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I. Wprowadzenie

Pocz¹tek XXI wieku... ¯yjemy w spo³e-
czeñstwie postindustrialnym, po mistrzowsku
pos³ugujemy siê utartymi schematami poznaw-
czymi, d¹¿¹c do jednego celu � do zrozumienia
permanentnie zachodz¹cych w spo³eczeñstwie
procesów. Jednak¿e � paradoksalnie � nat³ok
zdobywanych informacji nie u³atwia zadania,
ka¿dy dzieñ przynosi nowe informacje o kolej-
nych zmianach sytuacji politycznej. Granice
miêdzy pañstwami ulegaj¹ powolnemu zatarciu
� po �wiecie mo¿na ju¿ podró¿owaæ w zasadzie
bez przeszkód, a wszechobecne media pozwa-
laj¹ zobaczyæ prawie wszystko.

Media masowe ukazuj¹ ca³e okrucieñ-
stwo otaczaj¹cego nas �wiata, �globalnej
wioski�, w której ¿yjemy. To w �rodkach maso-
wego przekazu mo¿na odnale�æ informacje na
temat kolejnych wymiarów kryzysów wystêpu-
j¹cych we wspó³czesnych spo³eczeñstwach.
Je�li mieliby�my wierzyæ mediom, to wszystkie
wspólnoty prze¿ywaj¹ ci¹g³y kryzys gospodar-
czy, obyczajowy, moralny, pañstwowy, �wiado-
mo�ciowy... S³owo �kryzys� nie schodzi z ust
polityków i komentatorów ¿ycia publicznego1.
W takiej sytuacji, w g³owie ka¿dego obserwatora
mo¿e zrodziæ siê pytanie � jak ma siê w takich
warunkach rozwijaæ spo³eczeñstwo obywatel-
skie? W tej pracy najbardziej bêdzie mnie
interesowa³a kwestia: jakie s¹ szanse i bariery
dla rozwoju takiego spo³eczeñstwa w Polsce?
Czy ono rzeczywi�cie istnieje? A mo¿e pojêcie
�spo³eczeñstwo obywatelskie� jest tylko
kolejnym modnym, odrestaurowanym zwrotem,
maj¹cym odzwierciedlaæ pewien zaledwie
postulowany stan idealny?
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S³usznie zauwa¿y³ Bronis³aw Geremek:

Kiedy mówimy spo³eczeñstwo obywatel-
skie, nie bardzo wiadomo o co chodzi.
Instytucje � tu wiadomo, w Radzie Europy
jest Sekretarz Generalny, jest biurokracja,
mo¿na dostaæ jaki� numer telefonu. Ale
numer do spo³eczeñstwa obywatelskiego �
tego raczej nie znajdziemy, nie da siê go
zapisaæ w ksi¹¿ce telefonicznej. W rzeczy
samej spo³eczeñstwo obywatelskie to
obywatel, który uczestniczy w ¿yciu
publicznym, taki, który zna swoje prawa
i potrafi o nie walczyæ, równie¿ przy
wsparciu organizacji pozarz¹dowych2 .

II. Czym jest spo³eczeñstwo
obywatelskie?

Co wyró¿nia to pojêcie od pojêæ: ludu,
narodu, czy spo³eczeñstwa? Co je charaktery-
zuje? Lud to masa jednostek, przewa¿nie
biednych i eksploatowanych, które mog¹ jedno-
razowo zjednoczyæ siê pod przewodnictwem
wodza lub wspólnym sztandarem i stan¹æ do
walki. Natomiast naród to ludzie powi¹zani
wiêzi¹ symboliczn¹, która przes¹dza o ich
wspólnej to¿samo�ci. Naród mo¿e byæ symbo-
liczny i scentralizowany, a nawet hierarchiczny.
Spo³eczeñstwo musi byæ horyzontalne i po³¹-
czone czym� wiêcej ni¿ wiêzi¹ symboliczn¹.
Spo³eczeñstwo to ³¹cz¹ca w sposób trwa³y wiê�
instytucji, organizacji, idea³ów i postaw, które
powoduj¹, ¿e ludzie maj¹ poczucie codziennej,
a nie od�wiêtnej wspólnoty: wspólnoty inte-
resów, wspólnych potrzeb, wspólnych �rodków
dzia³ania. Spo³eczeñstwo opiera siê bowiem na

 1 W. Osiatyñski, Rzeczpospolita obywateli, Warszawa 2004, s. 9.
2 B. Geremek, wyst¹pienie z 24 czerwca 1998 r., www.coe.int/t/F/Multimedia/Son/b17geremek.asp.
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wspó³pracy. Lud mo¿e stan¹æ do boju, naród
mo¿e broniæ niepodleg³o�ci, ale tylko spo³e-
czeñstwo mo¿e obroniæ, a pó�niej utrzymaæ
niepodleg³o�æ3 .

Idea spo³eczeñstwa obywatelskiego
ka¿demu mo¿e wydawaæ siê bliska, jednak ju¿
próba zdefiniowania tego pojêcia nastrêcza
trudno�ci, o czym �wiadczy ilo�æ i jako�æ
dostêpnych definicji. Wiêkszo�æ politologów
i socjologów zgadza siê z definicj¹ Stanis³awa
Ossowskiego dotycz¹c¹ tylko spo³eczeñstwa
traktowanego jako zbiorowo�æ jednostek, prze-
strzegaj¹c¹ na ogó³ pewnych regu³ gry, wyra¿o-
nych w kodeksach prawnych, konstytucjach
i przede wszystkim w konwencjach reguluj¹cych
stosunki ekonomiczne, a w szczególno�ci
stosunki na wolnym rynku: zbiorowo�æ jedno-
stek, z których na ogó³ ka¿da kieruje siê indy-
widualnymi decyzjami, aczkolwiek te decyzje s¹
wyznaczone przez pewne prawa przyrody4 .

Jednak po dodaniu do s³owa �spo³eczeñ-
stwo� przymiotnika �obywatelskie� zaczynaj¹ siê
definicyjne problemy. Pojêcie �spo³eczeñstwo
obywatelskie� sta³o siê niezwykle pojemn¹
i no�n¹ kategori¹ (wymagaj¹c¹ precyzji
w pos³ugiwaniu siê ni¹), dlatego nale¿y strzec j¹
przed byciem kolejnym �elementem demokra-
tycznej nowomowy�5. Spo³eczeñstwo obywatel-
skie jest przecie¿ autonomicznym bytem, który
jest zdolny równowa¿yæ w³adzê pañstwow¹,
pozwalaj¹c jednocze�nie spo³eczeñstwu
przejawiaæ swoje interesy i potrzeby, jednocz¹c
je wobec spraw wspólnej troski oraz wp³ywaæ na
decyzje publiczne. Po to, by spo³eczeñstwo
obywatelskie mog³o spe³niaæ swoj¹ rolê, musi
posiadaæ wewnêtrzne si³y ¿ywotne, w³asn¹
strukturê, utkan¹ w sieæ wzajemnych � a nie
kontrolowanych przez pañstwo i jego aparat �
powi¹zañ miêdzy lud�mi i grupami spo³ecz-
nymi6 . Spo³eczeñstwo obywatelskie to zespó³
instytucji spo³eczno-politycznych z³o¿ony
z piêciu elementów: ograniczonej i odpowie-

dzialnej przed spo³eczeñstwem w³adzy publicz-
nej, rz¹dów prawa, skupiaj¹cej zaintereso-
wanych obywateli sfery publicznej, wolnego od
korupcji i bezprawia systemu rynkowego oraz
ró¿nego typu dobrowolnych stowarzyszeñ 7.

