
OBCIĘCIE

FA
LC

Za pomoc w przygotowaniu dodatku dziękujemy 
Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej, 
krajowemu organowi koordynującemu 
Europejski Rok Wolontariatu 2011
Dodatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Społeczna sprawiedliwość: praca od podstaw
DZIĘKI REALIZACJI IDEI 
WOLONTARIATU POWSTAJE 
NOWA KULTURA,
oparta na szacunku dla drugiego człowieka 
i nawiązaniu z nim relacji. Taka solidarność 
tworzy przestrzeń wolności, w której każdy 
może w pełni poczuć się człowiekiem.

CEZARY GAWRYŚ

Polska Solidarność, która narodziła się 
w sierpniu 1980 r. w Stoczni Gdańskiej, za-
chwyciła świat, przyzwyczajony do tego, że 
tylko krwawe rewolucje i wojny obalają ty-
ranów i zmieniają bieg historii. Źródłem 

tamtego masowego ruchu społecznego było powszechne 
pragnienie wolności i sprawiedliwości, a jego specy� ką 
i siłą – wyrzeczenie się przemocy oraz mądre współdzia-
łanie prostych ludzi pracy i uczonych intelektualistów. To 
było wielkie święto jedności w różnorodności. Dziewięć 
lat później Solidarność na drodze politycznego kompro-
misu doprowadziła do upadku komunizmu. Spełniło się 
marzenie Polaków o wolności.

Dziś wiemy jednak doskonale, że obalenie komunizmu 
nie wystarczyło, aby urzeczywistnić nasze drugie marzenie 
– o społecznej sprawiedliwości.

Przez dwadzieścia lat nie udało nam się nieste-
ty zbudować społeczeństwa równych szans dla 
wszystkich. Wręcz przeciwnie, gwałtowny rozwój eko-
nomiczny, który rozpoczął się wraz z wprowadzeniem go-
spodarki rynkowej, zaostrzył niektóre zadawnione prob-
lemy i ujawnił nowe. Daje się we znaki masowe bezrobo-
cie, powiększa się przepaść między bogatymi i biednymi, 
wzrasta liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie i wy-
kluczeniu – obecnie to ok. 7 proc. ludności,  >
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Wolontariat na zakręcie
Animowany przez sektor pozarządowy, pozostaje jednym z najlepszych wskaźników 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i jego najbardziej pożądanych współcześnie 
cech: zaangażowania, innowacyjności oraz zdolności do akumulacji i przetwarzania idei. 
Wolontariat i jego szkoła odciskają niezatarte piętno na obliczu wspólnoty – wiedzą 
o tym mieszkańcy państw Europy Zachodniej, w której tradycja pracy ochotniczej na 
rzecz innych jest zakorzeniona od dekad. 
Nasz dodatek specjalny podsumowuje pierwsze dwie dekady wolontariatu w wolnej 
Polsce. Jego autorzy apelują o sformułowanie nowych propozycji działania wobec 
wyzwań, które staną przed Polską w drugiej dekadzie XXI w., oraz ukazują wolontariat 
jako mechanizm pracy zarówno dla innych, jak również nad samym sobą. 
Po 20 latach wolontariatu w warunkach demokracji czas bowiem na „nowe otwarcie”. 
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ja 2010). Alwine de Vos van Steenwijk, była 
dyplomatka i bliska współpracownica ks. Jó-
zefa Wrzesińskiego, założyciela ruchu ATD 
Czwarty Świat, przypomniała jego słowa:

„Lekarstwem dla człowieka jest dru-
gi człowiek. Człowiek dotknięty przez ży-
cie potrzebuje innych ludzi, żeby stać się bar-
dziej człowiekiem. Osoby, które od daw-
na, czasami od kilku pokoleń doświadcza-
ją nędzy, dzisiaj pragną, aby inni obdarzyli 
ich zaufaniem i przyłączyli się do nich. Kie-
dy człowiek od zbyt dawna cierpi z powo-
du biedy, potrzebuje wiary drugiego czło-
wieka, aby uwierzyć w samego siebie, aby za-
ufać innym”.

Ten apel podjęło końcowe przesła-
nie konferencji: „W przededniu roku 2011, 
ogłoszonego Europejskim Rokiem Wolon-
tariatu, zachęcamy wykonawców przyszłej 
polskiej prezydencji w Unii Europejskiej do 
refleksji nad wspieraną w wielu krajach for-
mą wolontariatu, jaką jest wolontariat sta-
ły (podejmowany na dłuższy czas, zamiast 
pracy zarobkowej, za skromnym wynagro-
dzeniem). Ta forma zaangażowania oby-
watelskiego rozwija się w Europie od czasu 
II wojny światowej. Jak pokazuje doświad-
czenie, tylko tego rodzaju pełne zaanga-
żowanie pozwala budować trwałe i owoc-
ne relacje zaufania i solidarności z osobami 
najuboższymi”.

W krajach zachodnich, w różnych orga-
nizacjach międzynarodowych, od dziesię-
cioleci praktykowana jest właśnie ta for-
ma zaangażowania w służbę potrzebują-
cym, zwana też wolontariatem. Są to z re-
guły młodzi ludzie po studiach, którzy re-
zygnują z kariery zawodowej w swoim za-
możnym kraju, odmawiając wejścia w try-
by organizacji społecznej, a nawet kultury, 
która stawia im za wzór dążenie do coraz 
większych zarobków i coraz większej kon-
sumpcji, i zamiast tego wyjeżdżają na pe-
wien czas na przykład do Afryki czy Azji, 
by tam pracować wśród najuboższych jako 
nauczyciele, lekarze, instruktorzy, pobie-
rając za to skromne wynagrodzenie. Tego 
rodzaju wolontariat może być też realizo-
wany w ubogich i wykluczonych środowi-
skach we własnym kraju.

Idea „stałego wolontariatu” jest właś-
nie samym sednem ruchu ATD 
(All Together for Dignity) utworzonego 

w 1957 r. we Francji przez ks. Józefa Wrze-
sińskiego (1917–1988), a który dzisiaj dzia-
ła w ponad 30 krajach na wszystkich kon-
tynentach, od kilkunastu lat także w Pol-
sce. Ruch ten skupia tysiące osób, przyjaciół, 
współpracowników, sympatyków, ale jed-
nym z najważniejszych jego elementów są 
stali wolontariusze (aktualnie w liczbie 
ok. 400), kobiety i mężczyźni w różnym 
wieku, różnych narodowości, celibatariusze 
bądź małżeństwa z dziećmi. 

W Europie i wielu krajach całego świata 
stali wolontariusze ATD towarzyszą dzień 
po dniu ludziom doświadczającym nędzy 
i wykluczenia, mieszkają w „zakazanych 
dzielnicach”, słuchają i uczą się od nich, na-
wiązują przyjaźnie, a także pomagają oso-
bom ubogim zabierać głos we własnej spra-
wie. Znajdują sojuszników wśród badaczy 
naukowych, działaczy samorządowych i po-
lityków wysokiego szczebla.

Można powiedzieć, że ten typ wolon-
tariatu to budowanie „od podstaw” so-
lidarności społecznej, tworzenie sojuszu 
obywateli „dobrze się mających” z osobami 
wykluczonymi.

Mam poczucie, że działalność wolontariu-
szy, tak w ruchu ATD, jak i w innych organi-
zacjach pozarządowych w Polsce, jest czymś 
więcej niż pomaganiem konkretnym oso-
bom doświadczającym życiowych drama-
tów – nędzy, bezdomności, niepełnospraw-
ności, uzależnienia od alkoholu czy narko-
tyków, opuszczenia, starości czy śmiertelnej 
choroby. Jest to budowanie od podstaw no-
wej kultury, opartej na szacunku dla drugie-
go człowieka, kimkolwiek on jest.

Istotą tej kultury jest nie tylko uznanie nie-
zbywalnej godności każdego człowieka, ale 
właśnie nawiązanie z nim relacji: wysłucha-
nie go, dzielenie się z nim tym, co we mnie 
najlepsze. 

Solidarność to tworzenie przestrzeni wol-
ności, w której każdy, niezależnie od wieku, 
pozycji społecznej, stanu posiadania i wy-
kształcenia, będzie mógł podjąć jakieś sen-
sowne działanie i wziąć za nie odpowiedzial-
ność, by w pełni poczuć się człowiekiem.  h

CezAry GAwryś

cezary gawryś jest dziennikarzem i publicystą,  >
redaktorem miesięcznika „więź”, prezesem 
stowarzyszenia przyjaciół ruchu aTd czwarty 
świat. dowiedz się, jak zostać wolontariuszem na: 
www.atd.org.pl

> w tym kilkaset tysięcy młodzieży i dzie-
ci. Najuboższe warstwy społeczne dotyka 
brak dostępu do ochrony zdrowia, pomocy 
prawnej i kultury. W wielkich miastach rzu-
ca się w oczy bezdomność wielu mężczyzn 
i kobiet dotkniętych przez los.

Dziś coraz częściej zadajemy sobie pyta-
nie, gdzie się podziała tamta piękna twarz 
solidarności?

Styl uprawiania polityki w dzisiejszej Pol-
sce, ojczyźnie Jana Pawła II, musi budzić go-
rycz. Nasi politycy skupieni są nie na prob-
lemach społecznych, lecz na walce o władzę, 
niektórzy przejawiają przy tym obsesyjną 
nienawiść i pogardę dla przeciwników. Ale 
czy oczekiwanie, że to właśnie politycy, na-
wet ci nawiązujący do tradycji Sierpnia, bę-
dą nosicielami idei solidarności, jest w ogó-
le uzasadnione? Może miał rację Lech Wałę-
sa, kiedy po zwycięstwie 1989 r. proponował 
odstawić związkowe sztandary do muzeum 
i zacząć po prostu uprawiać politykę, która 
musi oznaczać nieuniknione podziały? Isto-
tą demokracji jest przecież rywalizacja róż-
nych partii, które toczą między sobą spory 
programowe i walczą o władzę. Ale polityka 
partyjna, nawet jeśli jest kulturalnie prowa-
dzona i służy wspólnemu dobru, nie wyczer-
puje sensu demokracji.

Żeby demokracja była zdrowa i skutecz-
na, musi powstać dojrzałe społeczeństwo 
obywatelskie. I, moim zdaniem, to się po-
woli w Polsce dokonuje. Właśnie tutaj, w ra-
mach społeczeństwa obywatelskiego, jest 
przede wszystkim miejsce na realizację idei 
solidarności.

