�dury na 
swoją �orzyść� ni� uwzględniając �zw. dobra wspóln�go� co ni� �yl�
�o uni�możliwia przyjmowani� rozwiązań l�pszych dla ogółu� al� ��ż 
zni�chęca innych ucz�s�ni�ów i  wpływa d�s�ru�cyjni� na poczuci� 
ich przynal�żności do lo�aln�j wspólno�y.

Różnorodne formy włączania obywateli  
w proces podejmowania decyzji

Polacy szyb�o ul�gli p�wn�j modzi� na wy�orzys�ywani� proc�dury 
budż��u par�ycypacyjn�go. War�o j�dna� zwrócić uwagę� ż� spraw�
dzonych formuł wspóln�go d�cydowania j�s� dużo więc�j. Z p�wnym 
opor�m� al� j�dna� samorządy s�osują ni��i�dy formy warsz�a�ow�� 
��ór� z racji inn�j a�mosf�ry i organizacji pracy mogą inspirować do 
bardzi�j �r�a�ywn�go i  głębsz�go prz�myśl�nia poruszanych spraw 
publicznych. Zup�łni� ni�znany j�s� w Polsc�� zgłębiany w ��j chwili 
prz�z S�owarzysz�ni� Pra��y�ów Dramy STOP�KLATKA� ��a�r l�gi�
slacyjny. To narzędzi� równi�ż (ja� budż�� obywa��ls�i) wywodzi się 
z  Brazylii i  pomaga spojrz�ć z  różnych p�rsp���yw na zagadni�nia 
poddan� proc�sowi uchwalania prawa. Inn� ci��aw� i  sprawdzon� 
��chni�i zbi�ra Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społ�cznych 
S�ocznia na s�roni� par�ycypacjaobywa��ls�a.pl.

Pośród z�branych �am informacji znajduj� się równi�ż mapa 
budż��ów par�ycypacyjnych� na ��ór�j zaznaczan� są s�osując� ��n 
m�chanizm pols�i� samorządy. Za pośr�dnic�w�m s�rony można 
uzys�ać szcz�gółow� informacj� i  do�rz�ć do osób� ��ór� mają do�
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świadcz�ni� w danym obszarz� ��ma�ycznym i �orzys�ali już z �on�
�r��n�j formy �onsul�acji. Wi�l� inspirujących przy�ładów płyni� 
z zagranicy – �wórcz� ich wdrażani� w Polsc� moż� r�alni� wpłynąć 
na ja�ość nasz�go życia publiczn�go.

Inicjatywa lokalna

Wspomniana już now�lizacja us�awy o działalności poży��u publicz�
n�go i wolon�ariaci� daj� obywa��lom możliwość s�orzys�ania z now�j 
formy a��ywności� łącząc�j zaangażowani� w  proc�s pod�jmowania 
d�cyzji z ucz�s�nic�w�m w r�alizacji zadań publicznych. Mi�sz�ańcy� 
��órzy dos�rz�gają ja�ąś po�rz�bę w swoim o�ocz�niu i są go�owi za�
inw�s�ować swój czas� pi�niądz� lub inn� zasoby w c�lu zaspo�oj�nia 
��j po�rz�by� mogą zwrócić się do j�dnos��i samorządu ��ry�orialn�go 
z własną propozycją działań i prośbą o ich finansow� wsparci�. Zgoda 
lub j�j bra� zal�żą od oc�ny urzędni�ów i dos�ępności środ�ów� ��ór� 
samorządy mogą wygospodarować dwoja�o. Po pi�rwsz�� w budż��
ci� j�dnos��i zawczasu mogą zos�ać wydzi�lon� środ�i na �w�n�ualn� 
inicja�ywy lo�aln�� po drugi�� środ�i mogą zos�ać zabudż��owan� już 
po us�al�niu szcz�gółów z zain��r�sowanymi mi�sz�ańcami. Szcz�gó�
ły do�ycząc� proc�dury zgłaszania i r�alizacji inicja�ywy lo�aln�j us�a�
la lo�alny samorząd w �rybi� uchwały odpowi�dni�j rady. Wydaj� się� 
ż� moni�orowani� wdrażania zapisu do�ycząc�go inicja�ywy lo�aln�j 
mogłoby wi�l� powi�dzi�ć o  go�owości d�cyd�n�ów do współpracy 
z lo�alnymi grupami mi�sz�ańców.