Na potrzeby tej pracy przyjmujê definicjê
u¿ywan¹ przez m.in. Bank �wiatowy, która
uto¿samia spo³eczeñstwo obywatelskie
z grupami i organizacjami zarówno formalnymi,
jak i nieformalnymi, dzia³aj¹cymi w sposób
niezale¿ny od pañstwa i rynku/gospodarki,
w celu promocji zró¿nicowanych interesów
spo³ecznych8 . Definicja ta porusza dwa najistot-
niejsze wymiary spo³eczeñstwa obywatelskiego,
tj.:
      a) aktywno�æ, poprzez któr¹ spo³eczeñstwo
obywatelskie realizuje interesy i cele sk³a-
daj¹cych siê na nie grup oraz jednostek
wchodz¹cych w sk³ad tych grup;
   b) rolê obronn¹ spo³eczeñstwa obywatel-
skiego wyra¿aj¹c¹ siê w hamowaniu i równo-
wa¿eniu w³adz pañstwowych.

W oparciu o tê definicjê zastanowiê siê
nad kondycj¹ polskiego spo³eczeñstwa obywa-
telskiego, zarówno nad szansami otwieraj¹cymi
siê przed nim, jak i barierami mog¹cymi je
ograniczaæ.

III. Historyczny rozwój kszta³towania
siê idei spo³eczeñstwa
obywatelskiego w Polsce

W literaturze dotycz¹cej spo³eczeñstwa
obywatelskiego mo¿na znale�æ postulat
odrzucenia analitycznego rozwa¿ania, na ile
w Polsce rozwinê³o siê spo³eczeñstwo
obywatelskie. W zamian za to warto zastanowiæ
siê nad genez¹ naszej narodowej aktywno�ci
spo³ecznej. Inaczej mówi¹c � nie ogl¹dajmy siê
na inne kraje, zobaczmy, jakie jest polskie
spo³eczeñstwo obywatelskie, uchwyæmy jego
specyfikê9 . Powszechnie przyjmuje siê, ¿e nie

3 W. Osiatyñski , dz. cyt., s. 119.
4 S. Ossowski, Struktura klasowa w spo³ecznej �wiadomo�ci, w: Tego¿, Dzie³a, t. V, rozdz. 1-5. Przedruk w: Tego¿, O
strukturze spo³ecznej, Warszawa 1982.
5 J. Szacki, Ani ksi¹¿ê, ani kupiec. Obywatel: Idea spo³eczeñstwa obywatelskiego w my�li wspó³czesnej, Kraków
1997, s. 7.
6 W. Osiatyñski, dz. cyt., s. 120.
7 V. Perez-Diaz, Powrót spo³eczeñstwa obywatelskiego w Hiszpanii, Kraków 1996, s. 5.
8 M. Witkowska, A. Wierzbicki, Spo³eczeñstwo obywatelskie, Warszawa 2005, s. 9.
9 J. Herbst, Oblicza spo³eczeñstwa obywatelskiego, Warszawa 2005, s. 20-21, 35.
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mo¿na rozpatrywaæ tera�niejszo�ci i przysz³o�ci
bez odwo³añ do przesz³o�ci.

Historia Polski obfituje w wydarzenia,
które potwierdzaj¹ wszechstronne zaintereso-
wania spo³eczeñstwa polskiego sytuacj¹
polityczn¹, gospodarcz¹ i spo³eczn¹ w kraju. Ju¿
w epoce Piastów istotny wp³yw na kierunek
polityki prowadzonej przez w³adcê zdoby³o
rycerstwo oraz zamo¿ne mieszczañstwo.
Jednak zaanga¿owanie siê bogatszych warstw
spo³eczeñstwa w politykê w perpektywie
europejskiej nie by³o niczym wyj¹tkowym.
Historia potwierdza, ¿e rdzeniem spo³eczeñstwa
obywatelskiego (prawie) zawsze by³o silne
mieszczañstwo.

 Du¿o wa¿niejszy � ze wzglêdu na pó�-
niejsze reperkusje � wydaje siê fakt powstania
unikalnej na skalê �wiatow¹ �demokracji
szlacheckiej�, w której ka¿dy odpowiednio
urodzony bez wzglêdu na ilo�æ posiadanego
maj¹tku móg³ mieæ wp³yw na politykê prowadzo-
n¹ przez pañstwo. Co ciekawe, zdecydowana
wiêkszo�æ szlachty korzysta³a z tego prawa,
zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólno-
pañstwowym. Fenomenem by³o to, ¿e ka¿dy
szlachcic czu³ siê równym pozosta³ym, a na to
uczucie nie mia³o wp³ywu ani bogactwo, ani
zajmowane stanowisko. St¹d wziê³o siê
popularne przys³owie �Szlachcic na zagrodzie
równy wojewodzie�. Sam proces zdobywania
przywództwa w tak egalitarnym spo³eczeñstwie
wydawa³ siê naturalny � przewodzi³ ten, który
potrafi³ poci¹gn¹æ za sob¹ i zachêciæ do swoich
pomys³ów ca³¹ spo³eczno�æ lokaln¹. Najczê�ciej
by³ to miejscowy bogacz, �wietny mówca lub
osoba ciesz¹ca siê szczególnie du¿ym
autorytetem. Niestety, nale¿y pamiêtaæ, ¿e tak
dogodne prawa mia³o tylko ok. 10% spo³eczeñ-
stwa zamieszkuj¹cego dawne pañstwo polskie.
Ze wzglêdu na szeroki wachlarz praw posia-
danych przez szlachtê mo¿na wysun¹æ tezê,
¿e ówczesne spo³eczeñstwo polskie nosi³o
pewne znamiona spo³eczeñstwa obywatelskie-
go (zastrze¿onego dla szlachty), co odzwier-
ciedla³o siê przez: szerokie prawa polityczne,
prawo udzia³u w sejmikach i ubiegania siê

o mandat na sejm walny, mo¿liwo�æ wywierania
nacisku na w³adzê (nie tylko w czasie elekcji,
ale równie¿ w czasie panowania króla poprzez
rokosze i konfederacje). �Szlacheckie
spo³eczeñstwo obywatelskie� cechowa³ jednak
brak odpowiedzialno�ci politycznej oraz wyra�na
niechêæ do innych stanów10 .