„Bądź wolontariuszem! zmieniaj 
świat i siebie!” – brzmi hasło trwającego 
właśnie Roku Wolontariatu. Komunikat 
prasowy Komisji Europejskiej z tej oka-
zji przytacza słowa Kofiego Annana: „Je-
śli nasze nadzieje na stworzenie lepszego 
i bezpieczniejszego świata mają się skon-
kretyzować, a nie pozostać tylko w sfe-
rze marzeń, bardziej niż kiedykolwiek bę-
dziemy potrzebować zaangażowania wo-
lontariuszy”. A Viviane Reding, komisarz 
UE ds. sprawiedliwości, oznajmiła 2 grud-
nia 2010 r. w Brukseli: „W każdym z nas 
jest głęboko zakorzeniona zdolność do 
podejmowania wysiłków i troszczenia się 
o tych, którzy potrzebują opieki. Wolonta-
riat wzmacnia podstawowe wartości euro-
pejskie: solidarność i spójność społeczną”. 
O jaki wolontariat tu chodzi?

W polskim kontekście słowo „wolonta-
riat” jest powszechnie rozumiane jako do-
browolne, czyli bezinteresowne, bez wyna-
grodzenia, zaangażowanie się w czasie wol-
nym w pomaganie osobom potrzebują-
cym. Największa w naszym kraju organiza-
cja charytatywna, jaką jest Caritas Polska, 
chlubi się tym, że zatrudnia dziesiątki tysię-
cy wolontariuszy – osób młodych, jeszcze 
uczących się, lub starszych, będących już 
często na emeryturze – którzy odwiedzają 
chorych, rozdają posiłki najuboższym i bez-
domnym. Jest to niewątpliwie potrzebna, 
piękna i szlachetna działalność. Służy ona 
jednak głównie doraźnej pomocy. Jeśli zaś 
stawiamy sobie ambitne cele zwalczenia nę-
dzy i przywrócenia osobom oraz środowi-
skom wykluczonym pełni ludzkich praw, 
musimy rozważyć także inne, trwałe formy 
wolontariatu.

Takie głosy podniosły się na międzynaro-
dowej konferencji „Skrajne ubóstwo a pra-
wa człowieka – wyzwanie dla Polski, wy-
zwanie dla Europy” (Warszawa, 24–25 ma-

Społeczna sprawiedliwość: praca od podstaw

MAłGorzATA KożuChowsKA 
aktorka

Jako ambasador fundacji „Mam Marzenie” dbam o jej wiarygodność i staram się 
przyciągać ludzi, którzy chcieliby pomagać innym, ale nie wiedzą, jak to zrobić. 

Spotykam się także z chorymi dziećmi i biorę udział w spełnianiu ich marzeń. Pa-
miętam historię 10-letniego Gracjana chorego na raka. Marzył o wyjeździe do Rzy-
mu, ale w trakcie przygotowań jego stan się pogorszył. Zdecydowałam, że nie bę-
dziemy przeznaczać zebranych pieniędzy na marzenie innego dziecka, póki jest choć 
cień szansy na poprawę. Po kilku miesiącach Gracjan pojechał z mamą do Rzymu. 
Kiedy wrócił, okazało się, że jest zdrowy. Organizm dziecka zmobilizował się do wal-
ki, choć lekarze uważali, że jego stan jest beznadziejny. To umocniło we mnie prze-
konanie, że warto spełniać marzenia chorych dzieci. Kontakt z nimi ustawia moje 
życie we właściwych proporcjach. W ten sposób spłacam także dług za to, co w ży-
ciu dostałam: ciepły dom i szczęśliwe dzieciństwo. Wiem, że moja popularność to 
ogromna siła, którą można wykorzystać w dobrym celu. I choć brzmi to jak frazes, 
naprawdę wierzę w to, że naszą wartość mierzy się tym, ile jesteśmy w stanie dać 
z siebie innym.  h

KrzyszTof wIęCKIewICz

Dyrektor Departamentu Pożytku 
Publicznego Ministerstwa Pracy  
i Polityki społecznej

Ustanowienie Europejskiego Roku 
Wolontariatu 2011 zostało w Polsce 
przyjęte z entuzjazmem zarówno przez 

przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak 
i administracji publicznej oraz społecznie 
odpowiedzialnego biznesu. W ramach działań 
koordynowanych przez Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej wypracowano trzy krajowe 
priorytety Roku, które obejmują: promocję 
wartości wolontariatu i korzyści z niego 
płynących – kreowanie mody na wolontariat, 
wzmocnienie organizatorów wolontariatu oraz 
wzmocnienie systemowego podejścia do 
wolontariatu. 
Zadanie zainicjowania mody na wolontariat 
realizowane jest przede wszystkim przez 
informowanie Polaków o tym, jak wiele mogą 
zyskać, angażując się w wolontariat. W tym celu 
stworzyliśmy stronę internetową  
www.erw2011.gov.pl.  
Służyła temu również wizyta interaktywnego 
Pawilonu Europejskiego Roku Wolontariatu 
w Polsce (1–14 września) – część inicjatywy 
Komisji Europejskiej, dzięki której przez cały 
2011 r. w całej Unii organizowane są podobne 
wydarzenia promujące aktywność 
wolontariuszy. W ramach otwartego konkursu 
ofert 24 organizacje otrzymały dofinansowanie 
na projekty i działania, których celem jest 
usprawnienie procesu organizacji działalności 
wolontariuszy oraz promocja Europejskiego 
Roku Wolontariatu. 
Dopełnieniem działań informacyjnych 
i konkursowych jest wzmocnienie systemowego 
podejścia do wolontariatu. W tym celu 
powołaliśmy zespół ekspertów, który 
opracował dokument pt. „Długofalowa polityka 
w zakresie rozwoju wolontariatu w Polsce”, 
zawierający rekomendacje pomocne 
w planowaniu strategii działań publicznych 
w następnych latach. Wyrazem zaangażowania 
Polski na forum europejskim jest z kolei projekt 
konkluzji Rady UE o roli wolontariatu w polityce 
społecznej. Podsumowaniu wstępnych efektów 
obchodów Roku w całej Unii Europejskiej służyć 
będzie specjalna konferencja organizowana 
w grudniu 2011 w Warszawie przez Komisję 
Europejską we współpracy z Ministerstwem 
Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem 
Spraw Zagranicznych.  
Europejski Rok Wolontariatu 2011 to 
niepowtarzalna okazja, aby wartości związane 
z wolontariatem utrwaliły się w świadomości 
społecznej i procentowały w przyszłości. 
Wierzę, że publikacje, konferencje i konkursy 
przyczynią się do tego, aby ci, którzy już teraz 
angażują się w pracę wolontariacką, zostali 
zauważeni i docenieni przez otoczenie. Ci zaś, 
którzy nie odkryli jeszcze piękna i znaczenia 
wolontariatu, znajdą do tego inspirację. h
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dla wolontariuszy

ma dekadami społeczna aktywność twórców 
„trzeciego sektora” była jednym z motorów 
zmian w Polsce. Ciekawy, obecny w tekście 
Cezarego Gawrysia pomysł „nowej Solidar-
ności”, który mógłby być realizowany po-
przez promocję wolontariatu, wymaga jed-
nak zaangażowania polskiej szkoły i jest być 
może jednym z najważniejszych zadań stoją-
cych przed naszym państwem.

Poświęcanie się jest „trendy”
Cytowane przez Przewłocką wyniki badań 
wskazują, że w ubiegłym roku 16 proc. Pola-
ków bezinteresownie i dobrowolnie poświę-
ciło swój czas lub pracę na rzecz jakichś or-
ganizacji lub grup. Można więc uznać, że co 
szósty Polak był, przynajmniej przez chwi-
lę, wolontariuszem. Pracy w wolontariacie 
sprzyja wykształcenie: w 2010 r. społecz-
nie pracowała ponad jedna czwarta Pola-
ków z wyższym wykształceniem i tylko jed-
na siódma z wykształceniem średnim i niż-
szym. Polską cechą zaangażowania w wolon-
tariat jest również to, że praca społeczna jest 
często wykonywana w okresie trwania nauki 
w szkole bądź studiów (aż 29 proc. uczniów 
i studentów). Studenci i uczniowie – jak do-
wodzi raport – mają czas, najbardziej defi-
cytowy towar, który przeszkadza Polakom 

w zaangażowaniu się w wolontariat. Naj-
młodsi wolontariusze częściej niż starsi an-
gażują się w działania związane z ekologią, 
ochroną środowiska i opieką nad zwierzęta-
mi. 43 proc. wolontariuszy na pytanie o mo-
tywację do tego typu aktywności odpowia-
da, że działalność społeczna ich interesuje 
bądź sprawia im przyjemność. Jedna trzecia 
wskazuje również na to, że jeśli oni pomo-
gą innym, to inni pomogą kiedyś im samym, 
a także na fakt, że ważne są wartości, które 
w ten sposób wcielają w życie. Kobiety, częś-
ciej niż mężczyźni, wskazują na towarzyską 
wartość takiej pracy.

Raport cytuje wyniki badań CBOS ze 
stycznia 2011 r., z których wynika, że ponad 
połowa Polaków pracowała kiedyś dobro-
wolnie i nieodpłatnie na rzecz swojego śro-
dowiska, kościoła, osiedla, wsi czy potrzebu-
jących. „Kiedyś” oznacza jednak najczęściej: 
„dawno”: do tak szeroko rozumianej pracy 
społecznej wykonanej w 2010 r. przyznał się 
już tylko co piąty Polak. Tak skromna ak-
tywność nie oznacza jednak całkowitej obo-
jętności – te same badania wskazały na fakt, 
że w 2009 r. niemal połowa naszych roda-
ków przekazała na cele dobroczynne pienią-
dze, niewiele mniej przyznało się do daro-
wizn rzeczowych. To niewątpliwie efekt ak-
cji nagłaśnianych przez media, a także kam-
panii, które na stałe wpisały się w krajobraz 
nadwiślańskiej dobroczynności: Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Ow-
siaka oraz działań podejmowanych przez 
najbardziej znane krajowe instytucje pomo-
cowe, takie jak Caritas czy Polska Akcja Hu-
manitarna. Do hasła „Pomaganie jest tren-
dy” zachęcały w tym roku w specjalnym tele-
dysku gwiazdy polskiej sceny pop – szkopuł 
w tym, że do tego, iż „trendy” może być rów-
nież poświęcanie swojego czasu, namówić 
jest znacznie trudniej. Choć stwierdzenie, 
że wysłanie dobroczynnego SMS-a, który 
przynosząc wewnętrzną satysfakcję i zaspo-
kajając większość naszych potrzeb poma-
gania innym, odwraca uwagę od aktywno-
ści wolontariackiej, ociera się o banał, z efek-
tami tego zjawiska na co dzień radzić sobie 
muszą organizacje pozarządowe werbujące 
wolontariuszy do swoich działań. 