Zakończenie

Badania do�ycząc� ucz�s�nic�wa Pola�ów w życiu publicznym ws�a�
zują na nis�ą a��ywność obywa��li i ni�wi�l�ą o�war�ość samorządów. 
Ni�po�ojąc� są równi�ż wyni�i Diagnozy społecznej7, do�ycząc� �a�
pi�ału społ�czn�go Pola�ów� ��óry j�s� pods�awą do budowy a��yw�
nych wspólno� obywa��ls�ich. Ni� pozos�aj� nic inn�go� ja� – mając 
�ę wi�dzę i znając narzędzia umożliwiając� zaangażowani� obywa��li 

7 Diagnoza społeczna 2013: warunki i  jakość życia Polaków: raport� 
(r�d.) Janusz Czapińs�i� Tomasz Pan��� C�n�rum �ozwoju Zasobów 
Ludz�ich� Minis��rs�wo Pracy i Poli�y�i Społ�czn�j� Warszawa 2014.
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– ruszyć na pi�rwszą linię działań proobywa��ls�ich. W naszych s�ara�
niach o wzmocni�ni� d�mo�racji powinniśmy równi�ż zwrócić uwagę 
na grupy do�ychczas ni�doc�nian� i na ogół wy�luczan� z pod�jmo�
wania d�cyzji� ja� młodzi�ż� s�niorzy czy mni�jszości. Ich prz�ds�awi�łodzi�ż� s�niorzy czy mni�jszości. Ich prz�ds�awi�. Ich prz�ds�awi�
ci�l� szybci�j dos�rz�gą war�ość par�ycypacji� gdy będą mogli choć raz 
s�orzys�ać z  j�j dobrodzi�js�w. Dobrz� byłoby wy�orzys�ać równi�ż 
zasoby� ��ór� już mamy. W ��j chwili w różnych mi�jscach w Polsc� 
powoływan� są rozmai�� doradcz� ciała (ja� chociażby rady młodzi��
żow� i  s�niorów)� ��órych rola ni� j�s� do �ońca o�r�ślona� a  ��ór� 
mogłyby od�grać ważną rolę w obszarz� lo�aln�j par�ycypacji.

Odwołując się do inspiracji płynących z  zagranicy� chcę wspo�
mni�ć równi�ż o  ważnym dla mni� wys�ąpi�niu Susan M. Gu�rry� 
dyr���or�i Uni� for Sus�ainabili�y w urzędzi� dzi�lnicy Sag�n� w Oslo 
podczas 2. Forum Pra��y�ów Par�ycypacji� ��óra opowiadając o swo�
j�j pracy społ�czn�j w samorządzi� wspomniała ni� �yl�o o asp���ach 
��or��ycznych czy pra��ycznych (lub racz�j ��chnicznych) pod�jmo�
wanych działań. Mówiła o  s�rcu� ��ór� w�łada w  pracę� o  in�uicji� 
z ��ór�j �orzys�a� o is�oci� rozmowy i pracy z ludźmi� a ni� dla ludzi. 
I� co najmocni�j do mni� �rafiło� o zaufaniu� sprawi�dliwości i miłości 
w lo�aln�j wspólnoci�. Z� wszys��ich war�ości ważnych w pracy sa�
morządu miłość j�s� �ą� o ��ór�j nigdy od pols�i�go a��ywis�y ni� usły� �ą� o ��ór�j nigdy od pols�i�go a��ywis�y ni� usły�� o ��ór�j nigdy od pols�i�go a��ywis�y ni� usły�
szałam� ani ��ż sama w podobnych �a��goriach ni� myślałam o sf�rz� 
publiczn�j. J�dna� słuchając Susan pomyślałam� ż� �o moż� �i�dyś 
zadziałać. J�śli �yl�o zaczni�my od wzmacniania i budowania zaan�
gażowania w� wspóln� sprawy na poziomi� małych wspólno� – sz�ół� 
wspólno� mi�sz�aniowych� s�owarzysz�ń i innych bardzi�j lub mni�j 
sformalizowanych grup� ��órych j�s��śmy człon�ami� a ��órym blis�a 
j�s� id�a wspóln�go dobra. Aż w �ońcu prz�ni�si�my �� war�ości na 
poziom pańs�wa i j�go ins�y�ucji.