 Sytuacja diametralnie zmieni³a siê w XIX
wieku. Polska w 1795 roku utraci³a niepod-
leg³o�æ i od tego momentu prawa ludno�ci
zamieszkuj¹cej tereny dawnych ziem polskich
zale¿a³y tylko od dobrej b¹d� z³ej woli zaborcy.
W³a�nie od XIX wieku mo¿na zaobserwowaæ
masowy rozwój �wiadomo�ci narodowej
u spo³eczeñstwa polskiego. Oczywi�cie, ka¿de
pokolenie uznawa³o inne drogi prowadz¹ce do
sukcesu, ale to by³y tylko spory dotycz¹ce
metody, cel pozostawa³ ten sam. W tym okresie
ró¿ne grupy i warstwy spo³eczne zaczê³y wspól-
nie dzia³aæ, poniewa¿ poczu³y siê odpowie-
dzialne za kraj swoich przodków. W XIX-
wiecznej Polsce dostrzec mo¿na elementy
spo³eczeñstwa obywatelskiego. Istnia³y stowa-
rzyszenia, towarzystwa, zwi¹zki i konspiracje.
Wszystkie by³y jednak podporz¹dkowane
koncepcji wspólnego dobra, tj. odzyskaniu
niepodleg³o�ci. Godnym podkre�lenia wydaje
siê fakt, ¿e to okres zaborów sprawi³, ¿e rozu-
mienie pojêcia wolno�ci sta³o siê to¿same
z pojêciem niepodleg³o�ci, a zaczê³o oznaczaæ
wolno�æ narodow¹.

W innej sytuacji znale�li siê obywatele
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej11 . W tym
okresie zdecydowana wiêkszo�æ spo³eczeñstwa
polskiego chcia³a mieæ wp³yw na kszta³t
tworz¹cego siê pañstwa, o czym �wiadcz¹ np.
wyniki referendum z 30 czerwca 1946 roku,
w którym wziê³o udzia³ 85,3% spo³eczeñstwa,
czy wybory do Sejmu Ustawodawczego z 19
stycznia 1947 roku, w których uczestniczy³o
89,9% uprawnionych do g³osowania. Jednak
przez nacjonalizacjê przemys³u, likwidacjê
wszelkich form w³asno�ci, likwidacjê samorz¹-
dów, wszechobecny aparat kontroli skutecznie
stêpiono zarówno wszelkie przejawy niezale¿-
no�ci spo³ecznej, jak i aspiracje demokratyczne

10 J. Bardach, B. Le�nodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2002, s. 304-319.
11 D. Przastek, Polska w XX wieku � droga do spo³eczeñstwa obywatelskiego, �Spo³eczeñstwo i polityka. Pismo
edukacyjne� 2005 nr 1 (2).
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spo³eczeñstwa polskiego. Obywatele nie mieli
prawa zrzeszaæ siê w organizacjach, wszyscy
byli traktowani przedmiotowo, a tylko pañstwo
mog³o tworzyæ przestrzeñ aktywno�ci publicznej,
czego przejawem by³y np. pochody pierwszo-
majowe. Jednak¿e, wraz ze wzrastaj¹c¹
kontrol¹ ze strony w³adz, rós³ równie¿ opór
spo³eczny. Pierwsze � pocz¹tkowo nieliczne �
g³osy przeciwstawiaj¹ce siê polityce partii by³y
s³abo s³yszalne przez wiêkszo�æ spo³eczeñstwa,
a pochodzi³y ze �rodowisk inteligenckich
(np. List 34, Klub Krzywego Ko³a). Wraz z pogor-
szeniem siê sytuacji ekonomicznej, narastaj¹c¹
reglamentacj¹ towarów, ros³o niezadowolenie
spo³eczne. A¿ nadto widoczna jest tu zale¿no�æ
pomiêdzy pogarszaniem siê warunków ¿ycia
i pogarszaniem siê nastrojów spo³ecznych.
Rozpoczê³y siê strajki, protesty robotników,
zaczê³y powstawaæ niezale¿ne inicjatywy
obywatelskie, których pañstwo nie by³o ju¿
w stanie kontrolowaæ � zbyt du¿o �rodowisk
protestowa³o przeciwko sytuacji w kraju. Stop-
niowo nastêpowa³o prze³amywanie monopolu
w³adzy na informacje, pojawia³o siê coraz wiêcej
ulotek, samizdatów czy publikacji w �drugim
obiegu� � spo³eczeñstwo ostateczenie prze³a-
ma³o pañstwowy monopol na informacje12 .

W efekcie nastêpuj¹cych przemian
powsta³ Komitet Obrony Robotników (1976),
który sta³ siê pierwsz¹ instytucj¹ spo³eczn¹
niezale¿n¹ od w³adz, bêd¹c¹ pierwowzorem
pó�niejszego sojuszu inteligencji z robotnikami.
Powstanie KOR-u zapocz¹tkowa³o pewien
proces, który w koñcu musia³ nast¹piæ � zaczê³y
tworzyæ siê kolejne organizacje spo³eczne,
maj¹ce ³agodziæ najwiêksze dolegliwo�ci
systemu, ograniczaæ wszechw³adzê pañstwa
nad spo³eczeñstwem i jednostk¹, takie jak np.
Ruch Obrony Praw Cz³owieka i Obywatela
(1977), Uniwersytet Lataj¹cy (1977) czy
Niezale¿na Oficyna Wydawnicza (1977).
Zwieñczeniem tego procesu sta³o siê powstanie
�Solidarno�ci� w 1980 roku. �Solidarno�æ� nie
by³a ju¿ tylko sojuszem ad hoc, ale stworzy³a
stabiln¹ platformê porozumienia pomiêdzy
robotnikami a inteligencj¹ wynikaj¹c¹ ze

zrozumienia faktu, ¿e ¿¹dania jednej grupy s¹
uzale¿nione od zaspokojenia interesów drugiej.
Te dwie do tej pory oddzielne warstwy spo³eczne
spotka³y siê na wspólnym gruncie � na gruncie
praw cz³owieka, stanowi¹cym przecie¿ esencjê
spo³eczeñstwa obywatelskiego13 .

Ju¿ od momentu powstania KOR-u
mo¿na mówiæ o wytworzeniu siê specyfiki
polskiego spo³eczeñstwa obywatelskiego, które
� odwrotnie ni¿ na Zachodzie � istnia³o przeciw
pañstwu, a nie niezale¿nie od niego. Niejako
przypadkowo spo³eczeñstwo polskie zasto-
sowa³o opisywany przez Gyorgy�ego Konrada
w Antipolitics  sposób ¿ycia w stosunku do
totalitarnego pañstwa � ¿ycia �odwróconymi
pleacami�.

Antypolityka to stan zdziwienia. Cz³owiek
odkrywa, ¿e rzeczy s¹ niezwyk³e,
groteskowe, co wiêcej � pozbawione sensu.
Dowiaduje siê, ¿e jest ofiar¹ i nie chce ni¹
byæ. Nie chce, by jego ¿ycie i �mieræ
zale¿a³y od innych ludzi. Nie zawierza
swojego ¿ycia politykom, ¿¹da, by zwrócili
mu jego jêzyk i filozofiê. [...]14

Pisz¹c o procesie demokratyzacji ¿ycia
publicznego i spontanicznym tworzeniu przez
spo³eczeñstwo nowego niezale¿nego od w³adzy
publicznej �wiata, nie sposób pomin¹æ roli
Ko�cio³a katolickiego, który przez d³ugi czas
stanowi³ ostatni¹ ostojê (mniej lub bardziej
niezale¿n¹) od zaborczego aparatu pañstwo-
wego. Dodatkowo w spo³ecznej nauce Ko�cio³a
mo¿na znale�æ odwo³ania do jak¿e wtedy
potrzebnej zasady solidarno�ci. �Poniewa¿
ludzie maj¹ sk³onno�æ do zrzeszania siê,
powinni ze sob¹ wspó³dzia³aæ i staraæ siê
o wzajemnie dobro innych. Dlatego w³a�ciwie
u³o¿one wspó³¿ycie ludzi wymaga, aby w równej
mierze uznawali oni swoje wzajemne prawa
i obowi¹zki�15 . W okresie tworzenia siê funda-
mentów polskiego spo³eczeñstwa obywatel-
skiego mia³o miejsce pewne istotne wydarzenie,
które ca³kowicie zmieni³o nastroje spo³eczne,
a mianowicie wybór Karola Wojty³y na papie¿a