Ze strachu przed podpisem
O wiele ciekawsze jednak od analizy profilu 
polskiego wolontariusza jest przyjrzenie się 
powodom braku zaangażowania większości 
Polaków w wolontariat. Najczęściej wskazy-
wany jest brak czasu. Aktywności nie sprzyja 
również brak podstawowej wiedzy na temat 
wolontariatu. Bywa, że kandydaci na wolon-
tariuszy (a więc osoby, które wykonały już 
pewien minimalny wysiłek) rezygnują po 
otrzymaniu pierwszych informacji: o tym, 
że ich zaangażowanie, choć dobrowolne, 
nie może mieć charakteru przypadkowego, 
„od czasu do czasu”. Niektórych potencjal-
nych wolontariuszy zniechęca do współpra-
cy sam tylko fakt, że w wielu organizacjach 
podsuwa się im do podpisania porozumie-
nia o współpracy, w których wyszczególnio-
ny jest zakres ich obowiązków, zaangażowa-
nie czasowe oraz rodzaj pomocy i świadczeń 
udzielanych przez instytucję ich przyjmu-
jącą. Takie nieco sformalizowane podejście 
jest jednak wskaźnikiem, że coraz więcej or-
ganizacji polskiego „trzeciego sektora” nie 
traktuje już wolontariatu jako pewnego ro-
dzaju ulotnej współpracy, a samych wolon-
tariuszy jako ludzi, którzy tylko „przychodzą 
i odchodzą”, lecz zaczyna dostrzegać w nich 
także sposób na rozszerzenie swoich działań 
i wzmocnienie swojego znaczenia. 

Wolontariusz bowiem – jak czytamy we 
wstępie do „Praktycznego poradnika współ-
pracy z wolontariuszami” wydanego właś-
nie przez warszawską Pracownię Badań i In-
nowacji Społecznych Stocznia – „może być 
źródłem inspiracji i pomysłów. Swoim zapa-
łem może motywować do działania innych. 
Wzmacnia też wiarygodność społecznej 
działalności organizacji. Staje się jej ambasa-
dorem. Nie tylko wówczas, gdy z organizacją 
współpracuje, ale także długo po tym, gdy 
swoje działania zakończy”.   h

ZaangażowanIe 
wolontarIackIe, 
bardziej niż jako sposób rozwoju 
własnej osobowości czy 
„prosta ścieżka do kariery”, jest 
świadectwem pracy prawdziwej, 
solidnej i nieudawanej.

Marcin Żyła

Polska
Obserwacje społecznych za-

chowań Polaków (zwłasz-
cza pełnej poświęcenia, so-
lidarnej reakcji na klęski 
żywiołowe) oraz ich oby-

watelskiej aktywności mierzonej liczbą za-
rejestrowanych fundacji i stowarzyszeń po-
twierdzają wnioski socjologów: w naszym 
społeczeństwie drzemie olbrzymi, nie do 
końca jednak wykorzystany i ukierunkowa-
ny potencjał niesienia pomocy i poświęca-
nia się dla innych. Jednocześnie daje o sobie 
znać specyficzna niechęć do uczestniczenia 
w działaniach „trzeciego sektora” i do udzia-
łu w życiu publicznym, których źródeł intui-
cyjnie doszukujemy się w zmęczeniu polity-
ką oraz w utrzymującej się nieufności do sa-
mego państwa. 

W latach historycznej opresji specyficznie 
polską cechą społecznego zaangażowania 
był antysystemowy charakter podejmowa-
nych wspólnie z innymi działań. Także dziś 
państwo nie jest dla większości z nas wiary-
godnym partnerem, zaś podejrzliwość w sto-
sunku do projektów publicznych jest niejako 
gwarantowana przez współobywateli. Chwa-
lić dobro wspólne (a więc również: wspól-
ną pracę i wysiłek) wciąż nad Wisłą jakoś nie 
przystoi.

Deklaracja solidności
Dlaczego, dwadzieścia lat po zmianie demo-
kratycznej wolontariat nie awansował u nas 
do rangi postawy społecznej i ciągle pozo-
staje przede wszystkim wyrazem woli poje-
dynczych ludzi? Społeczna aktywność Pola-
ków, w porównaniu do innych krajów euro-
pejskich, jest wciąż bardzo niska. W badaniu 
European Social Survey z 2008 r. zaledwie 
7 proc. rodaków przyznało się do wykony-
wania jakiejkolwiek pracy wolontarystycz-
nej (to czterokrotnie mniej niż w krajach 
skandynawskich), a w rankingu społeczne-
go zaangażowania obywateli Polska znalazła 
się dopiero na 18. miejscu. Czy rzeczywiście 
wciąż można to tłumaczyć nieprzepraco-
waną społeczną traumą otrzymaną w spad-
ku po poprzednim systemie? Mamy prze-
cież coraz większe możliwości niesienia po-
mocy, mieszkamy w kraju, który szybko się 
rozwija i bogaci, a prowadzona od lat eduka-
cja obywatelska zdążyła już wychować po-
kolenie wolne od złych skojarzeń. Mimo to 
tzw. kapitał społeczny – opisywana przez na-
ukowców wypadkowa postaw wobec innych 
osób i stosunków społecznych – jest w Pol-
sce wciąż zatrważająco niski. 

Jadwiga Przewłocka ze Stowarzyszenia 
Klon/Jawor, autorka raportu „Zaangażo-
wanie społeczne Polaków w roku 2010: wo-
lontariat, filantropia, 1%”, przytacza w tym 
kontekście jeden z przykładów: niskie tzw. 
uogólnione zaufanie do ludzi. Do stwier-
dzenia, że gdy przychodzi zaufać innym to 
„ostrożności nigdy za wiele”, można nieste-
ty sprowadzić postawę większości naszych 
rodaków. Na deficyt kapitału społecznego 
wskazują też wyniki kolejnego przekrojo-
wego raportu z cyklu „Diagnoza społeczna”, 
przygotowanego pod kierunkiem prof. Ja-
nusza Czapińskiego w 2009 r. Występuje 
on zwłaszcza w grupach, których członko-
wie najrzadziej przyznają się do aktywno-
ści wolontariackiej: wśród emerytów i ren-
cistów. Promocji dobrowolnej aktywności 
społecznej nie sprzyjają również niekorzyst-
ne wskaźniki kapitału społecznego na pol-
skiej wsi. 

Zaangażowanie wolontariackie, bardziej 
niż sposobem rozwoju własnej osobowo-
ści czy „prostą ścieżką do kariery”, jest świa-
dectwem pracy prawdziwej, solidnej i nie-
udawanej. To nie przypadek, że przed dwie-

Dr anDrZej KęDZiorsKi 
wydział biologii i ochrony środowiska uniwersytetu śląskiego

Od 15 lat działam razem z żoną jako animator w Ruchu Spotkań Małżeńskich. Jego 
celem jest pomoc małżonkom w lepszym poznawaniu siebie poprzez dialog. 

Podstawową formą pracy są rekolekcje, a następnie – dla chętnych – cykliczne spotkania 
w małych grupach. Daję jedynie swój czas i chęć dzielenia się doświadczeniem. Reszta to 
dobra wola ludzi, którzy chcą nad sobą pracować, oraz działanie Pana Boga. Większość 
par przeżywa te rekolekcje bardzo głęboko, czasami zdarzają się swoiste „trzęsienia 
ziemi”. Pamiętam małżeństwa, które po odbyciu rekolekcji wycofywały wnioski 
rozwodowe i zaczynały ratować związek. Niesamowite jest także to, że decydując 
się pomagać innym, w dużej mierze pomagamy sobie. Jeśli wraz z żoną chcemy być 
wiarygodni, to najpierw sami musimy pracować nad dialogiem i budowaniem relacji 
w małżeństwie. Po jakimś czasie przynosi to efekty i chociaż ciągle wydaje mi się, że coś 
mi nie wychodzi, to z perspektywy czasu widzę ogromny postęp w moich relacjach: 
małżeńskich, rodzinnych, a także z innymi ludźmi. To jest właśnie ten wielki zysk i coś, 
co utwierdza mnie w przekonaniu, że warto to dalej robić.   h
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EkosystEm    dobrej woli

Kuba WygnańsKi: 
Państwo ma stworzyć 
warunki dla mobilizacji 
i odpowiedzialności 
obywateli, a nie robić 
wszystkiego za nich. 
przyzwyczailiśmy się w Polsce 
oczekiwać od państwa wiele, 
często jednocześnie nie 
szanując go jako wspólnoty 
lub instytucji. 

M e ichał Bardel: Historia ruchu poza-
rządowego w Polsce to już przeszło 
dwie dekady. Ale jego źródeł można 
szukać znacznie wcześniej... 

Kuba Wygnański: Określenia „trzeci sek-
tor” czy „organizacja pozarządowa” są o wie-
le młodsze, ale warto pamiętać, że pierwsze 
polskie fundacje powstawały już w XIII w. 
Ich celem było zwykle realizowanie różnych 
zbożnych pomysłów za pieniądze wielmo-
żów. Ale wszystko zaczyna się przecież tam, 
gdzie ludzie są skłonni robić coś więcej, niżby 
wynikało z obowiązku, chęci zysku, zaspoko-
jenia własnych interesów czy też troski o ro-
dzinę. W sensie najgłębszym ten rodzaj dzia-
łań ma rzeczywiście długą tradycję, w isto-
cie starszą niż reguły państwa i rynku. Nale-
żałoby też zrewidować częste dziś przekona-
nie, że ruch pozarządowy w Polsce jest efek-
tem transformacji z 1989 r. Gdyby nie to, że 
już wcześniej potrafiliśmy się „samoorganizo-
wać”, do transformacji w ogóle by nie doszło! 

W Stowarzyszeniu Klon/Jawor prowa-
dzimy projekt „Miasto Społeczne”: tropimy 
dawne działania społeczne, przede wszyst-
kim z okresu dwudziestolecia międzywo-
jennego. Gdybyśmy porównali naszą współ-
czesną aktywność obywatelską z tą z czasów 
II Rzeczpospolitej – z jej potencjałem ru-
chu spółdzielczego, towarzystw czy fundacji 
– bylibyśmy głęboko zawstydzeni. II wojna 
światowa przyniosła ogromne straty wśród 
inteligencji, a właśnie to środowisko i jego 
etos było jednym z „motorów” działań spo-
łecznych. Później spadł na nas jeszcze je-
den cios – w 1952 r. fundacje, które działały 
przed wojną, zostały znacjonalizowane, a ich 
majątek zabrało państwo. Dziś kilka środo-
wisk próbuje jakoś przypomnieć te korze-
nie: „Krytyka Polityczna” pisze o Stanisławie 
Brzozowskim, łódzki „Obywatel” wznawia 
dzieła Edwarda Abramowskiego. 

Co zmieniło się przez ostatnie dwa- e
dzieścia lat w polskim „trzecim 
sektorze”?