Katarzyna Dzięciołowska
działacz�a lo�alna� �du�a�or�a obywa��ls�a�

S�owarzysz�ni� Pra��y�ów Dramy STOP�KLATKA�
Chorągi�w S�oł�czna ZHP
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j���ów) o�r�ślają by� i s�anowią o �i�run�ach� a �a�ż� misji działania 
organizacji obywa��ls�ich. Ta� zwana gran�oza oznacza rywalizację 
o  ograniczon� środ�i funduszy rządowych i  unijnych� co wiąż� się 
z r�alizacją odgórni� zaplanowanych zadań i warun�uj� is�ni�ni� or�
ganizacji od finansowania.

Oczywiści� s���or obywa��ls�i XXI wi��u ni� moż� być już r��
du�owany �yl�o do działalności ins�y�ucji sformalizowanych� �j. or�
ganizacji pozarządowych (d�ba�a Fundacji Ba�or�go „Społ�cz�ńs�wo 
obywa��ls�i�: mi�y i rz�czywis�ość”). S�ąd probl�my związan� z d�c�n�
�ralizacją i  prz�jęci�m zadań publicznych� a  �a�ż� prof�sjonalizacją� 
biuro�ra�yzacją czy „gov�rnm�n�alizacją” ni� są już wi�l�im zagroż��
ni�m dla rozwoju społ�cznościow�go. Działania społ�czn� w �ul�u�
rz� pols�i�j s�ały się ni�odłącznym �l�m�n��m życia� za�orz�niły się 
wśród młodych lid�rów i s�anowią o �omforci�� dynamic� i �oloryci� 
życia a��ywis�ów. Powiązani� życia prywa�n�go� osobis�ych su�c�sów 
z życi�m publicznym oznacza równi�ż powoln� zmiany pos�aw i ��o�
su społ�czni�ów (Iłowi�c�a�Tańs�a 2011: 194; por. Świda�Zi�mba 
2006: 202).

Zmiany po�ol�niow� i  sys��mow� oraz �wolucja proc�sów �wo�
rz�nia organizacji pozarządowych w Polsc� s�anowią pi�rwsz� symp�
�omy dojrzałości s���ora społ�cznościow�go. Wyras�a on z  �orz�ni 
pols�i�go społ�cz�ńs�wa obywa��ls�i�go� al� �worzy nową ja�ość za�
angażowania w oparciu o id�ę wspólno�y i wspóln�go działania� ��ór� 
można rozpa�rywać w  �a��goriach proc�sów prz�obraż�ń sf�ry pu�
bliczn�j zarówno na poziomi� lo�alnym� ja� i globalnym (Hab�rmas 
2007). W wi�lości działań �ul�ury obywa��ls�i�j w Polsc� najbardzi�j 
in��r�sującym dla au�orów nini�jsz�j publi�acji zjawis�i�m j�s� ruch 
społ�cznościowy grup ni�sformalizowanych� ��ór� chara���ryzowan� 
są ja�o oddolna s�r�fa a��ywności obywa��ls�i�j b�z formalno�praw�
n�go umocowania w granicach porząd�u prawn�go. Naw�� j�śli są �o 
bardzo zróżnicowan� grupy� �o wyróżniają j� p�wn� c�chy wspóln�: 1) 
są inicjowan� i �on�rolowan� prz�z mi�sz�ańców i/lub r�pr�z�n�an�
�ów grup; 2) zaspo�ajają wys�ępując� na ich ��r�ni� po�rz�by w spo�
sób �ompl��sowy (ni� ograniczają się do probl�mu lub branży); 3) 
są zaangażowan� w  a��ywizację wszys��ich części społ�czności i  4) 
uła�wiają rozwój i po��ncjał społ�czności na swoim ��r�ni�.