12 A. Radziwi³³, W. Roszkowski, Historia 1956-1997, Warszawa 2001, s. 87-170, 257-333.
13 W. Osiatyñski, dz. cyt., s. 130-131.
14 G. Konrad, Antipolitics, 1984, s. 9.
15 Papie¿ Jan XXIII, Encyklika Pacem in terris, pkt 31, �Znak� 1982, nr 332-334.
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w 1978 roku. Wybór ten da³ spo³eczeñstwu
powszechn¹ nadziejê na zainteresowanie
ca³ego �wiata sytuacj¹ polityczn¹ w Polsce.
W czasie pierwszej pielgrzymki (1979) Jana
Paw³a II do Polski okaza³o siê, ¿e kontestatorów
ustroju jest wiêcej, ni¿ mog³oby to siê komu-
kolwiek wydawaæ. Zrodzi³o to jak¿e potrzebn¹
spo³eczeñstwu w tym okresie odwagê i poczucie
si³y, przywróci³o wiarê w sens jakiejkolwiek
dzia³alno�ci, co w konsekwencji doprowadzi³o
do stworzenia �Solidarno�ci�. Trafnie podsu-
mowa³ to Jacek Kaczmarski w balladzie Mury:
�A¿ zobaczyli ilu ich, poczuli si³ê i czas�16 .
Z podobnym mechanizmem mieli�my ostatnio
do czynienia w czasie �pomarañczowej
rewolucji� na Ukrainie, co równie¿ znalaz³o swoje
odzwierciedlenie w tek�cie piosenki: �Razom
nas bahato, nas ne podo³aty!�17

IV. Spo³eczne i mentalne dziedzictwo
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
w III RP

Przez odwo³ywanie siê do historycznych
wydarzeñ i zmian spo³ecznych ³atwiej zrozumieæ
specyfikê polskiego spo³eczeñstwa obywa-
telskiego, które znacznie siê ró¿ni od jego
zachodnioeuropejskiego odpowiednika. W Pol-
sce pojêcie spo³eczeñstwa obywatelskiego sta³o
siê miar¹ zdolno�ci stawiania oporu
totalitarnemu pañstwu oraz has³om politycznego
dzia³ania18 . Stale za� toczy siê debata publiczna
nad tym, jaki kszta³t spo³eczeñstwo obywatelskie
powinno przybraæ obecnie. Warto w tym
momencie zacytowaæ Norberta Bobbio, który
stwierdzi³, ¿e tocz¹cy siê spór o spo³eczeñstwo
obywatelskie jest w istocie sporem o charakter
pañstwa19 . Prawdziwy rozwój spo³eczeñstwa
obywatelskiego w Polsce rozpocz¹³ siê w roku
odzyskania przez Polskê suwerenno�ci (1989).
Jednak jest to proces, który nie przebiega³
i nadal nie przebiega ³atwo. £atwiej zmieniæ
ustrój pañstwa i jego gospodarkê ni¿ mentalno�æ
ludzi w nim ¿yj¹cych.

Specyfika dzisiejszego spo³eczeñstwa
obywatelskiego w Polsce jest w znacznej mierze
ukszta³towana poprzez mentalne i spo³eczne
dziedzictwo PRL-u. Pisz¹c o dziedzictwie PRL-
u, nale¿y wspomnieæ o szerokim spo³ecznym
poczuciu zagubienia, które sta³o siê niejako
istot¹ transformacji. Jednym z paradoksów
�Solidarno�ci� by³ fakt, ¿e ludzie chcieli zmiany,
ale nie byli �wiadomi jakiej � znaczna cze�æ
spo³eczeñstwa nie wiedzia³a, czym jest
kapitalizm. Rewolucja 1980 zosta³a przecie¿
podjêta w imiê warto�ci lewicowych, w celu
osi¹gniêcia �socjalizmu z ludzk¹ twarz¹�.
Podczas przestawiania gospodarki z nakazowo-
rozdzielczej na kapitalistyczn¹ postawiono ludzi
w nowej sytuacji i nie wszyscy � nawet do dzi� �
zrozumieli nowe zasady gry i sens przecho-
dzenia przez tê �gospodarcz¹ dolinê ³ez�.
Jeszcze starano siê wierzyæ, ¿e w Polsce uda
siê stworzyæ nowy model demokratycznego
³adu, oparty o idea³y solidarno�ci. Transformacja
ustrojowa i wolny rynek sprawi³y, ¿e solidarno�æ
siê rozpad³a siê � zarówno w gospodarce,
jak i polityce. Znacznej grupie ludzi nie zale¿y
ju¿ na dokoñczeniu przemian, staraj¹ siê
maksymalnie korzystaæ z obecnej sytuacji,
pozostawania niejako w stanie zawieszenia,
z którego mo¿na czerpaæ profity.

Kolejn¹ z konsekwencji trwa³ego, aczk-
olwiek niezaplanowanego rozdzia³u pañstwa na
sferê publiczn¹ i sferê prywatn¹, jest stale
obecny w my�leniu spo³ecznym podzia³ na: �nas�
i �ich�20 , w którym owych tajemniczych �innych�
stanowi w³adza pañstwowa. W³adza � w pow-
szechnym rozumieniu � jest elementem �nam�
wrogim, niestaraj¹cym siê d¹¿yæ do zrozumienia
spraw i problemów obywatela, a tak¿e traktuj¹ca
go przedmiotowo jak �trybika� w maszynie
wyborczej i gospodarczej. Takie postrzeganie
w³adzy publicznej przez ogó³ spo³eczeñstwa
prowadzi do unikania anga¿owania siê
w jak¹kolwiek dzia³alno�æ publiczn¹ oraz do
narastania postawy roszczeniowej w stosunku
do pañstwa. Sytuacjê tê trafnie podsumowa³

16 J. Kaczmarski, Mury, na podstawie tekstu piosenki L�Estaca (S³up) Lluísa Llacha, 1978.
17 Ascetoholix, Razom nas bahato, nas ne podo³aty.
18 M. Witkowska, A. Wierzbicki, dz. cyt., s.18-19.
19 N. Bobbio, Spo³eczeñstwo obywatelskie, w: J. Szacki, dz. cyt., s. 71-74.
20 Z. Bauman, Socjologia, Poznañ 1996, rozdz.: 3, Obcy.
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Osiatyñski, który stwierdzi³, ¿e okres komunizmu
doprowadzi³ do �scentralizowania� folwarku
szlacheckiego, zmonopolizowania instytucji
pana, którego mo¿na bezkarnie okradaæ21 .
Teoriê tê potwierdzaj¹ reakcje rz¹du na strajki
robotnicze (1970, 1976, 1980), które w konse-
kwencji doprowadzi³y do podwy¿ek p³ac. Ten
sposób my�lenia o pañstwie jest niestety stale
obecny, czego jednym z przejawów by³a
kontrowersyjna akcja przeprowadzona przez
górników w 2005 roku przed wyborami
parlamentarnymi. O ile zwi¹zek zawodowy
górników osi¹gn¹³ zamierzone przez siebie cele
(uzyskano korzystne dla górników zmiany
w ustawie o �wiadczeniach emerytalnych22 ),
to tego typu zachowañ nie mo¿na zaliczyæ do
konstruktywnych dzia³añ obywatelskich.
W spo³eczeñstwie obywatelskim nie nale¿y
d¹¿yæ do osi¹gniêcia partykularnych korzy�ci
celem dobra wspólnego. Celnie okre�li³ to Jan
Pawe³ II:

Solidarno�æ pomaga nam dostrzec
�drugiego� � osobê, lud czy naród � nie jako
narzêdzie, którego zdolno�æ do pracy czy
odporno�æ fizyczn¹ mo¿na tanim kosztem
wykorzystywaæ, a potem, gdy przestaje byæ
u¿yteczny, odrzuciæ, ale jako podobnego
nam pomóc [...] czyni¹c go na równi z sob¹
uczestnikiem �uczty ¿ycia�, na któr¹ Bóg
zaprasza wszystkich ludzi23 .

Sytuacje takie, jak wy¿ej wspomniana
�rozróba� przed Sejmem, prowadz¹ do zatra-
cenia idei dobra wspólnego, zaprzestania
postrzegania idei solidarno�ci jako imperatywu
kategorycznego oraz do najzwyklejszego
zohydzenia ¿ycia publicznego i stopniowego
zwiêkszania niechêci jednostek do anga¿owania
siê w akcje spo³eczne.

Za specyficzne, aczkolwiek trudne
dziedzictwo PRL-u, mo¿na uznaæ postawê
wyuczonej bezradno�ci przejawiaj¹cej siê

w biernym wyczekiwaniu na dzia³alno�æ
pañstwa, nawet w najdrobniejszych sprawach
codziennych. Z postaw¹ wyuczonej bezradno�ci
wi¹¿e siê poczucie braku odpowiedzialno�ci za
losy pañstwa, czego smutnym odbiciem bywa
frekwencja w czasie wyborów samorz¹dowych,
parlamentarnych czy prezydenckich. Warto
w tym momencie postawiæ pytanie � czy rz¹dy
sprawowane przez partie wybierane przy
zatrwa¿aj¹co niskiej frekwencji odzwierciedlaj¹
rzeczywiste nastroje spo³eczne? Czy mo¿e
istnieje potrzeba stworzenia nowego socjo-
logicznego pojêcia, jak np. �spo³eczeñstwo
40%�? Czym mo¿na wyja�niæ tê niechêæ
Polaków do udzia³u w wyborach? Profesor
Krystyna Skar¿yñska, zajmuj¹ca siê psychologi¹
spo³eczn¹ i polityczn¹, uwa¿a, ¿e takie
zachowanie wynika ze wzorca wyniesionego
jeszcze z okresu Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej. Wtedy jedyn¹ mo¿liw¹ form¹ wyra-
¿ania niezadowolenia z kszta³tu i sposobu
dzia³ania pañstwa by³a odmowa udzia³u
w akcjach spo³ecznych. Absencjê w wyborach
mo¿na wyja�niæ równie¿ w inny sposób �
interesuj¹c¹ tezê przedstawi³ tygodnik �Przekrój�
w artykule G³osuj¹cy inaczej. Wed³ug autora
artyku³u Polacy maj¹ �wiadomo�æ wagi
i znaczenia swojego g³osu, ale poniewa¿ nie
uto¿samiaj¹ siê z ¿adn¹ parti¹, to nie chc¹
wybieraæ �mniejszego z³a�; ma byæ to forma
wyra¿enia szacunku dla w³asnego sumienia,
prawa do wyra¿ania w³asnych pogl¹dów,
którego przecie¿ nie mo¿na zabroniæ24 . Trudno
oceniaæ tak¹ postawê � odmowa wyboru jest
przecie¿ podstawowym prawem obywatelskim,
ale... Tu jednak rodzi siê przewrotne pytanie �
czy brak zaanga¿owania w sprawy publiczne
jest postaw¹ obywatelsk¹? �W demokracji nie
ma niewinnych; dlatego, ¿e nie ma bezsilnych.
Ka¿dy mo¿e co� zmieniæ�25 .

Ciekawe z politologicznego punktu
widzenia s¹ dzieje dawnych przywódców opo-
zycji. Okaza³o siê, ¿e po 1989 spo³eczeñstwo

21 W. Osiatyñski, dz. cyt., s. 22-23.
22 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
oraz ustawy � Karta Nauczyciela, Dz. U. Nr 167, poz.1397.
23 Papie¿ Jan Pawe³ II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, pkt 39, w: �Encykliki Ojca �wiêtego Jana Paw³a II�, Kraków
1996.
24 A. Velez Marcel, G³osuj¹cy inaczej, �Przekrój� z 8 IX 2005.
25 J. ¯akowski, Bez obciachu, �Polityka� nr 5 (2590), 3 II 2007.
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utraci³o swoich liderów, osoby, w które i którym
mo¿na by³o wierzyæ. Po pierwszych wyborach
w wiêkszo�ci weszli oni do w³adz centralnych
i lokalnych, czego efektem czêsto by³a zmiana
sposobu postrzegania spraw pañstwowych.
Ta ca³kowicie naturalna zmiana punktu widzenia
zosta³a przez niektóre jednostki zinterpretowana
jako zdrada idea³ów solidarno�ciowych, jako
odciêcie siê od tych �rodowisk, które dopro-
wadzi³y do zmiany ustroju. Zjawisko to
podkre�lone zosta³o przez Martê Witkowsk¹
i Andrzeja Wierzbickiego, którzy zauwa¿yli,
¿e Polacy czêsto oceniaj¹ siebie jako indywidu-
alistów, jednak¿e w wymiarze spo³ecznym
i obywatelskim stale pozostaj¹ kolektywistami26 .

Kolejnym czynnikiem wyró¿niaj¹cym
polskie spo³eczeñstwo obywatelskie od
spo³eczeñstw zachodnich jest brak silnej,
wyra�nie rozwiniêtej �nowej klasy �redniej�, która
w dojrza³ych demokracjach stanowi przecie¿
spo³eczne i finansowe zaplecze organizacji
pozarz¹dowych. Zawsze ko�æcem spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego by³ niezale¿ny wytwórca
(kupiec czy przedstawiciel wolnego zawodu),
tj. cz³onek klasy �redniej. W Polsce takiej klasy
� klasy �redniej niezale¿nych producentów, a nie
konsumentów � nie ma27 . W czasie PRL-u nie
by³o znacz¹cych dysproporcji finansowych �
pensje inteligentów i robotników utrzymywa³y siê
na zbli¿onym poziomie. Ró¿nice spo³eczne
ujawnia³y siê najczê�ciej w sposobie spêdzania
wolnego czasu, w podej�ciu do dóbr kultury.
Wspó³cze�nie rozwarstwienie maj¹tkowe jedno-
stek jest zdecydowanie wiêksze, a wyznacz-
nikiem osi¹gniêtego presti¿u spo³ecznego jest
coraz czê�ciej ilo�æ posiadanego maj¹tku, a nie
pozycja zawodowa, intelektualna czy dzia³al-
no�æ spo³eczna. Byt kszta³tuje �wiadomo�æ...?