Dość charakterystyczne były pierwsze „złote 
godziny” po Okrągłym Stole. Warto pamię-
tać, że jeden z wątków poruszanych w czasie 
negocjacji z władzami dotyczył właśnie swo-
body stowarzyszania się. Po 1989 r. rozkwit-
ło społeczeństwo obywatelskie z całą swoją 
dynamiką i różnorodnością. Trudno je opi-
sać. Gdyby jednak ryzykować próbę objaś-
nienia, na czym „trzeci sektor” polega, moż-
na by powiedzieć, że inicjatywy pozarządo-
we to przedsięwzięcia, które są podejmowa-
ne poza państwem, co nie oznacza, że od ra-
zu „w opozycji do państwa” – choć i takie 
istnieją. Często zamiennie mówi się o orga-
nizacjach „non profit”, choć trafniej byłoby 
używać sformułowania „działające nie dla 
zysku”, a więc w sposób, który zysku nie wy-
klucza, lecz wskazuje na to, że ma on cha-
rakter wtórny i służy realizacji celów statuto-
wych. Jeśli działania „trzeciego sektora” nie 
mają być całkiem anegdotyczne i efemerycz-
ne, potrzebuje on zasobów. Sama aktywność 
społeczna może nie wystarczyć. Dlatego or-
ganizacje często sięgają po pieniądze pub-

liczne – łącznie około połowy przychodów 
„trzeciego sektora” pochodzi z takich źródeł. 
A to i tak jeden z najniższych wskaźników 
w Unii Europejskiej.

Dwadzieścia lat temu wszystko oczywi-
ście wyglądało inaczej. Przez pierwsze dwa
-trzy lata wszystko było jeszcze napędzane 
„historyczną adrenaliną”. Później społecz-
na energia częściowo wygasła, a częściowo 
przeszła do polityki. Ważnym momentem 
był kres istnienia komitetów obywatelskich, 
które w gruncie rzeczy tworzyły rezerwuar 
tej „pra-energii” przyszłego „trzeciego sekto-
ra”. Wtedy ruch pozarządowy zaczął poszu-
kiwać własnej tożsamości. Nie było to łatwe, 
bo pamięć, do której wówczas sięgało mo-
je pokolenie, albo była wywiedziona z lek-
tur opisujących odległą historię (takich jak 
np. „Rodowody niepokornych”), albo do-
tyczyła organizacji społecznych jako specy-
ficznych para-państwowych struktur okresu 
PRL. Staraliśmy się zresztą nie używać ter-
minu „organizacje społeczne”, bo kojarzył się 
nam z komsomołem. 

 
Jakim językiem opisywać więc działa- e
nia społeczne?

Proponuję porównanie „trzeciego sekto-
ra” do ekosystemu, który rozwijał się w róż-
nych fazach. Po okresie entuzjazmu, nastąpił 
moment zahamowania. Ludzie szybko spo-
strzegli, że ten rodzaj działalności wymaga 
ciągłej, trwałej pracy oraz pieniędzy – a nie 
bardzo wiadomo było, skąd je brać. Filan-

tropia była w Polsce – wciąż zresztą jest – bar-
dzo skromna, nieuporządkowane były relacje 
z państwem, które zaczęło wówczas z organi-
zacjami pozarządowymi konkurować. Z cza-
sem dopiero pojawiły się pieniądze z fundacji 
zagranicznych, zwłaszcza amerykańskich, oraz 
pierwsze pieniądze europejskie. Wszystko to 
było jednak tymczasowe i niewystarczające. 
Mniej więcej w 2000 r. strumień pieniędzy za-
czął wysychać. 

Z tego punktu widzenia istotne było uchwa-
lenie ustawy o działalności pożytku publicz-
nego. Ucywilizowała ona relacje między admi-
nistracją publiczną a organizacjami pożytku 
publicznego. Dziś prawie każda gmina w Pol-
sce ma program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, urządza konkursy, przyzna-
je granty – i wszystko to jest względnie trans-
parentne. Ustawa dała organizacjom „dru-
gi oddech”, choć również silnie związała je 
z samorządem.

Niedawno w naszym pozarządowym eko-
systemie pojawiły się pieniądze unijne – do-
brodziejstwo, z którym jednak wiążą się tak-
że ograniczenia: dostęp do nich ma stosunko-
wo niewiele organizacji, a korzystanie z fundu-
szy z Brukseli wymaga dojrzałości instytucjo-
nalnej i często niestety także pewnej dawki... 
oportunizmu. Ustawa uruchomiła również 
nowe źródło finansowania „trzeciego sekto-
ra”, jakim jest „1 procent” – w 2010 r. przyniósł 
on organizacjom pozarządowym 400 mln 
złotych. 

Organizacje pozarządowe kojarzą się  e
głównie z działalnością charytatywną, 
wolontariatem, pomocą społeczną. Jakie 
inne sfery życia stanowią pole działania 
„trzeciego sektora”?

Tylko kilkanaście procent z liczby wszyst-
kich inicjatyw (a obecnie mamy ich już po-
nad 100 tysięcy) stanowią organizacje po-
mocowe. Najwięcej jest tych, które zajmują 
się sportem, rekreacją i hobby – fakt ten moż-
na wytłumaczyć mnogością lokalnych orga-
nizacji sportowych. Z punktu widzenia „pej-
zażu instytucjonalnego” małe wiejskie gminy 
tworzące polski interior są dość do siebie po-
dobne: kilka klubów sportowych, kilka sek-
cji straży pożarnych, koła gospodyń wiejskich, 
jedno-dwa stowarzyszenia żyjące w zgodzie 
z wójtem lub wręcz przez niego kontrolowane, 
a czasem działające niezależnie od niego. To 
tworzy mnogość organizacji. „Miejski” sek-
tor pozarządowy jest inny i znacznie bardziej 
zróżnicowany.

Nie możemy zapominać o organizacjach 
związanych z ekologią, kulturą, ochroną 
zdrowia oraz edukacją. Część z nich świad-
czy usługi publiczne: prowadzi schronisko 
dla bezdomnych, szkołę czy dom pomocy 
społecznej. To są rzeczy, z którymi, jako społe-
czeństwo, i tak musimy sobie dać radę. Pozo-
staje do rozstrzygnięcia kwestia, kto się tym 
zajmie: państwo, wolny rynek, czy może właś-
nie samoorganizujący się obywatele. Poku-
tuje w naszej dyskusji, na przykład na temat 
służby zdrowia, myślenie dwubiegunowe, 
„rozpięte” między tym, co państwowe, a tym, 
co komercyjne. Rzadko przychodzi nam do 

Ja
n

 M
en

c
w

el

VI OGÓLNOPOLSKIE FORUM 
INICJATYW POZARZĄDOWYCH
10-17 WRZEŚNIA 2011

OFIP to odbywające się co trzy lata 
spotkania organizacji pozarządowych, 
inicjatyw obywatelskich i osób 
w nie zaangażowanych – święto 
ruchu pozarządowego i przestrzeń 
do dyskusji nad najważniejszymi 
kwestiami związanymi z rozwojem 
społeczeństwa obywatelskiego. 

W programie tegorocznego Forum 
znalazły się:
 
l  Tydzień Obywatelski, 

Warszawa, 10-17 września
na siedem dni stolica polski przybierze 
nowe, obywatelskie barwy. z myślą 
o warszawiakach, przyjezdnych 
i turystach organizacje pozarządowe 
wyjdą w „miasto”. swoje drzwi otworzą 
kawiarnie obywatelskie, rozgorzeją 
debaty i dyskusje. warsztaty wciągną, 
pokazy filmów i koncerty zafascynują, 
a spacery pozwolą dostrzec nowe oblicza 
miasta. podczas gry miejskiej śladami 
prawdziwej legendy dwudziestolecia 
międzywojennego Franza Fiszera 
uczestnicy odkryją, że społecznicy byli 
w warszawie właściwie od zawsze...

 
l  Konferencja, Uniwersytet Warszawski, 

17 września
czy ngo-sy boją się myszy? w którą 
stronę powinna się rozwijać ekonomia 
społeczna i czy media mogą pomóc 
organizacjom pozarządowym? co 
pozostało z paktu dla kultury i jak 
właściwie wygląda zmiana pokoleniowa 
w organizacjach pozarządowych? 
Te i inne kwestie zostaną poruszone 
podczas śniadań pozarządowych 
i sesji tematycznych, które zgromadzą 
ekspertów „trzeciego sektora”, zarówno 
teoretyków, jak i praktyków. 
 

l  Piknik Organizacji Pozarządowych, 
Warszawa, Krakowskie Przedmieście, 
17 września

krakowskie przedmieście na jeden dzień 
zamieni się w tętniące życiem miasteczko 
pozarządowe. piknik to okazja do 
przyjrzenia się z bliska działalności prawie 
100 organizacji pozarządowych z całego 
kraju. w programie m.in.: przegląd 
teatralny, warsztaty, happeningi, zajęcia 
sportowe oraz gra obywatelska dla 
najmłodszych.

Szczegóły i program Forum
na stronie www.ofip.org.pl
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Pokutuje w naszej dyskusji 
myślenie dwubiegunowe, 
rozpięte między tym, co 
państwowe, a tym, co 
komercyjne. Rzadko przychodzi 
nam do głowy trzecie wyjście: 
że niektóre przedsięwzięcia 
mogłyby mieć charakter 
społeczny.

bru publicznym bez wywijania partyjnymi 
sztandarami nie będą się liczyć. Lecz kto wie, 
może powinniśmy wejść do polityki – skoro 
twierdzimy, że rozumiemy, na czym polega 
dobro publiczne? Kiedy przychodzą wybo-
ry, obserwujemy rozmaite transfery, czasem 
– jak sądzę – motywowane idealistycznie, ale 
dość często instrumentalnie. Często partie 
potrzebują „kogoś” na liście (na ogół zresztą 
na miejscach, które nie mają szans na sukces). 
Przedstawiciele organizacji stają się takim sa-
mym dodatkiem jak celebryci, sportowcy, 
naukowcy etc. To często parawan dla działań 
prawdziwych „graczy”. 

Pamiętajmy jednak, że „trzeci sektor” po-
maga także w dbaniu o jakość samych wy-
borów. Istnieją organizacje, które promują 
udział w głosowaniu (np. kampania „Masz 
głos – masz wybór”). Oczywiście, zawsze 
można napotkać pogląd, że to jest moty-
wowane politycznie, bo większa frekwencja 
sprzyja Platformie itd., ale jeśli ktoś napraw-
dę wierzy w demokrację, nie może odpowie-
dzialnie twierdzić, że niższa frekwencja jest 
dla niej lepsza. Inne organizacje z kolei na-
mawiają, aby w czasie głosowania dokonać 
wyboru wartościowego, powierzając przy-
wilej reprezentowania siebie komuś, czy-
je poglądy się zna i podziela. Myślę tu m.in. 
o kampanii „Mam prawo wiedzieć”, w ra-
mach której kandydaci do parlamentu pyta-
ni są o szereg poglądów w kluczowych kwe-
stiach, tak żeby obywatele mogli te poglą-
dy porównać. Następnie obserwuje się wy-
niki głosowań w parlamencie, wypowiedzi 
posłów i senatorów. To jest niezwykle boga-
ty serwis, choć nie mam złudzeń: niewiel-

Dobrze widać ten rodzaj myślenia tam,  e
gdzie pojawiają się głosy zarzucające 
organizacjom pozarządowym wyręcza-
nie państwa w jego obowiązkach.