C�l�m badań r�alizowanych w ro�u 2014 i 2015 była analiza wi��
lowymiarowości s���ora społ�cznościow�go w Polsc�� w szcz�gólno�
ści obszaru ni�zins�y�ucjonalizowan�j s�r�fy a��ywności: działalno�
ści społ�czni�ów� grup ni�sformalizowanych i  �ych pozbawionych 
s�ru��ur adminis�racyjnych. Badani� miało chara���r ��sploracyjny� 
��ór�go c�l� szcz�gółow� zawi�rają się w �rz�ch głównych �w�s�iach: 
(1) badani� mo�ywacji osób za�ładających inicja�ywy lub ucz�s�ni�
czących w s���orz� społ�cznościowym; (2) analiza ins�y�ucjonaln�go 
wymiaru ��go zjawis�a (c�ch działań) oraz (3) zr��ons�ruowani� por�
�r��u grupow�go osób �worzących badaną odmianę �rz�ci�go s���ora.

Dwadzi�ścia pięć la� od rozpoczęcia �ransformacji us�rojow�j w  Pol�
sc� �o ni� �yl�o mom�n� pozwalający na do�onani� rozlicz�nia i oc�ny 
prz�prowadzonych r�form w obszarach poli�y�i i gospodar�i. Po �a�im 
o�r�si� nas�ępuj� �a�ż� zmiana po�ol�niowa. Wr�zul�aci� �zw. �rajo�
braz społ�cznościowy� pojmowany ja�o sz�ro�i za�r�s inicja�yw obywa�
��ls�ich� zarówno powołanych w wyni�u a��u prawn�go z formalnym 
podział�m ról i zadań� ja� i ni�sformalizowanych� indywidualnych czy 
zbiorowych� wy�raczający poza �lasyczn� rozumi�ni� pojęcia �rz�ci 
s���or� równi�ż podl�ga prz�obraż�niom. W nini�jsz�j �siążc� zilus�ro�
wan� zos�aną prz�miany zachodząc� w ��j prz�s�rz�ni – działania spo�
ł�czn�� główni� ni�sformalizowan�� ��ór� rozsz�rzają d�finicję s���ora 
obywa��ls�i�go i świadczą o nad�jściu now�go po�ol�nia prz�dsiębior�
ców społ�cznych. Wymaga �o pos�awi�nia diagnozy do�ycząc�j prz��
mian społ�czni�os�wa w Polsc�. Dla��go war�o umi�jscowić prz�gląd 
pols�i�go s���ora społ�cznościow�go ni� �yl�o w  dys�ursi� �ransfor�
macji� ja�a do�onała się w �ra�ci� os�a�ni�go ćwi�rćwi�cza� l�cz �a�ż� 
w p�rsp���ywi� ��nd�ncji globalnych. Ta�i� pod�jści� do analizy oma�
wian�j sf�ry j�s� uzasadnion� z dwóch powodów. Po pi�rwsz�� uwi�ń�
cz�ni�m rozwoju samoorganizacji społ�czn�j w powoj�nn�j Polsc� było 
pows�ani� ruchu oddoln�go i związ�u zawodow�go Solidarność. Samo�
organizacja �a b�zpośr�dnio przyczyniła się do obal�nia opr�syjn�go 
sys��mu i rozpoczęcia �ransformacji us�rojow�j. Po drugi�� czynni�i z��
wnę�rzn�� zwłaszcza za�ończ�ni� zimn�j wojny oraz s�opniowy wzros� 
znacz�nia id�ologii n�olib�raln�j� umożliwiły po�ojow� prz�jści� od 
dy��a�ury do d�mo�racji� a  �a�ż� miały wpływ na spopularyzowani� 
mod�lu samoorganizowania się obywa��li w Polsc�.1