V. Instytucjonalno-polityczne aspekty
spo³eczeñstwa obywatelskiego

Aby zapewniæ spo³eczeñstwu obywatel-
skiemu mo¿liwo�ci holistycznego rozwoju,
nale¿y zagwarantowaæ wszystkim jego

cz³onkom dostêp do pewnych instrumentów
prawnych w celu ochrony ich interesów.
Spo³eczeñstwa nie dzia³aj¹ poprzez rewolucje;
rewolucje bowiem mog¹ zniszczyæ relacje
wystêpuj¹ce w spo³eczeñstwie. Spo³eczeñstwo
broni siê, stosuj¹c prawo. W tej czê�ci pracy
przedstawiê dostêpne spo³eczeñstwu polskiemu
gwarancje prawne i materialne, maj¹ce
zapewniæ mu swobodny i nieskrêpowany rozwój.

Spo³eczeñstwo obywatelskie tworzy siê
�oddolnie�, poprzez wewnêtrzn¹ potrzebê wielu
jednostek do zrobienia czego� dla dobra siebie
i innych. Po 1989 wi¹zano wielkie nadzieje
z rozwojem samorz¹dów, liczono, ¿e samorz¹dy
wp³yn¹ na rozwój wiêzi lokalnych. Efektem tego
my�lenia by³o m.in. wprowadzenie ustaw¹
z 8 marca 1990 podzia³u na gminy28 . Ustawa ta
nawi¹zywa³a do idei samorz¹du terytorialnego
opartego na zasadzie zrzeszenia, zapewnia³a
gminie prawo wykonywania zadañ publicznych
oraz gwarantowa³a samodzielno�æ gminy na
drodze s¹dowej. Rolê samorz¹du lokalnego
podkre�la równie¿ Konstytucja RP29 , która ca³y
rozdzia³ VII po�wiêca tematyce samorz¹du;
w tym rozdziale znajduje siê art. 166, który
stanowi: �Zadania publiczne s³u¿¹ce zaspoko-
jeniu potrzeb wspólnoty samorz¹dowej s¹
wykonywane przez jednostkê samorz¹du
terytorialnego jako zadania w³asne.� Obecnie
w Rzeczpospolitej Polskiej obowi¹zuje trójstop-
niowy samorz¹d30 , maj¹cy wydzielone zadania
na ka¿dym szczeblu � na poziomie gminy,
powiatu i województwa. Ustawodawstwo to,
poprzez wydzielenie najwa¿niejszych zadañ
w³asnych gmin, powiatów i województw ma
aktywizowaæ mieszkañców danych spo³ecz-
no�ci. Warto równie¿ podkre�liæ, ¿e art. 172
konstytucji zapewnia mo¿liwo�æ zrzeszania siê
i tworzenia przez jednostki samorz¹dowe wspó³-
pracy regionalnej, a nawet miêdzynarodowej.

Pomimo tego, ¿e sformu³owanie �spo³e-
czeñstwo obywatelskie� nie wystêpuje nigdzie
w konstytucji RP, to konstytucja zapewnia
w art. 57-58 wolno�æ organizowania pokojowych
zgromadzeñ oraz wolno�æ zrzeszania siê. Z tych

26 M. Witkowska, A. Wierzbicki, dz. cyt., s. 22.
27 W. Osiatyñski, dz. cyt., s. 158-159.
28 Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, Dz. U. 1990, Nr 16, poz. 95 z pó�n. zmian.
29 Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r.
30 Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym i wojewódzkim, Dz.U. 2001, Nr 142, poz.1590 z pó�n. zmian.
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artyku³ów przecie¿ bezpo�rednio wynikaj¹
podstawowe prawa spo³eczeñstwa obywatel-
skiego.

W ustawodawstwie polskim olbrzymie
znaczenie dla rozwoju spo³eczeñstwa obywatel-
skiego maj¹ ustawy: prawo o stowarzysze-
niach31  i ustawa o fundacjach32 . Jako�æ spo³e-
czeñstwa obywatelskiego wyra¿a siê przecie¿
przede wszystkim poprzez powszechno�æ
i ³atwo�æ zrzeszania siê obywateli. Ju¿ klasyk
Alexis de Tocqueville stwierdzi³, ¿e stowarzy-
szenia obywatelskie i organizacje polityczne s¹
najlepsz¹ �szko³¹ demokracji�, poniewa¿ dziêki
nim obywatele maj¹ mo¿liwo�æ wymiany pogl¹-
dów, samoorganizowania siê poza instytucjami
politycznymi33 . Obecnie w Polsce jest zareje-
strowanych ponad 45000 ró¿nego rodzaju
stowarzyszeñ i 7000 fundacji 34  . Dlaczego
stowarzyszenia i fundacje s¹ tak istotne z punktu
widzenia rozwoju spo³eczeñstwa obywatel-
skiego?

Stowarzyszenie to dobrowolnie, trwa³e
i samorz¹dne zrzeszenie obywateli, powo³ane
w celach niezarobkowych, umo¿liwiaj¹ce im
równe, bez wzglêdu na przekonania, prawo
czynnego uczestnictwa w ¿yciu publicznym
i wyra¿ania zró¿nicowanych pogl¹dów oraz
zaspokajania indywidualnych zainteresowañ35 .
Cele stowarzyszenia maj¹ s³u¿yæ szeroko
pojmowanym celom spo³ecznym (kulturalnym,
o�wiatowym itd.). Wspó³dzia³anie pomiêdzy
wspólnotami obywatelskimi (obejmuj¹cymi
zarówno tradycyjne community, jak i nowo-
czesne organizacje pozarz¹dowe) wytwarza
specyficzne sprzê¿enie zwrotne, kszta³tuj¹ce
postawy obwatelskie i inspiruj¹ce powstawanie
obszarów wspólnotowej obywatelsko�ci.
Doskona³ym przyk³adem takiej wspó³pracy jest
program realizowany przez Federacjê Inicjatyw
Obywatelskich � �Ma³a Szko³a o�rodkiem
rozwoju wsi�. Po reformie systemu szkolnictwa
z 1999 roku i przekazaniu sieci szkó³ wiejskich
samorz¹dom lokalnym konieczne sta³o siê

zlikwidowanie nierentownych placówek, ponie-
wa¿ samorz¹dów nie by³o staæ na dalsze
finansowanie ich dzia³alno�ci. Sprzeciw rodzi-
ców wobec tej praktyki sta³ siê niejako �ród³em
powstania programu �Ma³a Szko³a�, który jest
okre�lany jako instytucja spo³eczna prowadzona
przez stowarzyszenie mieszkañców lub osobê
fizyczn¹, s³u¿¹c¹ zaspokajaniu potrzeb
spo³eczno�ci i pe³ni¹ca funkcjê lokalnego
o�rodka edukacji ustawicznej, kultury, rozwoju
spo³ecznego i gospodarczego36 .