Tu trzeba zapytać, czy państwo to tylko poli-
tycy i biurokraci, czy to jest może wspólnota, 
którą i my stanowimy. Oczywiście, że strona 
publiczna, kiedy przychodzi czas domykania 
bilansu i na nic nie starcza, próbuje podzie-
lić się pracą, niejednokrotnie wyręczając się 
organizacjami pozarządowymi. Nie zawsze 
ów podział pracy jest fair. Za przykład może 
służyć opieka nad bezdomnymi: to organi-
zacje pozarządowe muszą zdobywać pienią-
dze na te cele, mimo że w sensie czysto le-
galistycznym opieka nad bezdomnymi na-
leży do zadań własnych każdej gminy. Fakt, 
że samorząd zmusza organizacje, aby do-
kładały większość środków na prowadzenie 
schronisk, jest pewnym nieporozumieniem. 
W ramach trwającego właśnie VI Ogólno-
polskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 
przewidujemy m.in. debatę przedwyborczą 
z udziałem polityków, która będzie dotyczyć 
właśnie tego zagadnienia: chcemy się dowie-
dzieć, jak widzą oni ten rodzaj podziału pra-
cy, w jakich dziedzinach państwo powinno 
wspierać organizacje społeczne, a w jakich 
tylko liczyć się z ich istnieniem.

Czas przedwyborczy to dla niektórych  e
organizacji pozarządowych okres 
szczególnie gorący. Jak wygląda ich 
praca na niebezpiecznym styku świata 
polityki? 

Część środowiska sądzi, że organizacje poza-
rządowe są zbyt „ugłaskane” politycznie, nie 
mają zębów, stronią od polityki, a przecież to 
właśnie tam zapadają najważniejsze decyzje. 
Inni uważają, że polityka zawsze pozostanie 
obszarem zawłaszczonym przez partie poli-
tyczne, w którym ludzie myślący w katego-
riach politycznego altruizmu, mówiący o do-

ki tylko procent elektoratu prowadzi ten ro-
dzaj analizy przed oddaniem głosu. Kwe-
stionariusz zmierzający do ustalenia po-
glądów kandydatów w ważnych kwestiach 
publicznych właśnie został do nich wysła-
ny. Zobaczymy, ilu z nich zechce na niego 
odpowiedzieć.

 
W Warszawie trwa VI Ogólnopolskie  e
Forum Inicjatyw Pozarządowych. Co 
szczególnego jest w tegorocznym pro-
gramie obrad?

Forum po raz pierwszy zostało zorganizo-
wane w 1984 r. w Gdańsku – wydawało nam 
się to bardzo symboliczne: jeśli zaczniemy 
w Gdańsku, to nie wiadomo, gdzie skoń-
czymy. Przez pierwsze lata nasze spotkania 
były imprezą krążącą po Polsce, odwiedziły 
Lublin, Kraków i Wrocław. W 1996 r. po raz 
pierwszy odbyło się forum ogólnopolskie 
w Warszawie i odtąd co trzy lata organizuje-
my taką „olimpiadę”. 

Forum ma dość powtarzalny format: dla 
całego środowiska organizacji pozarządo-
wych to jest największe wspólne święto, 
które na ogół ma dwa cele: pierwszy to na-
sza wewnętrzna rozmowa o tym, co w da-
nej chwili jest dla nas najważniejsze; doty-
czy tożsamości, samoregulacji, pieniędzy, 
standardów działania. W tej części zaplano-
waliśmy około stu różnych wydarzeń: war-
sztatów, spotkań – ich program można zna-
leźć na stronie www.ofip.org.pl. Drugi cel to 
próba opowiedzenia o tym, czym jest „trzeci 
sektor”, ludziom spoza naszej grupy. Wycho-
dzimy na Krakowskie Przedmieście i tam 
ponad sto różnych instytucji pozarządo-
wych opowiada o swojej działalności, zachę-
ca do wolontariatu i włączenia się do pracy. 

Od 10 września trwa Tydzień Obywatel-
ski, w ramach którego zorganizowano m.in. 
wystawy poświęcone tradycjom ruchu spo-
łecznikowskiego, oraz tzw. kawiarnie oby-
watelskie: kilkanaście warszawskich loka-
li zmienia się w miejsca spotkań, rozmów 
i dyskusji – wydaliśmy zresztą książkę pre-
zentującą dzieje warszawskich kawiarni 
z punktu widzenia ich „obywatelskiej” roli. 
Na Forum pojawi się także sporo gości z za-
granicy: z Białorusi, Ukrainy, Rosji i Gruzji. 
Dla wielu z nich Polska pozostaje ważnym 
źródłem inspiracji, a i my możemy się wiele 
od nich nauczyć.  h

rozmawiał MIChał BarDel

kUBa wygnaŃski jest socjologiem, działaczem  >
społecznym i współtwórcą organizacji 
pozarządowych. prezes stowarzyszenia na rzecz 
Forum inicjatyw pozarządowych, współtwórca 
stowarzyszenia klon/Jawor. Laureat nagrody 
im. andrzeja Bączkowskiego, odznaczony 
krzyżem kawalerskim orderu odrodzenia polski.

głowy trzecie wyjście: że niektóre przedsię-
wzięcia mogłyby mieć charakter społecz-
ny. To jedno z wyzwań dla państwa, które 
powinno wspierać tego rodzaju instytucje, 
by móc się z nimi odpowiedzialnie dzielić 
pracą. Na tym m.in. polega praktykowanie 
zasady pomocniczości. 

Osobną grupą organizacji pozarządowych 
są te, których istotą działania jest równowa-
żenie podziału władzy. Mam na myśli przede 
wszystkim tzw. organizacje strażnicze, któ-
re patrzą władzy na ręce. To rodzaj systemu 
immunologicznego władzy: bez obecności 
tych organizacji wykazuje ona tendencję do 
degenerowania się.

Istnieją wreszcie organizacje, których ce-
lem jest realizowanie wspólnych pasji ich 
członków – to może być wspólne uporząd-
kowanie skweru, przy którym mieszka-
my. Często takie wzajemnościowe w istocie 
działania nie potrzebują wcale publicznych 
pieniędzy.

 
Jednym z celów „trzeciego sektora”  e
jest zwiększenie udziału obywateli 
w sprawowaniu władzy samorządowej, 
w instytucjach służby zdrowia czy 
szkolnictwa. Czy po 20 latach od trans-
formacji Polacy są na to gotowi?

Jest z tym coraz lepiej, ale z całą pewnością 
także w Polsce można zaobserwować róż-
ne formy tzw. deficytu demokratycznego 
oraz przejawy obywatelskiej apatii. Myślę tu 
o czymś więcej niż niska frekwencja wybor-
cza czy tradycyjna demokracja przedstawi-
cielska – chodzi mi o model demokracji par-
tycypacyjnej, gdzie nie tyle liczą się głosy 
(votes), ale i głos (voice), czyli zdania i poglą-
dy w sprawach publicznych, które ludzie po-
winni wyrażać częściej niż raz na cztery lata. 
Taką demokrację praktykuje się jako coś co-
dziennego. Jest to bardziej komunitariański 
model, w którym obywatelstwo to nie tylko 
uprawnienia, ale i współodpowiedzialność. 
 Większości wyzwań, które stoją dziś przed 
Polską, nie da się rozwiązać tradycyjnymi 
mechanizmami nakazowymi albo rynkowy-
mi. One wymagają mikro-umów społecz-
nych. Jeżeli chcemy namawiać ludzi, żeby 
segregowali śmieci, nie wystarczy podwyż-
szać stawki mandatu; jeśli chcemy, żeby na 
ulicach było bezpieczniej, recepta nie pole-
ga na zwiększeniu liczby policjantów, tylko 
na tym, by zwracać uwagę na to, co się dzieje 
u sąsiada. Państwo ma stworzyć warunki dla 
mobilizacji i odpowiedzialności obywate-
li, a nie robić wszystkiego za nich. Przyzwy-
czailiśmy się w Polsce oczekiwać od państwa 
wiele, często jednocześnie nie szanując go 
jako wspólnoty lub instytucji. 

MarCIn PrzeCIszeWskI 
prezes katolickiej agencji informacyjnej

W 1978 r., zainspirowany dziełem Jeana Vaniera, założyłem w Warszawie wraz 
z przyjaciółmi wspólnotę „Wiara i Światło”, która skupia osoby niepełnosprawne 

umysłowo, ich przyjaciół i rodziców. Opiera się na przyjaźni i nie ma w niej podziału na ludzi 
chorych i zdrowych. Rada międzynarodowa ruchu powierzyła mi tworzenie nowych wspólnot 
za „żelazną kurtyną”.  
 Pamiętam spotkanie w kościele w Budapeszcie, na które można było wejść tylko przez 
zakrystię – reżim nie chciał, żeby było to wydarzenie publiczne. Jeździłem też do ZSRR, gdzie 
w tworzeniu nowych wspólnot pomagał słynny o. Aleksander Mień, później skrytobójczo 
zamordowany. W Moskwie w 1989 r. zorganizowaliśmy rekolekcje Jeana Vaniera w prywatnym 
mieszkaniu na Łubiance, tuż obok kompleksu KGB. Bez tych doświadczeń znacznie 
trudniej byłoby mi dziś pracować w KAI. Pozwoliło mi to także odkryć na nowo Kościół. 
Byłem wychowany w elitarnym środowisku Klubu Inteligencji Katolickiej, we wspólnocie 
odkryłem natomiast chrześcijaństwo znacznie prostsze i głębsze. Osoby upośledzone mają 
naturalne poczucie sacrum i wiarę nieobciążoną wątpliwościami ludzi myślących racjonalnie. 
Doświadczyłem tu także prawdziwej, bezinteresownej przyjaźni, w której nie ma miejsca na 
kalkulację ewentualnych korzyści – trwa ona do dziś.  h



wolontariat – nowa solidarność
       28 Tygodnik powszechny 38 | 18 września 2011
ViVi

Panie od czytania
W spraWozdaniach 
projektóW,  
Pośród pytań jest i takie 
o osiągnięte efekty. 
Pomysłodawczyni Wędrującego 
Klubu Czytających Dzieciom 
niezmiennie wpisuje, że 
o sukcesach swojego projektu 
prawdopodobnie nigdy się nie 
dowie.

Marzena zdanowska

odruchem, szczególnie babskim, jest przytu-
lić, pogłaskać, uszczęśliwić. A tak nie można. 
Zbyt wiele spraw ciągnie się za tymi dzieć-
mi i nie wiadomo, czego się dotknie. Albo 
inaczej: wiadomo, że jeśli dotknie się w nich 
czegoś głębiej, to nie będzie to nic dobrego. 
Lepiej jest zostawić ten ich świat specjali-
stom, żeby nie było jak w tej piosence: 
„Co by tu jeszcze spieprzyć, panowie?”. 

