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Czy w  czasach, gdy dyskutujemy coraz więcej 
o profesjonalizacji organizacji pozarządowych, gdy 
w swym otoczeniu trzeci sektor może odnaleźć wie-
le zasobów pozwalających na realizację wyznaczo-
nych celów, wartości mają znaczenie i powinny być 
odkrywane, poznawane i  eksponowane? Po trzy-
kroć tak! Bowiem bez wartości, którym służą orga-
nizacje pozarządowe właściwie trudno dziś je od-
różnić od przedsiębiorstw ze społeczną misją czy 
instytucji publicznych. Ponadto, często postulo-
wane zakorzenienie organizacji pozarządowych 
w  społecznościach lokalnych wymaga od orga-
nizacji nie tylko respektowania wartości i  tradycji 
ważnych dla właściwej im wspólnoty, ale przede 
wszystkim ich prezentowania, promowania i utrwa-
lania. Dlatego książka Piotra Frączaka wydaje mi się 
niezmiernie ważna – zarówno dla tych, którzy ba-
dają oraz starają się opisać i  zrozumieć trzeci sek-
tor w Polsce, dla tych, którzy go tworzą, czyli współ-
czesnych społeczników, jak również dla studentów, 
których aktywności społecznej staramy się nauczyć 
i do niej przekonać. 

Ze wstępu dowiadujemy się, że książka, po 
pierwsze, ma dla autora osobisty wymiar, a  po 
drugie – w większości jest zbiorem wątków i  tre-
ści, które autor już wcześniej publikował w rozma-
itych esejach i publikacjach. Pomimo tego, zebra-
nie ich w całość stanowi nie tylko swoisty manifest 
autora na temat tego, jaki trzeci sektor w  Polsce 
powinien w  sferze wartości i  tożsamości być, ale 
także niezwykle oryginalną i  spójną kompozycję, 
która przemawia do czytelnika swoją aktualnością 
i istotnością. 

Pierwszy rozdział książki, o  którym autor 
sam pisze, jak o  pewnym preludium do współ-
czesnych rozważań, dotyczy historii Komitetów 
Obywatelskich, powstających na ziemiach polskich 
od 1914 r. Ówczesna aktywność społeczna, w obli-
czu klęski i  zniszczeń wojennych, jest wzorem sa-

moistnej naturalnej samoorganizacji. Komitety po-
wstawały właściwie wszędzie (równolegle do ruchu 
spółdzielczego) – na terenie gmin wiejskich i miast, 
stopniowo przekształcając się w  ogólnonarodowy 
ruch społeczny. Jak pisze Piotr Frączak, w dużej czę-
ści zajmowały się pomocą charytatywną, ale także 
porządkiem publicznym, przeciwdziałaniem zapa-
ści gospodarczej na ziemiach objętych działaniami 
wojennymi, a także działalnością edukacyjną i kul-
turalną. Sprawność struktur komitetów, zaanga-
żowanie obywateli w  ich działania oraz umiejętne 
budowanie relacji z  władzami państw zaborczych 
budzą do dziś nie tylko podziw. Przeczą, co cieka-
we, współczesnym koncepcjom, które twierdzą, że 
najpełniej społeczeństwo obywatelskie rozwija się 
tam, gdzie jest zamożnie i stabilnie.

W  tradycji społeczników i  komitetów obywa-
telskich z czasów I wojny światowej autor dostrze-
ga podobieństwo (i  różnice) do historii społeczni-
ków z  okresu socjalizmu w  Polsce, konkludując, 
że zawsze chodzi o  to, żeby działać, organizować 
i tworzyć, na przekór przeciwnościom, w imię idei, 
w  służbie koniecznych zmian. W  drugim rozdziale 
autor podnosi kwestię „straconego impetu” – jako 
zjawiska, które pojawia się w  społeczeństwie po 
okresie wzmożonego społecznego wysiłku, gdzie 
w  zamian solidarnych, zintegrowanych obywateli, 
pojawiają się coraz częściej zatomizowane jednost-
ki, niezależne, nastawione raczej na osobisty sukces 
niż zbiorowe działanie. Niezmiernie ciekawa, choć 
przyznam trochę kontrowersyjna i pobudzająca do 
polemiki jest teza o pewnej bezideowości trzecie-
go sektora, która jest wynikiem jego tworzenia po 
1989 r., w szczególności silnych wpływów i trans-
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feru wiedzy z krajów o dobrze rozwiniętym trze-
cim sektorze. Stąd, zdaniem Piotra Frączaka mamy 
wspólnotę metod i interesów a nie celów i warto-
ści. Skutkuje to brakiem stawiania sobie pytań: po 
co działamy, jakie mamy wartości, czemu nie damy 
zginąć? Są to raczej pytania: jak działać, jak zbierać 
fundusze, jak tworzyć struktury? Istotne są także 
rozważania o współczesnych sektorowych społecz-
nikach i „ideologach” polskiego trzeciego sektora. 
Autor wskazuje na konieczność „wykuwania” no-
wych liderów, tych na dzisiejsze czasy, którzy nie 
tylko będą przewodzić swoim organizacjom, ale 
także rozumieć i działać na rzecz szerszych struktur 
i całego trzeciego sektora. Jednocześnie autor pod-
kreśla, że w polskim społeczeństwie obywatelskim 
liderów nie brakuje, zwykle mających chęć na two-
rzenie własnych organizacji (często słabych, bo nie 
wspartych szerszym zapleczem), rzadziej zaanga-
żowanych w  dialogiczne i  szersze struktury. Dzieli 
ich na ideowców, pragmatyków i cyników.