(…) Podziały w�wną�rz sf�ry obywa��ls�i�j wiążą się równi�ż 
z pluralizm�m war�ości i pos�aw j�j r�pr�z�n�an�ów. Wspólną c�chą 
�wórców s���ora społ�cznościow�go w Polsc� była „wiara w siłę �ul�
�uro�wórcz�j działalności wychowawcz�j uprawian�j poza pods�awo�
wym sys��m�m wychowania” (Iłowi�c�a�Tańs�a 2011: 21). Z analiz 
organizacji la� dzi�więćdzi�sią�ych minion�go wi��u wyni�a� ż� wi�l� 
z  nich prowadziło a��ywność �du�acyjno�badawczą� co wiązało się 
z  r�alizacją doda��ow�go c�lu� ja�im było wy�worz�ni� (�worz�ni�) 
now�go �ypu a��ywności obywa��ls�ich. Ob�cni� w now�j fazi� roz�
woju społ�czn�go� w ��ór�j �o „wychowan�owi�” s�anowią s���or oby�
wa��ls�i� zauważa się odmi�nn� c�l� i zjawis�a związan� z �ondycją 
�rz�ci�go s���ora. Już naw�� do po�oczn�go dys�ursu w�szła �zw. pra�
ca proj���owa� ��óra zapoczą��owała id�ę „prof�sjonalizacji s���ora”� 
w �ym równi�ż myśl�nia o s�ra��giach działania i ich uzasadni�niach 
(ibid�m). Wi�lu badaczy (Glińs�i 2006; Hausn�r 2007; Ma�ows�i 
2006; Prz�włoc�a� Adamia� i Zając 2012) ws�azuj� na �ol�jn� „pa�
�ologi�” �rz�ci�go s���ora� poni�waż gran�y i finans� (r�alizacja pro�

1 P�łny ���s� �siąż�i dos�ępny j�s� pod adr�s�m: h��p://www.civi�as.
�du.pl/coll�gium/wp�con��n�/uploads/2015/03/Krajobraz�spo�
%C5%82�czno%C5%9Bciowy�Pols�a�2014.pdf.

Krajobraz społecznościowy  
– Polska 2014, pod redakcją naukową 
Galii Chimiak i Katarzyny Iwińskiej,  
Collegium Civitas, CAL, Warszawa 2015
[fragment wprowadzenia do książki: Galia Chimiak, Katarzyna Iwińska]
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Ćwi�rćwi�cz� pols�ich doświadcz�ń d�mo�ra�ycznych owocuj� m��wi�rćwi�cz� pols�ich doświadcz�ń d�mo�ra�ycznych owocuj� m��ń d�mo�ra�ycznych owocuj� m�� d�mo�ra�ycznych owocuj� m��
�amorfozą społ�cz�ńs�wa obywa��ls�i�go� ��ór�j �f����m j�s� nowa 
ja�ość zjawis� społ�cznych i poli�ycznych. Ni� wi�my na il� j�s� �o 
prz�miana o chara���rz� rady�alnym i w ja�im s�opniu now� zjawis�a 
rz�czywiści� są wyraz�m nabrzmiałych nas�rojów społ�cznych� a na 
il� j�s� �o r�zul�a� zabi�gów manipulacyjnych i populis�ycznych. To 
nowa sy�uacja� wymagająca grun�ownych badań i analiz.