Nie wolno: dotykać, pytać o przeszłość, 
obiecywać, faworyzować, wierzyć we 
wszystko, co mówią. 

Dzieci testują wszystkich obcych. Ale pa-
nie od czytania po prostu lubią. Pani Ma-
rii przypomina się jedno z przyjemniejszych 
doświadczeń w Wędrującym Klubie: – Kie-
dyś przyszłyśmy do domu dziecka, dzie-
ci zrobiły nam przedstawienie, nie ogląda-
jąc się wcale na wychowawczynię. Zaję-
ły się tym dziewczynki, ale wciągnęły rów-
nież chłopców, w tym również takiego, któ-
ry w ogóle nie czytał. To pokazało nam, jak 
nas lubią, mimo że nasze światy są od siebie 
odizolowane. 

Podstawowy dylemat wolontariuszek: jak 
okazać życzliwość dzieciom, które są sprag-
nione kontaktu i akceptacji, a jednocześnie 
utrzymać dystans, który ochroni je przed 
poczuciem odrzucenia, kiedy projekt się 
skończy? – Wśród projektów dla wolonta-
riuszy seniorów jest dużo pomysłów spekta-
kularnych, takich, które można pokazać in-
nym, np. taniec czy folklor – wyjaśnia pani 
Maria. – U nas wszystko odbywa się kame-
ralnie, za zamkniętymi drzwiami. Tych dzie-
ci się nie pokazuje i nie tworzy się im dodat-
kowych emocji, gwiazdorskich występów. 
To działanie w ciszy.

Dystans służy nie tylko dzieciom. Panie 
z Wędrującego Klubu również potrzebują 
przestrzeni. – Nawet gdybym chciała się za-
głębiać w ich problemy, nie starczyłoby mi 
sił – ciągnie pani Maria. – Mogłabym tyl-
ko dojść do wniosku, że powinnam adopto-
wać te wszystkie dzieci – a to przecież nie-
możliwe. Są granice tego, co można zrobić 
dla innych.

wiek i wyrozumiałość
W sprawozdaniach projektów, pośród py-
tań jest i takie o osiągnięte efekty. Pomysło-
dawczyni Wędrującego Klubu Czytających 
Dzieciom niezmiennie wpisuje, że o sukce-
sach swojego projektu prawdopodobnie ni-
gdy się nie dowie. To jak przy wychowaniu 
własnego dziecka: dopiero gdy dorośnie, ro-

dzice dowiedzą się, jakie błędy popełnili. Je-
śli jeden procent z naszych podopiecznych 
wróci kiedyś w życiu do czytania, albo co-
kolwiek z tego opowie swoim dzieciom, to 
już jest coś – mówi. I po namyśle dodaje: 
– Staramy się zostawić im z siebie jak najwię-
cej tej pogodnej, fajnej części, do której będą 
mogły się odwołać w przyszłości.

Zapytana, dlaczego wybrała pomaganie 
przez książki, odpowiada, że był to po pro-
stu wybór tego, co jest łatwo dostępne. Ale 
chyba jest w tym też coś więcej, bo przecież 
panie z Wędrującego Klubu przekonują się, 
że w trudnej chwili książka może bardzo po-
móc: – Nasze dzieci dostają od nas książki. 
Oswoiłyśmy je z tym, że jest to prezent, któ-
ry może sprawiać radość. A jeśli będzie to 
książka z wierszami, których się uczyły, to 
wtedy mają niebywałą frajdę.

Wędrujący Klub został wymyślony jako 
inicjatywa angażująca ludzi starszych. Nie 
tylko jednak osoby po pięćdziesiątce mo-
gą brać w niej udział. Młodszym łatwiej jest 
znaleźć informacje o dobrych książkach al-
bo szybciej, przez internet, dotrzeć do wska-
zówek psychologów i psychoterapeutów. 
– Atutem starszych wolontariuszy jest do-
świadczenie, które przekłada się na cierpli-
wość i wyrozumiałość – słyszę od pani Ma-
rii. – Innymi słowy: doświadczenie, z które-
go rodzi się świadomość, że w życiu może 
zdarzyć się wszystko. To ich przewaga: świa-
domość, że nie ma czegoś takiego jak norma, 
bo w pewnym stopniu wszystko jest normą. 

– Młodzież ma teraz o wiele mniej czasu, 
bez przerwy za czymś „goni” – mówi pani 
Maria. – Nie wiem, czy nie bardziej niż my 
kiedyś goniliśmy. Byłoby mi trudno wciągać 
kogoś młodego, o kim wiem, że ma przed 
sobą tyle rzeczy: swój związek, małżeństwo, 
dzieci, czyli to, co jest na pewnym etapie ab-
solutnie najważniejsze. Dopiero później jest 
reszta świata.

Jakie będą dalsze losy Wędrującego Klu-
bu, nie wiadomo. Niektóre z pań na pewno 
zostaną w zaprzyjaźnionych środowiskach. 
Sama założycielka planuje przerwę. Hałas 
źle wpływa na jej słuch. Chętnie odda ko-
muś swoją wiedzę i dlatego podjęła decyzję, 
że musi wydać broszurę ze wszystkimi wska-
zówkami, które mogą się przydać kolejnym 
Klubom. Bo Klub, jak powtarza pani Ma-
ria, od dawna nie jest już jej prywatną spra-
wą. Jest dla wszystkich. – Wystarczy chcieć 
i mieć ten rodzaj wrażliwości, której nie po-
winno się odwieszać na kołku. Nazywam to 
wrażliwością stosowaną. 

Dziesięcioosobowy Wędrujący Klub 
ma na swoim koncie ponad 220 spotkań 
z dziećmi, a jego założycielka ciągle szuka 
nowych sposobów pomagania innym. 
– Moje przyjaciółki nie wierzyły, kiedy mó-
wiłam, że zawieszam Klub. Wiem już, o co 
będę teraz walczyła, i to też będzie związane 
z wolontariatem. Ale nie mogę jeszcze po-
wiedzieć, o co chodzi, bo pomysł jest iście 
szatański i absolutnie nierealny – kończy ta-
jemniczo pani Maria. I przypomina swoją 
naczelną dewizę: o tym, że człowiek nie jest 
sam na świecie.   h

jeśli potrafi czytać, nie może utrzymać książ-
ki w rękach i jest skazane na telewizorek za-
wieszony na ścianie w sali. 

Ale to jeszcze się mieści w granicach ludz-
kiej niedoli. O wiele trudniej jest w domach 
dziecka. – Dzieciaki wyjeżdżają do swo-
ich biologicznych rodzin na weekend. Po-
tem wracają i widać, że kiedyś wcale nie tra-
fiły do instytucji opiekuńczych przez przy-
padek. A pani patrzy na te piękne i mądre 
dzieci... To niezwykle trudne. Wszystko pę-
ka w środku.

Zdarzało się więc, że po kilku miesiącach 
czytające wolontariuszki decydowały, że re-
zygnują z udziału w następnych edycjach 
projektu. 

Żadna z przyjaciółek Marii Biłas-Naj-
mrodzkiej nie miała wcześniej kontak-
tu z domami dziecka. Jedna z nich jest ku-
ratorem sądowym, ale nigdy nie wierzy-
ła w opowieści o złośliwych maluchach. In-
na jest chemikiem. Pani Maria skończyła 
polonistykę i, jak sama mówi, zawsze robi-
ła to, co nie jest związane z jej wykształce-
niem. Nic dziwnego, że wiele założeń trze-
ba było zrewidować. – Wyobrażałam sobie, 
że jeśli będziemy odwiedzały dzieci dwa ra-
zy w miesiącu, to wystarczy. A w rzeczywi-
stości musi być tak, że jeśli się przychodzi, 
to np. w czwartek o godzinie 16 czy 18 – i tak 
zawsze, niezmiennie. Zaczynamy w paź-
dzierniku, kończymy w czerwcu. Nawet jeśli 
oficjalnie projekt trwa do końca kwietnia, to 
przecież nie zostawiamy dzieci, przychodzi-
my do końca roku szkolnego.

Najbezpieczniej jest chodzić we dwie. Po 
pierwsze, w razie choroby jednej z czytają-
cych nie ma problemu z ciągłością spotkań. 
Po drugie, intensywność samych zajęć mo-
że jedną osobę przerosnąć. – Zwykle dzie-
cko kręci się już po kilku minutach. A dzie-
ci z domów dziecka często mają z tym jesz-
cze większe problemy – tłumaczy pani Ma-
ria. – Trzeba też być przygotowanym na 
agresywne i nieeleganckie słowa, które dzie-
ci czasem wynoszą z domu. A żeby utrzy-
mać zainteresowanie malucha, trzeba się 
naprawdę napracować i dobrze przygoto-
wać program. 

Lista rzeczy zabronionych
Wędrujący Klub jest do wyzwań nieźle przy-
gotowany. Wolontariuszki spotykają się np. 
z ekspertem z Fundacji Rozwoju Dzieci. Do-
wiedziały się od niego, czego nie wolno ro-
bić w pewnych instytucjach: – Naturalnym 

Kiedy człowiek startuje do 
konkursu na projekt, nie 
ma pojęcia, do czego się za-
biera. Nawet nie wie, gdzie 
jest łyżka, którą to się je. 

A co dopiero sam posiłek! – mówi Maria Bi-
łas-Najmrodzka. To w jej salonie, przy solid-
nym, drewnianym stole, odbywają się spot-
kania zaangażowanych w Wędrujący Klub 
Czytających Dzieciom – jedną z inicjatyw 
wspieranych w ramach programu „Senio-
rzy w Akcji”. Mimo że projekty konkursowe 
muszą być poparte dziesiątkami stron pla-
nów, raportów i rozliczeń, pani Marii uda-
ło się to zorganizować w przytulnej atmosfe-
rze własnego domu. Bo i w domu wszystko 
się zaczęło: tu dwa lata temu zaprosiła dwa-
dzieścioro przyjaciół, aby przedstawić po-
mysł i zwerbować tych, którzy poszli po-
tem razem z nią do warszawskich szpitali, 
przedszkoli integracyjnych, domów dziecka 
i świetlic socjoterapeutycznych. Głównie ko-
biety, bo mężczyźni – jak mówi – nie nadają 
się do takich eksperymentów.  

Chodziło o to, aby wybrać miejsca, w któ-
rych przebywają dzieci w trudnej sytua-
cji, i zacząć je odwiedzać z opowiadaniami, 
wierszami i baśniami. W szpitalach najczęś-
ciej przychodzą na oddziały, gdzie dzieci 
przebywają długo, np. na chirurgię urazową 
i neurologię. – Nawet gdy dziecko pozosta-
je w śpiączce, dobrze jest zastąpić rodziców, 
którzy dotąd spędzali tam po 24 godziny na 
dobę – tłumaczy pani Maria. – Jesteśmy tu 
po to, aby sami mogli na chwilę gdzieś pójść, 
ale również po to, by mózg dziecka miał ca-
ły czas do czynienia z jakimś rodzajem pozy-
tywnych bodźców.