Niezmiernie ciekawe są rozważania na temat 
profesjonalizacji trzeciego sektora. Piotr Frączak za-
uważa, że profesjonalizm oznacza zagrożenie dla 
tożsamości i  niezależności organizacji – uważa, że 
hasło to jest po części wyrazem pragmatyzmu i ak-
ceptacji współczesnych reguł działania, jest jed-
nak niebezpieczne dla organizacji pozarządowych 
– zwłaszcza w  świetle wartości, które powinny ze 
sobą nieść. W moim przekonaniu trudno do końca 
podzielić opinie autora, ponieważ pojęcie profesjo-
nalizmu bardzo istotnie odnosi się do kwestii ety-
ki działania, a  poza tym może różnorodność trze-
ciego sektora pozwala na stworzenie miejsca dla 
profesjonalnych organizacji, jak również tych „dyle-
tanckich”, używając terminu H. Radlińskiej. A może 
chodzi tylko o  język, sposób opisu tego, co dzieje 
się w organizacji – profesjonalizm nie musi przecież 
oznaczać sztywnego, biurokratycznego działania 
czy biznesowych zachowań. Mamy wiele przykła-
dów profesjonalnych organizacji pozarządowych, 
za którymi stoją wyraźnie postawione, artykułowa-
ne i  realizowane wartości. Nie zawsze więc „pióra” 
profesjonalizmu oznaczają poklask, ale ciężką pra-
cę i zaangażowanie.

W rozdziale trzecim znajdziemy bardzo ciekawe 
rozważania na temat różnic pomiędzy organizacja-
mi pozarządowymi typu zakładowego i zrzeszenio-
wego. Autor książki zwraca uwagę na kwestie sła-
bości tworzenia teorii naukowej w odniesieniu do 

organizacji pozarządowych (zwłaszcza tej w  ob-
szarze zarządzania organizacją), stawia pytania do-
tyczące instytucjonalizacji organizacji, związanej 
przede wszystkim z  aktem rejestracji, odnosi się 
do kategorii sukcesu i  przetrwania, „wygrywania” 
środków na realizację celów (w tym także ich nie-
zależności) i wreszcie kwestii zmian, jakie działania 
organizacji pozarządowych mogą przynosić w  lu-
dziach i  w  społeczeństwie. Ważny wątek stanowią 
także rozważania o hybrydyzacji organizacji trzecie-
go sektora – autor wyraźnie stawia się w roli zwo-
lennika „czystych” gatunkowo organizacji pozarzą-
dowych, podkreślając, słusznie zresztą, że to proces 
nieuchronny, warto jednak mieć nad nim pew-
ną kontrolę lub chociaż pewną świadomość jego 
skutków. I  wreszcie, dla mnie osobiście niezmier-
nie ważny wątek języka, jakim posługujemy się 
mówiąc o działaniach społecznych, aktywności or-
ganizacji pozarządowych czy relacji z sektorem pu-
blicznym czy komercyjnym. Na pytanie, jak go „od-
czarować”, jak sprawić żeby był bardziej przyjazny 
i  zrozumiały, jak lepiej komunikować się ze społe-
czeństwem – autor pokazuje nam przykład spra-
wozdania z działalności Wieluńskiego Towarzystwa 
Szerzenia Oświaty z 1914/15 roku.

Ostatni rozdział książki odnosi się do szerszej 
kategorii – społeczeństwa obywatelskiego. Jest 
ono dla autora pewną wizją rzeczywistości, w któ-
rej aktywni obywatele, nie poddani, nie konsu-
menci, nie podmioty „polityk publicznych czy stra-
tegii marketingowych”, biorą sprawy w swoje ręce. 
Odnosząc się do jego przedwojennych korzeni, 
zwraca uwagę na kwestię tworzenia prawa doty-
czącego trzeciego sektora (szerzej społeczeństwa 
obywatelskiego) w Polsce po 1989 r., problemów 
„własności” i  różnorodności społeczeństwa oby-
watelskiego. Przenosi także swe rozważania na 
temat siły wpływu i przemian wartości, konstytu-
ujących trzeci sektor w Polsce, w tym roli jego re-
prezentacji (sieci i  federacji) i  infrastruktury trze-
ciego sektora. 