Prz�prowadzon� w ramach proj���u FIO badania do�yczyły s�ali� 
s�ru��ury i na�ury s���ora� ��óry nazwany zos�ał – mni�j lub bardzi�j 
�rafni� i pr�cyzyjni� – s���or�m społ�cznościowym (ruchy� inicja�y�
wy ni�formaln� i ni�zins�y�ucjonalizowan�). Doc�niając �ocząc� się 
prac� nad s�ra��gią s���ora pozarządow�go� ni� sposób pominąć dy�
nami�i działań w j�go obrębi�� al� i now�go pod�jścia do �ych zja�
wis�� ��ór� wcz�śni�j były marginaln� lub ni�znan� naw�� wąs�i�mu 
�ręgowi ��sp�r�ów. W nasz�j publi�acji ni� �yl�o chci�liśmy do�onać 
diagnozy is�ni�jąc�go s�anu spraw� al� �a�ż� po�usić się o na�r�śl��
ni� sc�nariuszy rozwoju ��go obszaru� ��óry albo j�s� częścią �rz�ci��
go s���ora� albo wyraźni� się z ni�go na naszych oczach wyodrębnia� 
�worząc nową ja�ość w życiu publicznym i działalności społ�czn�j.

Książ�a s�łada się z �rz�ch wyraźni� wyodrębniających się części. 
W pi�rwsz�j au�orzy ���s�ów – Ar�ur Kościańs�i� Magdal�na Dud�i��
wicz� Tomasz Kaźmi�rcza� i Mar�� �ymsza – pod�jmują r�fl��sję nad 
ponaddwudzi�s�ol��nim o�r�s�m fun�cjonowania �rz�ci�go s���ora 
w Polsc� i próbują o�r�ślić możliw� �i�run�i odnowy sf�ry publiczn�j.

W części drugi�j publi�acji pojawia się chara���rys�y�a rozma�
i�ych wymiarów i �on���s�ów �rupcji ni�sformalizowanych form a��
�ywności społ�czn�j i obywa��ls�i�j. Piszą o nich Edwin B�ndy�� Mał�
gorza�a Krysa� Szymon Surmacz� Marcin Jóź�o� Paw�ł Jordan i Aga�a 
Konarz�ws�a.

Z �ol�i au�orzy ���s�ów s�ładających się na część �rz�cią – Boh�ć �rz�cią – Boh� �rz�cią – Boh�ą – Boh�Boh�
dan S�rzypcza�� Ewa Bogacz�Woj�anows�a� Pio�r Frącza� i Zbigni�w 
W�jcman – pod�jmują próbę zarysowania �i�run�ów rozwoju� od�
działywania i ob�cności w poli�yc� publiczn�j ni�zins�y�ucjonalizo�
wanych form a��ywności społ�czn�j i obywa��ls�i�j.

Zwi�ńcz�ni�m publi�acji są r��om�ndacj� do dalszych prac ba�
dawczych i ��sp�rc�ich w sf�rz� s���ora społ�cznościow�go� sformu�
łowan� prz�z Bohdana S�rzypcza�a.

Efekt motyla. Scenariusze rozwoju 
sektora społecznościowego w Polsce, 
pod redakcją naukową Stanisława Mocka  
i Bohdana Skrzypczaka,  
Collegium Civitas, CAL, Warszawa 2015
[zapowiedź książki: Stanisław Mocek, Bohdan Skrzypczak]
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Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych 
Powołanie Centrum jest wynikiem partnerskiej współpracy Collegium Civitas i Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. 

Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych jest ośrodkiem naukowo-edukacyjnym i ekspercko-analitycznym, tworzącym idee i innowacyjne rozwiązania problemów 

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.

Rada Naukowa CBSiPL
Edmund Wnuk-Lipiński – Collegium Civitas 

Ewa Nalewajko – Instytut Studiów Politycznych PAN 

Stanisław Mocek – Collegium Civitas 

Wojciech Łukowski – Uniwersytet Warszawski 

Maria Mendel – Uniwersytet Gdański 

Ewa Bobrowska – Uniwersytet Jagielloński 

Andrzej Zybała – Collegium Civitas

Bohdan Skrzypczak – Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL 

Katarzyna Iwińska – Collegium Civitas 

Jacek Kucharczyk – Instytut Spraw Publicznych



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 zidentyfikować oraz lepiej zrozumieć 
wspólne cechy niezinstytucjonalizowanych inicjatyw społecznościowych, 
wytypować sprzyjające oraz blokujące czynniki z ich otoczenia oraz przy-
czynić 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