Puk, puk, tu bajka!
Co miejsce, to inne wyzwania. – Wszyst-
kim się wydaje, że najtrudniejszy jest szpital, 
a to nieprawda – słyszę od pomysłodawczy-
ni przedsięwzięcia. – Oczywiście, nigdy nie 
wiadomo, z jaką książką przyjść, bo dzieci są 
tam najróżniejsze, ale wystarczy przecież za-
brać kilka tytułów. Jesteśmy tam, żeby po-
móc im ten czas przetrzymać, bo kiedy dzie-
cko jest zagipsowane po urazach, to nawet 
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odpowiedział, że nie wie. W bagażniku była 
sterta prezentów, a w samochodzie siedziała 
żona z dwójką dzieci – każde z nich trzyma-
ło na kolanach kolejne paczki, ułożone aż po 
dach. Mężczyzna powiedział, że najlepiej by-
łoby, gdyby sami mogli je zawieźć, bo chciał-
by nauczyć swoje dzieci pomagać. Choć to 
sprzeczne z naszymi procedurami, pojechali 
do rodziny, która przyjęła ich herbatą, bo ni-
czego innego nie miała. I w jej walącym się 
domku, gdzieś pod lasem, wszyscy pili her-
batę i płakali.

W ramach akcji „Wiosna Liderów” zre- e
alizowano projekt, w którym przed-
szkolaki miały wykonać jeden dobry 
uczynek. Potem je chwalono. Proste: 
akcja–reakcja. To dobry pomysł?

Kiedy próbowaliśmy w szkołach tworzyć 
kluby wolontariusza, zauważyliśmy, że im 
młodsze są dzieci, tym trudniej jest włą-
czać się im w długofalowe programy. Muszą 
brać udział w wydarzeniach krótkich, mają-
cych swój początek i koniec. Sukces, a po-
tem przerwa. 

Problem ostatnich lat to brak pomysłów 
na realne pomaganie. Zbieranie makulatu-
ry, zanoszenie prezentów do domów dziecka 
i przeprowadzanie staruszek przez ulicę to 
naprawdę były najlepsze wzorce. To się jed-
nak zmienia. Z dużą przyjemnością obser-
wuję, że wolontariat w Polsce się profesjona-
lizuje, a stereotypy padają; odkrywa się ist-
nienie różnych potrzeb i stara się na nie rea-
gować, nawet w szkołach. 

Tyle tylko że np. w szkole potrzebny jest li-
der, najlepiej nauczyciel, który potrafi wciąg-
nąć do wolontariatu. Bez wychowawcy dzie-
ci nie są w stanie sobie poradzić – poza na-
prawdę wybitnymi jednostkami, które sa-
me stają się liderami. Wszystko to wyni-
ka z faktu, że gdy jesteśmy dziećmi, „ja” jest 
na pierwszym miejscu i to myślenie dopie-
ro trzeba wyprowadzać w stronę drugiego 
człowieka.

Zadaję sobie pytania. Ilu w szkole jest 
prawdziwych wychowawców – ludzi, którzy 
nie tylko potrafią utrzymać klasę w ryzach, 
ale też zachęcić do aktywności społecznej? 

Nasz

D e ominika Pycińska: Czy pomaganie 
– jak się to często słyszy – rzeczywiście 
jest proste? Może kandydatom na wo-
lontariuszy lepiej mówić: to trudna 
rzecz, ale do wykonania?

Ks. Jacek Stryczek: Wolontariat jest 
w Polsce banalizowany. Gdy „pomaganie 
jest proste” – często staje się również banal-
ne. W Stowarzyszeniu Wiosna nie podoba 
się nam np. pokazywanie, że największym 
wysiłkiem jest zbieranie rzeczy, które potem 
są przekazywane dalej – nie wiadomo, do 
kogo to trafia, ani czy w ogóle stanowi jakąś 
realną pomoc. 

Moim odkryciem z czasów, gdy w wie-
ku 20 lat nawróciłem się i stałem, jakby nie-
chcący, wolontariuszem, jest to, że wolonta-
riat jest częścią ludzkiej natury. Nie jesteśmy 
zwierzętami, które działają wyłącznie zgod-
nie z instynktami przedłużania gatunku. Aby 
być człowiekiem i czuć się dobrze, konieczna 
jest świadomość tego, że komuś pomagamy. 
Pustka, która się często pojawia w ludziach, 
zwłaszcza w tych pracujących w biznesie, 

Ks. JaceK stryczeK: 
W pomaganiu przejawia się geniusz 
chrześcijaństwa: to przecież 
dzięki niemu wolontariat jest 
teraz światowym standardem. 

W ilu rodzinach myśli się o tym, że wspólny 
wolontariat rodzinny jest okazją do ukształ-
towania pewnych postaw w procesie wycho-
wania dziecka? W wielu rodzinach, z któ-
rymi współpracujemy, rozmawia się o tych, 
którzy otrzymali paczkę; stara się o nich 
pamiętać nie tylko w Wigilię, ale też na co 
dzień; chce się wiedzieć, co się z nimi dzie-
je. U dzieci, które obserwują takie zachowa-
nia od początku, koduje się, że trzeba my-
śleć o drugim człowieku, angażować się. Co 
jest świetnym sposobem na wychowanie, bo 
przeciwdziała zachowaniom wyzwalającym 
się, gdy dzieci dostają tak dużo, że zaczynają 
wariować na swoim punkcie. 

Wolontariuszy obserwuje Ksiądz już  e
od dłuższego czasu. Jak zmienili się 
w ciągu ostatnich lat?

Początek lat 90. to ogromna awersja mło-
dzieży do wszelkich ruchów zorganizo-
wanych. Zauważyłem to podczas pracy 
w duszpasterstwie akademickim. Potem za-
częło się coś zmieniać, stopniowo powsta-
wało coraz więcej organizacji. Aż przy-
szedł taki moment, że rzucono hasło, iż do-
brze jest mieć wolontariat w CV – i to było 
straszne. 

Pamiętam, jak podczas naszych szkoleń 
w 2003 r. okazało się, że 90 proc. osób chcia-
ło po prostu mieć odpowiedni wpis w ży-
ciorysie. Ten etap zupełnej bezmyślności już 
minął, ale też wiele osób przestało się sta-
rać o wolontariat w CV uznając, że to jed-
nak tak bardzo nie pomaga. Teraz mamy ta-
ki okres rozwoju, w którym rynek bardzo się 
segmentuje: jedni siedzą przy piwie, inni gra-
ją w gry, a jeszcze inni są wolontariuszami. 
I nikt nie ma prawa jednoznacznie ocenić, że 
młodzież jest taka czy inna. 

Długo panowało w Polsce przekonanie, że 
prawdziwy wolontariat wypływa z odruchu 
serca, a organizacje „przejadają” pieniądze. 
 > 

wynika z tego, że wszystko robione jest dla 
siebie. To w korporacjach ludzie się „wypa-
lają” – nie dlatego, że brakuje im siłowni, fit-
nessu czy wyjazdów integracyjnych. Oni po 
prostu potrzebują zrobić coś dla drugiego 
człowieka. 

Wolontariat przedstawia się obiegowo  e
w kilku słowach: jako świetny sposób 
na samorealizację, spędzanie wolnego 
czasu – unikając przy tym tematu od-
powiedzialności, która wiąże się z by-
ciem wolontariuszem.

W wolontariat wpisana jest miłość. Miłość 
jest sztuką. To nie takie proste, żeby zrobić 
coś dobrze. A z pomaganiem jest trochę jak 
z medycyną: lepszy lekarz potrafi przepro-
wadzić bardziej skomplikowaną operację. 
Również lepiej wykwalifikowany wolonta-
riusz może zrobić dużo więcej. 

Są różne wolontariaty: kiedyś staraliśmy 
się rozpropagować wolontariat pracowni-
czy w dużej korporacji. Wszedłem na stronę 
internetową firmy i przeczytałem, czym się 
szczyci: otóż w jednym z miast w Kanadzie 
jej pracownicy przez godzinę grabili liście. 
Cóż, to też wolontariat, choć nie wiem, jak 
można się nim chwalić.

Już w młodym wieku uczymy się, jak  e
zdawać rozmaite testy, pisać CV i listy 
motywacyjne, przygotowywać się do 
rozmowy o pracę. Nikt nas jednak nie 
uczy, jak pomagać. 

„Szlachetna Paczka”, największa akcja, którą 
prowadzi nasze Stowarzyszenie, trochę na-
śladuje pomoc sąsiedzką, czyli coś, co po-
winno być naturalnym odruchem. Tyle tyl-
ko że dziś dzieli nas od sąsiadów coś więcej 
niż tylko mur. Ze względu na atomizację ży-
cia społecznego sami takie oddalenie uła-
twiamy. Sądzę, że wolontariat jest odpowie-
dzią na nasze czasy, w których jesteśmy od 
drugiego człowieka tak daleko, że trudno się 
nam spotkać. 

Od lat pracuję z ludźmi biznesu. Często 
powtarzam, że Polska jest krajem dorobkie-
wiczów, ludzi zorientowanych na pieniądze, 
przeświadczonych, że skoro sami się kiedyś 
starali i ciężko pracowali, to niech ten, który 
dziś żyje w biedzie, również się postara. Cza-
sem sytuacja z biznesmenami jest tak bezna-
dziejna, że jedyną szansę na zmiany widzę 
w uczeniu wolontariatu ich dzieci – i to bar-
dzo wcześnie, zanim staną się egoistami. 

I jeszcze jeden przykład: kiedyś do nasze-
go magazynu przyjechał pewien pan. Zapy-
tany przez wolontariuszkę, ile ma paczek, 

 odruch bezwarunkowy
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> To tak, jakby znachor był lepszy od leka-
rza, bo koszty związane z zebraniem ziół są 
nieporównywalne z tymi, które idą na zorga-
nizowanie sali operacyjnej. Dziś to się trochę 
zmienia, a zaufanie i szacunek do organiza-
cji wzrastają. 

Zmieniły się też oczekiwania  e
wolontariuszy?

Młodzi mają teraz dużo możliwości zago-
spodarowania wolnego czasu. I spodziewa-
ją się dobrej jakości. Gdy chcą zostać wo-
lontariuszami i przychodzą do organizacji, 
również liczą na dobrą jakość, zwłaszcza je-
śli chodzi o przygotowanie stanowiska pra-
cy. Począwszy od rekrutacji, przez szkolenia 
i systemy zarządzania – wszystko powinno 
być przemyślane. 