Bardzo ciekawe dla Czytelnika może być tak-
że zakończenie książki, w  którym autor – w  swo-
istej liście postulatów – pisze o  możliwości i  ko-
nieczności „odczarowania” języka czy odzyskania 
pojęć odnoszących się do obywatelskiego zaan-
gażowania i  pracy na rzecz innych, które w  okre-
sie komunistycznej propagandy zatraciły swój sens. 
Jednocześnie zwraca naszą uwagę, stawiając pyta-
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nia – o możliwości i sposoby wykorzystania tradycji 
społecznikowskich XIX w. w Polsce czy okresu mię-
dzywojennego. Przypomina o  dużych zasobach 
materialnych przedwojennych organizacji społecz-
nych, tzn. budynkach i terenach w miejscach, które 
dziś nazwalibyśmy bardzo atrakcyjnymi lokalizacyj-
nie. W tym kontekście uzasadnia, że za współczesne 
„żebractwo” organizacji pozarządowych odpowia-
da także niewielki procent odzyskanego majątku, 
skonfiskowanego w  czasach PRL. Trudno się z  au-
torem w  tym przypadku nie zgodzić, wyróżniając 
jednocześnie skutki, z  którymi boryka się współ-
czesny sektor pozarządowy w Polsce – czy za bra-
kiem zasobów, zabranych często bezprawnie, nie 
idzie stopniowe uzależnianie się od państwa, zwa-
ne upaństwowieniem trzeciego sektora? I wreszcie, 
ostatni postulat autora – budowanie tożsamości or-
ganizacji pozarządowych w  oparciu o  odrębność 
kultur organizacyjnych i  niezależność finansową 
i ideową. 

Podsumowując, bardzo istotną wartość tej 
książki stanowi sama problematyka – wartości, idei 
i poglądów, które powinny stanowić kanwę każde-
go obywatelskiego działania. Pokazanie współcze-
snych działań na tle tradycji stanowi bardzo ciekawą 
konstrukcję, interesującą dla Czytelnika, jednocze-
śnie mającą walor edukacyjny. Ta dwutorowa nar-
racja jest interesująca w odbiorze, logicznie i konse-
kwentnie poprowadzona w tekście. Wielką wartość 
dla mnie ma także kwestia podjęcia tematów trud-
nych, polemicznych i  kontrowersyjnych – jaki po-
winien być współczesny lider pozarządowy, czym 
grozi profesjonalizacja, jak mierzyć sukces organi-
zacji, czy wreszcie, jak powinno funkcjonować dzi-
siejsze społeczeństwo obywatelskie? Dużą zaletą 
książki jest także to, że autor poruszając wiele róż-
norodnych wątków zmusza Czytelnika do analizy 
i oceny własnych poglądów na temat trzeciego sek-
tora, dając jednak pole do osobistych poszukiwań. 
Nie sposób tych licznych wątków w krótkiej recen-
zji opisać – każdy Czytelnik może sam, istotne dla 
siebie odnaleźć.

Na zakończenie warto wskazać kilka słabości 
publikacji. W  moim przekonaniu nie ma ich zbyt 
wiele – dla mnie książka jest kompletna. Być może 
jednak pewna „oszczędność” autora może utrud-
niać odbiór myśli – wydaje się, że napisał on książ-
kę dla Czytelnika już obeznanego z problematyką 
trzeciego sektora w Polsce, znającego pewne niu-
anse, słabości i  tworzące się perspektywy. Nie jest 
to oczywiście zarzut, ale gdybym miała polecać tę 
książkę studentom, to tylko takim, którzy znają tro-
chę historię Polski (co nie jest oczywiste), jak rów-
nież rozumieją choć w pewnym stopniu, czym jest 
trzeci sektor i  czym się zajmuje. Zresztą sam au-
tor we wstępie stwierdza, że książka ta nie jest dla 
wszystkich – głównie kieruje ją do społeczników 
i współczesnych działaczy trzeciego sektora. 

Druga kwestia dotyczy skrótów myślowych, co 
zapewne wynika z  oszczędności pisarskiej autora 
– w  niektórych miejscach książki aż prosi się, aby 
autor szerzej, więcej i  jaśniej pokazał dany aspekt, 
aby powiązał pewne wątki precyzyjniej i  systema-
tycznie. W  niektórych miejscach książki pojawiają 
się bardzo ciekawe wątki, ale są one trochę pobież-
nie potraktowane, krótko wyjaśnione, a  przecież 
są ważne, polemiczne i mają duży ciężar gatunko-
wy. Pewnie taki był zamysł autora – wymaga od 
Czytelnika myślenia i zastanowienia się nad zaryso-
wanymi problemami, ale nie daje jednoznacznych 
ani precyzyjnych odpowiedzi. I  znowu, to chyba 
jednak walor a nie usterka.

Brakuje na polskim rynku wydawniczym pozy-
cji, które odnoszą się do wartości i  idei trzeciego 
sektora, które można by polecać szerszym grupom 
Czytelników. Książkę Piotra Frączaka z  powodze-
niem można. Na pewno wypełnia ona wspomnianą 
powyżej lukę. Myślę, że książkę tę powinien prze-
czytać każdy, kto styka się w swojej pracy z organi-
zacjami pozarządowymi. Warto ją polecać w szcze-
gólności urzędnikom i  politykom, od których 
decyzji i świadomości zależą nie tylko zasoby orga-
nizacji, ale przede wszystkim ich siła i  możliwości 
wpływu na życie publiczne.

NR 3 / 2013 (8) RECENZJE PUBLIKACJI