Podobn¹ rolê pe³ni¹ fundacje, które s¹
instytucjami maj¹cymi osobowo�æ prawn¹, a ich
dzia³alno�æ jest oparta na maj¹tku przekazanym
przez za³o¿ycieli-fundatorów oraz bie¿¹cych
wp³ywach, realizuj¹ one okre�lone zadania:
filantropijne, kulturowe, naukowe, religijne lub
spo³eczne, niemaj¹ce charakteru dzia³alno�ci
gospodarczej37 . Dzia³alno�æ fundacji mo¿e
dotyczyæ najró¿niejszych dziedzin ¿ycia, jak
d¹¿enie do zapewnienia jawno�ci i przejrzy-
sto�ci ¿ycia publicznego (co jest szczególnie
istotne obecnie � w okresie mediatyzacji polityki,
jak np. dzia³alno�æ Transparency International),
ochrony praw cz³owieka (Helsiñska Fundacja
Praw Cz³owieka), rozpowszechnianiem idei
spo³eczeñstwa obywatelskiego (Fundacja im.
Stefana Batorego), problematyk¹ miêdzynaro-
dow¹ (Amnesty International) czy dzia³alno�ci¹
charytatywn¹ (Fundacja �wiêtego Miko³aja).

Niestety nie mo¿na powiedzieæ, ¿e dzia-
³alno�æ trzeciego sektora, obejmuj¹cego najró¿-
niejsze fundacje i stowarzyszenia, przynosi
same korzy�ci. We wspó³czesnej nauce mo¿na
spotkaæ siê z teoriami, które mówi¹, ¿e orga-
nizacje pozarz¹dowe � w skali globalnej �
zaczê³y wywieraæ zbyt du¿y nacisk na rz¹dz¹-
cych, czêsto pos³uguj¹c siê w tym celu
k³amstwem czy manipulacj¹.

Kolejn¹ s³ab¹ stron¹ dzia³alno�ci
organizacji pozarz¹dowych w Polsce jest ich
nadmierna zale¿no�æ od �rodków finansowych
czerpanych od administracji publicznej.

31 Ustawa z 7 kwietnia 1989 roku � prawo o stowarzyszeniach , Dz.U. 1989, Nr 20, poz. 104 z pó�n. zmian.
32 Ustawa z 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, Dz.U. 1984, Nr 21, poz 97 z pó�n. zmian.
33 M. Witkowska, A. Wierzbicki, dz. cyt., s. 94.
34 Dane z portalu organizacji pozarz¹dowych: www.ngo.pl.
35 Art. 1.3 i art. 2.1 ustawy � prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989, Dz. U. 1989, Nr 20, poz. 104 z pó�n. zmian.
36  A. Kosakowska, Rola spo³eczeñstwa obywatelskiego w przeciwdzia³aniu dyskryminacji, �ród³o: http://
www.pozytek.gov.pl/
37 W opraciu o: Ustawa z 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, Dz.U. 1984, Nr 21, poz 97 z pó�n. zmian.
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Jak trafnie zauwa¿y³ Wiktor Osiatyñski, dla istoty
rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego naj-
wa¿niejsze jest istnienie ma³ych fundacji
i stowarzyszeñ, czerpi¹cych �rodki ze sk³adek
cz³onkowskich lub z datków ludzi zaintereso-
wanych dzia³alno�ci¹ fundacji38 . Du¿e organiza-
cje czêsto �¿yj¹� z dotacji i dofinansowañ
pochodz¹cych od w³adzy publicznej, st¹d bior¹
siê zale¿no�ci pomiêdzy tego typu organizacjami
i strukturami pañstwowymi. Z raportu39  organi-
zacji Klon/Jawor zajmuj¹cej siê monitorowaniem
dzia³alno�ci organizacji pozarz¹dowych wynika,
¿e 30% dochodów polskich NGO pochodzi
z finansowania publicznego. Kolejnym czyn-
nikiem utrudniaj¹cym rozwój ma³ych i �rednich
fundacji jest fakt, ¿e na uzyskiwanie funduszy
unijnych wiêksze szanse maj¹ du¿e fundacje,
poniewa¿ tylko takie organizacje s¹ w stanie
zrealizowaæ projekty unijne. Dodatkowo, admini-
stracja pañstwowa nie zapewnia wystarczaj¹-
cego wsparcia prawnego, finansowego
i organizacyjnego, co jest szczególnie widoczne
w systemie podatkowym, który nie sprzyja
zak³adaniu przez obywateli fundacji i stowa-
rzyszeñ. Odwo³ujê siê w tym momencie do
zmiany przepisów podatkowych wprowadzo-
nych w 2003 roku, które pozwalaj¹ podatnikom
odpisaæ 1% podatku na wybran¹ organizacjê
po¿ytku publicznego. Ustawa40  ta � pozornie
korzystna dla trzeciego sektora � w rzeczywis-
to�ci ograniczy³a mo¿liwo�ci przekazywania
pieniêdzy na ró¿ne organizacje, poniewa¿ nie
wszystkie organizacje maj¹ status organizacji
po¿ytku publicznego, a co wiêcej ustawa ta
wprowadzi³a limit innych darowizn (wolnych od
podatku) do 350 z³ rocznie41 .

Ju¿ w tej pracy dostrzega³am znaczenie
wystêpowania pewnych gwarancji formalnych
dla rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego.

Chcê raz jeszcze podkre�liæ fakt, ¿e spo³e-
czeñstwo obywatelskie broni siê, stosuj¹c
prawo. Im wiêksza kultura prawna obywateli, tym
wiêksze mo¿liwo�ci obrony przed zakusami
pañstwa posiada spo³eczeñstwo obywatelskie.
Mo¿na jednak zauwa¿yæ, ¿e spo³eczna
�wiadomo�æ prawna powoli jednak¿e rozwija siê
� �wiadcz¹ o tym dane G³ównego Urzêdu
Statystycznego42 . W �wietle tych danych
w latach 1995-2004 stopniowo ros³a liczba
poprawnie napisanych wniosków wp³ywaj¹cych
do RPO, co potwierdza coraz lepsze poruszanie
siê obywatela w �wiecie zasad prawnych.
Z raportu CBOS-u43  wynika za�, ¿e instytucja
Rzecznika Praw Obywatelskich jest instytucj¹
najwiêkszego zaufania publicznego po�ród
instytucji pañstwowych (69% Polaków deklaruje
zaufanie do instytucji RPO). Przyk³adem efek-
tywnego wykorzystywania gwarancji procedu-
ralnych zapewnionych przez pañstwo oraz
mo¿liwo�ci, jakie jawi¹ siê przed obywatelem
�wiadomym swych praw jest kazus prof. Jerzego
Jedlickiego, który poprzez skuteczne dzia³anie
instytucjonalne (tj. publikacjê w �Gazecie Wybor-
czej�, skargê do Rzecznika Praw Obywatelskich
oraz skargê do Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów) ujawni³ praktykê dyskryminacji
osób starszych w ING Banku �l¹skim44 .