A wolontariuszami i tak najczęściej są lu-
dzie, którzy już wcześniej byli aktywni. Ci, 
którzy tylko siedzą przy piwie albo przed 
komputerem, nie przyjdą pomagać, bo 
tkwią we własnym świecie. Pewnie też jest 
tak, że wg krzywej Gaussa w pomaganie an-
gażuje się tyle samo osób z puli bogatych, 
co z puli ubogich. Spotykamy się w „Wioś-
nie” z osobami, które dostając paczkę od ra-
zu dzielą się nią z sąsiadami. Z drugiej stro-
ny, wśród wielu osób nastąpił naprawdę głę-
boki proces demoralizacji – trudno się dzi-
wić, skoro od dziecka słyszą, że wszystko, 
co mają robić, to się uczyć... A potem nie 
wyobrażają sobie, że mogliby dla kogoś po-
święcić swój czas.

Niedawno ktoś mnie zapytał, czy nasi wo-
lontariusze mogą brać udział jeszcze w ja-
kiejś akcji. Odpowiedziałem, że nie bardzo, 
bo podpisują kontrakt, więc wiedzą od po-
czątku do końca, co będą robić, a my nimi 

nie zarządzamy. Po drugie, wydaje mi się, że 
mają naprawdę dużo zajęć...

Czy w polskim wolontariacie jest jesz- e
cze jakaś luka do wypełnienia? Odno-
szę wrażenie, że ludzie dojrzali, starsi, 
także ci na emeryturze, chcą pomagać, 
ale nie do końca mają jak. 

Próbowaliśmy pracować z osobami starszy-
mi jako wolontariuszami. Było bardzo trud-
no. Wolontariat musi mieć źródło – a wiele 
osób wychowanych w PRL-u nauczyło się, 
że najpierw trzeba się zająć swoją rodziną, 
a potem sobą. I niestety nie odkryłem wśród 
nich przestrzeni, w której mógłby się rozwi-
nąć wolontariat. Z moich doświadczeń wy-
nika, że wiele osób starszych mówi, iż chcia-
łoby pomóc, ale gdy przychodzi co do czego, 
to rezygnują: bo to za dużo, bo nie tak sobie 
ten wolontariat wyobrażali. 

Podczas powodzi prosiliśmy o dwustuzło-
tową paczkę z kawą, herbatą itp. – czyli to, 
co może nie zmieni powodzianom życia, ale 
poprawi ich samopoczucie. Tak wiele osób, 
zwłaszcza starszych, przynosiło stare ubra-
nia, często bardzo zniszczone – co dla nas 
wiązało się tylko z dodatkowymi obciąże-
niami, musieliśmy te rzeczy utylizować. To 
powielanie wzorców z czasów, gdy do Pol-
ski docierały dary z używanymi rzeczami. Po 
prostu, jako społeczeństwo nie mamy jesz-
cze wolontariatu we krwi.

 
Duchownym łatwiej podróżować auto- e
stopem. Czy bycie księdzem pomaga, 
gdy prosi się o wsparcie; czy wzbudza 
to większe zaufanie?

Najczęściej spotykam się z pozytywnymi 
reakcjami. Ale od razu dopowiem, że pod 
względem sprawności biznesowej jestem 
przynajmniej tak dobry, jak większość me-
nadżerów, z którymi rozmawiam – ale po-
nieważ jestem księdzem, nikt w to nie wie-
rzy. Wiele osób myśli, że pracuję w trybie 
„co łaska”. 

 Tworząc „Wiosnę”, w małym stopniu 
wykorzystywałem fakt, że jestem księ-
dzem. Nie korzystałem ze środków kościel-
nych, Kościół udzielił mi natomiast wspar-
cia wizerunkowego, za co jestem kard. Dzi-
wiszowi ogromnie wdzięczny. Przeszli-
śmy więc przez wszystkie etapy, przez które 
trzeba przebrnąć zakładając taką organiza-
cję. I to mając przy tym dość ekstrawagan-
cki pomysł na pomaganie, który wielu lu-
dziom nie mieścił się wtedy w głowie. Gdy 
zaczynaliśmy akcję „Szlachetna Paczka”, 
większość była przyzwyczajona do dawa-
nia tego, co zbywa, a nie do przygotowania 
konkretnych rzeczy. 

Nie spotkałem nikogo, kto włożyłby wię-
cej wysiłku w stworzenie organizacji takiej 
jak ta. Ilu nocy nie przespałem, chociażby 
dlatego, że nie było z czego płacić; ile razy 
mnie obrażano... Powiedziałbym, że „Wios-
na” jest po dziesięciu chudych latach, mi-
mo że ciągle się rozwija. Praca w stowarzy-
szeniu polega na nieustannym zarządzaniu 
kryzysowym. A jego sukces nie jest zbudo-
wany dzięki przywilejom, tylko ciężkiej pra-
cy. I dlatego stowarzyszenia nie można na-
zwać kolosem na glinianych nogach. Ma so-
lidne podstawy. 

Słyszę czasem, że mnie to jest łatwo, bo 
przynajmniej zawsze dostanę zupkę na ple-
banii. Sam nie wiem... Może niektórzy księ-
ża tak żyją – ja na pewno nie. Mam przecież 
do czynienia z normalnymi rynkowymi ob-
ciążeniami: zarządzam budżetem, ludźmi; 
spotykają mnie wszystkie możliwe proble-
my. I to mój wybór: bo stwierdziłem kiedyś, 
że łatwo jest żyć na plebanii i wygłaszać, jak 
trzeba żyć, a ciekawe, co będzie, gdy znajdę 
się pod takimi obciążeniami jak ludzie bi-
znesu – czy będę w stanie prowadzić życie 
duchowe. I udaje się. 

Idea wolontariatu jest uniwersalna.  e
W jaki sposób widzi Ksiądz jej miejsce 
w postawie chrześcijańskiej? 

Mam wrażenie, że chrześcijaństwo jest je-
dyną religią, która w takim stopniu fascy-
nuje się pomaganiem bliźnim. Im dłużej się 
nad tym zastanawiam, tym bardziej prze-
konuję się, że w wolontariacie przejawia się 
geniusz chrześcijaństwa: to przecież dzię-
ki niemu wolontariat to teraz światowy 
standard. 

Niesamowitą siłę ma nasza wiara w do-
bro, które tkwi w drugim człowieku. O to 
chodzi w nadstawianiu drugiego policz-
ka – nie o to, że mamy pozwolić się pobić, 
tylko dać człowiekowi, który nas uderzył, 
szansę na to, by się zmienił. Powiedzieć mu: 
„Ja i tak wierzę, że w Tobie jest dobro”. Wy-
dobywanie dobra z człowieka w codzien-
nym praktykowaniu pasjonuje Chrystu-
sa i chrześcijan – i właśnie dlatego w na-
szej naturze leży wynajdywanie sposobów 
na pomaganie, poszukiwanie bliskich re-
lacji. Chrześcijanie wyszli poza strukturę 
plemienną, zaczęli interesować się ludźmi, 
z którymi łączą ich nie tylko więzy krwi. Po-
maganie porywa Europę: susza, powódź, 
głodujące dzieci – odkryliśmy, jak na wiele 
stron chcemy udzielać pomocy.

Wbrew pozorom, należymy do narodów, 
które cechuje większa różnorodność. Dlate-
go tak nie znoszę, gdy mówi się o jednej Pol-
sce. Są tacy, którzy pięknie żyją w swoich 
rodzinach, a są i tacy, którzy nawet nie ro-
zumieją znaczenia tego słowa. Mamy wiel-
kie możliwości, i to widać w działaniach, ja-
kie podejmujemy, pomimo tego, że – w po-
równaniu z Zachodem – liczba osób poma-
gających innym bezinteresownie jest jesz-
cze mała.
rozmawiała DOmInIKa PyCIńsKa

ks. Jacek sTryczek jest twórcą i prezesem  >
stowarzyszenia wiosna, organizatora m.in. 
projektów „szlachetna paczka”, „akademia 
przyszłości” i „wiosna Liderów”. w 2007 r. 
kard. stanisław dziwisz mianował go 
duszpasterzem Ludzi Biznesu oraz duszpasterzem 
wolontariatu w małopolsce.

Nasz odruch 
bezwarunkowy

stanIsłaWa GłOWnIa 
emerytka

Przez wiele lat pracowałam w PCK i zajmowałam się chorymi. Kiedy przeszłam na 
emeryturę, stwierdziłam, że siedzenie w domu nie jest dla mnie. Lubiłam swo-

ją dotychczasową pracę, wiedziałam, jak pomagać ludziom, więc kiedy otwarto w Ja-
worznie hospicjum domowe, zgłosiłam się jako wolontariuszka. Było to czternaście 
lat temu. Dziś działam także w hospicjum stacjonarnym, w którym przebywa kilkuna-
stu chorych. W międzyczasie zachorowałam na raka piersi. Udało mi się wygrać z cho-
robą, ale wiem, co przeżywają ludzie w hospicjum. Pomagam przy ich pielęgnacji, ką-
paniu, karmieniu. Nabrałam większej pokory wobec życia. Mimo że widać tu ogrom 
cierpienia, to czuję, że dzięki tej pracy jestem spokojniejsza, bardziej odporna na stres. 
Łatwiej jest mi się także zmierzyć z myślą o swojej śmierci. Przyzwyczajam się do niej 
i wiem, że w razie czego także ja będę mogła liczyć na pomoc ludzi. Ale przede wszyst-
kim nie chcę siedzieć bezczynnie i zamartwiać się swoimi dolegliwościami. Chcę czuć 
się potrzebna, a w hospicjum liczy się każdy, nawet drobny gest. Czasem wystarczy 
usiąść przy łóżkach chorych i razem z nimi pomilczeć. Ta obecność im pomaga.    h

EWa WójCIKOWsKa 
studentka pedagogiki społeczno-opiekuńczej uniwersytu jagiellońskiego

Od ponad roku jestem wolontariuszką w Ośrodku Leczenia Uzależnień „Forma-
cja” w Krakowie. Kierowane są tu osoby, które przez długi czas zażywały narko-

tyki. Przychodzę na zajęcia terapeutyczne, rozmawiam z pacjentami, organizuję im 
wolny czas, jestem częścią społeczności. Chciałabym zostać psychoterapeutką i zawo-
dowo zająć się pracą z uzależnionymi. Żeby było to możliwe, muszę najpierw ukoń-
czyć kurs i odbyć praktyki, które – dzięki temu, że działam jako wolontariuszka – bę-
dą trwać krócej. Praca w Ośrodku daje mi też sporo satysfakcji. Najbardziej zapadła mi 
w pamięć sytuacja z ubiegłego roku. Kiedy poinformowałam, że nie będzie mnie w cza-
sie wakacji, usłyszałam wiele ciepłych słów i podziękowań, które wzruszyły mnie do 
łez. To zmotywowało mnie, żeby tu wrócić. Cieszy mnie także to, że dzięki spotkaniom 
i rozmowom z uzależnionymi nauczyłam się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich 
problemów. Zaczęłam też inaczej patrzeć na życie.  h

ankietę OpracOwał łuKasZ ZIółKOWsKI