Pisz¹c o instytucjonalnych aspektach
zapewnienia sprawnego funkcjonowania
spo³eczeñstwa obywatelskiego w Polsce nie
mo¿na pomin¹æ roli mediów, które pozwalaj¹
spo³eczeñstwu na kontrolê dzia³alno�ci aparatu
pañstwowego. Media to przecie¿ najbardziej
wra¿liwa tkanka spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Ju¿ Alexis de Tocqueville podkre�la³ znaczenie
wolnej prasy dla prawid³owego rozwoju
stosunków spo³ecznych45 . Od napisania tych
s³ów przez Tocqueville�a up³ynê³o du¿o czasu,

38 W. Osiatyñski, dz. cyt., s. 148-150.
39 Klon/Jawor (2004) Wolontariat, filantropia I 1% - raporty z badañ; http://badania.ngo.pl/files/badania.ngo.pl/public/
wolontariat2004/wolontariat2004.pdf
40 Ustawa o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku, Dz. U. 2003r., Nr 96, poz. 873
z pó�n. zmian.
41 W. Osiatyñski, dz. cyt., s. 156-157.
42  GUS, Raport dotycz¹cy dzia³alno�ci Rzecznika Praw Obywatelskich, http://www.stat.gov.pl/english/
opracowania_zbiorcze/maly_rocznik_stat/2005/02_organization_of_state.pdf
43 CBOS komunikat z badañ, Zaufanie w sferze prywatnej a publicznej a spo³eczeñstwo obywatelskie, oprac. Bogna
Wciórka, Warszawa, luty 2006.
44 J. Jedlicki, Przepraszam, ¿e jeszcze ¿yjê, �Gazeta Wyborcza� z 16 IX 2005
45 A. De Tocqueville, O demokracji w Ameryce, t.2, Warszawa 1976.
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w którym nast¹pi³ rozwój techniki, jednak nadal
bez wolnych mediów spo³eczeñstwo obywa-
telskie nie mog³oby siê rozwijaæ � ¿ycie
w spo³eczeñstwie informacyjnym oraz stale
postêpuj¹cy rozpad wiêzi spo³ecznych wymaga
bowiem istnienia pewnych instrumentów,
pozwalaj¹cych na masowy przep³yw idei.
Instrumentem o najwiêkszej mocy jest obecnie
Internet. Pozwala on na prawie niczym
nieskrêpowan¹ wymianê informacji, publikacjê
w³asnej twórczo�ci, spostrze¿eñ, jak równie¿
podejrzeñ i potwierdzaj¹cych je dowodów. Takie
s³owa jak forum internetowe, blog, news czy
portale www.YouTube.com i grono.net zna
obecnie chyba ka¿dy. Internet sta³ siê niejako
najskuteczniejsz¹ metod¹ weryfikowania
wszelkich informacji, jednak¿e nie mo¿na do
koñca zaufaæ temu medium. Ogólno�wiatowa
sieæ internetowa sta³a siê miejscem mniej lub
bardziej radosnej twórczo�ci najró¿niejszych
grup spo³ecznych, do wiêkszo�ci informacji
w niej zawartych nale¿y wiêc podchodziæ
z du¿ym dystansem. Media masowe zazwyczaj
przyczyniaj¹ siê do krzewienia idea³ów
demokratycznych, jednak¿e czasami obci¹¿a
siê je win¹ za bierno�æ spo³eczeñstwa wskazu-
j¹c, ¿e �aktywno�æ obywatelska zwi¹zana na
ogó³ z ide¹ pracy organicznej i pracy u podstaw
jest ze swej istoty zbyt ma³o atrakcyjna,
by przebiæ siê do mediów, zaw³adn¹æ masow¹
wyobra�ni¹, staæ siê elementem kultury
masowej�46 .

VI. Podsumowanie

Do�wiadczenia ostatnich kilkunastu lat
ukazuj¹, ¿e w³adze pañstwowe i samorz¹dowe
same nie potrafi¹ skutecznie zmierzyæ siê
z wieloma niekorzystnymi dla spo³eczeñstwa
zjawiskami, takimi jak bezrobocie, ubóstwo,
marginalizacja niektórych grup spo³ecznych itd.
Niezbêdne okazuj¹ siê wszelkie dzia³ania
obywatelskie � tj. zainteresowanie Polaków

sprawami wykraczaj¹cymi poza ich ¿ycie
osobiste, wra¿liwo�æ na dobro wspólne i chêæ
samoorganizowania siê w celu wspó³tworzenia
�wiata wokó³ siebie, rozwi¹zywania trudnych
problemów spo³ecznych47 . Spo³eczeñstwo to
�rodowisko, w którym pojedynczy ludzie,
kooperuj¹c ze sob¹, trac¹ poczucie bezsilno�ci
i wspólnie dojrzewaj¹.

O ile w powszechnym odczuciu spo³e-
czeñstwo obywatelskie w Polsce nie istnieje,
to wed³ug o�rodków badawczych obecna
sytuacja pozwala na spogl¹danie z u�miechem
w przysz³o�æ. Przede wszystkim coraz wiêcej
Polaków wierzy w skuteczno�æ wspólnego
dzia³ania na rzecz swojej spo³eczno�ci lokalnej.
W latach 2002-2006 znacznie wzrós³ odsetek
osób deklaruj¹cych, ¿e dzia³aj¹c wspólnie
z innymi s¹ w stanie rozwi¹zaæ niektóre
problemy swojego �rodowiska, osiedla, wsi,
miasta lub pomóc osobom potrzebuj¹cym48 .
Ponadto, coraz wiêcej przedstawicieli ró¿nych
�rodowisk anga¿uje siê w pracê spo³eczn¹,
co �wiadczy o stopniowym prze³amywaniu
analfabetyzmu funkcjonalnego, masowym zdo-
bywaniu coraz szerszej wiedzy obywatelskiej.
Faktem najbardziej buduj¹cym jest jednak
podzielane przez wiêkszo�æ Polaków przeko-
nanie o potrzebie solidarno�ci miêdzyludzkiej
i jednoczesne potêpianie ci¹g³ej walki o swoje
kosztem dobra wspólnego49 . Przekonanie to
�wiadczy o istnieniu pewnej jeszcze
niewykorzystanej, niejako u�pionej gotowo�ci
spo³ecznej do obywatelskiego zaanga¿owania.
Optymistyczne zakoñczenie mojej pracy
potwierdzaj¹ równie¿ prognozy gospodarcze na
najbli¿sze lata, które przewiduj¹ ponowne
otwarcie kana³ów spo³ecznej ruchliwo�ci, a tym
samym zwiêkszenie mo¿liwo�ci spo³ecznego
awansu. Jak za� wiadomo, nie tylko spo³e-
czeñstwo obywatelskie tworzy dobrobyt, ale
równie¿ dobrobyt tworzy spo³eczeñstwo
obywatelskie.

46 P. Gliñski, H. Palska, Cztery wymiary spo³ecznej aktywno�ci obywatelskiej, w: Elementy nowego ³adu, pod red. H.
Domañskiego, A. Rycharda, s. 385-390.
47 CBOS komunikat z badañ, Stan spo³eczeñstwa obywatelskiego w latach 1998-2006, oprac.Bogna Wciórka, Warszawa
2006.
48 Tam¿e.
49 CBOS komunikat z badañ, Zaufanie w sferze prywatnej a publicznej a spo³eczeñstwo obywatelskie, oprac. Bogna
Wciórka, Warszawa, luty 2006.


