
 

Podsumowanie warsztatów „Rajska wspólnota czy piekło małych wojen?” 
poświęconych jakości i wyzwaniom współpracy między osobami aktywnie działają-
cymi na rzecz społeczności Żoliborza. 

25 maja 2019 r., szkoła podstawowa przy ul. Braci Załuskich, godz. 10.30-16.30 

Spotkanie prowadziła  Marta Lewandowska z Fundacji Kultury Dialogu. 

W spotkaniu wzięło udział 15 osób ze wszystkich części Żoliborza, w różnym wieku,  
o różnym „stażu” działania i mieszkania w dzielnicy, działające zarówno indywidualnie 
jak i w ramach instytucji i organizacji. Reprezentowane były: 

Stowarzyszenie Ochrony Parku Sady Żoliborskie 

Stowarzyszenie Żoliborzan 

MAL Marii Kazimiery 

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy - oddział Żoliborz-Bielany 

Stowarzyszenie Plac Niemena 

Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami 

Rada Osiedla Żoliborz II 

Rada Osiedla Żoliborz III 

Rada Seniorów  

Młodzieżowa Rada Dzielnicy 

Rada Dzielnicy 

Projektodawcy Budżetu Obywatelskiego 

Mentorzy „Pomysłowego Żoliborza” 

1. Aktywizm - czyli co? 

Wokół tego pytania rozgorzała dyskusja o znaczeniu pojęcia „aktywizm”. Pojawiła się pro-
pozycja stosowania raczej słów „społecznikostwo” i „społecznicy” jako lepiej oddających 
określone postawy, a nie rodzaj współczesnej „mody”. 

Czym jest, czego dotyczy aktywizm/społecznikostwo? 

To działanie na rzecz dobra wspólnego, to budowanie więzi społecznych, sąsiedzkich. Spo-
łecznicy, to obywatele, którzy widzą wokół siebie problemy i działają, na rzecz ich prze-
zwyciężenia. Społecznikostwo to wyjście z działaniem poza próg własnego mieszkania, in-
teresowanie się i dbanie o sprawy, które wychodzą poza zakres spraw czysto prywatnych. 

 



 

Kto i co mieści się pod tym pojęciem?  

Ludzie, którzy działają; ludzie, którzy chcą coś os siebie dać (też lokalny biznes); kawiar-
nie; kluby osiedlowe; kościoły; rada młodzieży; rada seniorów; rady osiedli; rada dzielnicy; 
DKDS; partnerstwa lokalne; MAL-e; lokalne NGO i inne organizacje działające w dzielnicy. 

Zdaniem uczestników nie wszystkie z wymienionych powyżej podmiotów na Żoliborzu dzia-
łają zgodnie tym, czego dotyczy aktywizm/społecznikostwo. 

Ponadto zagadnienia kontrowersyjne, trudne to związek aktywizmu/społecznikostwa i: 
pracy zarobkowej, polityki, interesu (partykularnego), pieniędzy. 

2. Najważniejsze problemy wewnętrzne aktywizmu/społecznikostwa żoliborskiego 
wg. osób uczestniczących w warsztatach: 

− organizacje (w szerokim rozumieniu) często nie wychodzą na zewnątrz: nie są widocz-
ne, nie zapraszają, nie szukają nowych ludzi, pomysłów, są zamknięte; 

− słaba lub zła komunikacja między podmio-
tami, osobami czy środowiskami; 

− wizerunek „hermetycznego środowiska” w 
oczach osób z zewnątrz czy osób nowych w 
dzielnicy; 

− brak informacji dotyczących środowiska 
osób aktywnie działających, brak miejsca 
gdzie mogliby się spotkać ludzie, którzy 
chcą coś robić; nie znamy ludzi, którzy 
chcą działać i nie wiemy jak możemy ich 
poznać; 

− podział na grupy „starych” i „nowych” (za-
równo mieszkających i działających); 

− różnice pokoleniowe w postrzeganiu i defi-
niowaniu problemów wśród społeczników; 

− sprzeczne cele, interesy; różne punkty wi-
dzenia w zależności od punktu zamieszka-
nia; „terytorialny podział” dzielnicy; 

− skażenie społecznego aktywizmu interesem 
(prywatnym, politycznym itd.);  

 



 

− ale też przypisywanie społecznikom „własnego interesu” przez osoby z zewnątrz, brak 
zrozumienia motywacji do działania osób aktywnych; 

− przedstawianie się jako osoba chętna do pracy społecznej a (gdy nie widzimy w tym 
korzyści) potem spoczęcie na laurach; 

− brak solidarności we wspólnym działaniu grupy – działanie razem do czasu kiedy to się 
opłaca (np. do kiedy jest to dobrze odbierane przez najważniejszych „wyborców”); 
brak wsparcia dla osób, które są niesłusznie atakowane; 

− przywiązanie do autorstwa zasług; brak efektu synergii, brak dostrzeżenia wspólnego 
celu w postaci wspólnego dobra; 

− frustracja, zniechęcenie wśród społeczników; brak wsparcia wśród osób działających 
społecznie i wśród otoczenia. 

3. Co możemy zrobić? – zestaw zasad i rekomendacji – materiał do dalszej pracy 

TRANSPARENTNOŚĆ, jako sposób zdobycia zaufania: 

- informujmy się! (w środowisku), 

- informujmy ludzi! (pomysły, projekty, promocja), 

- zachęcajmy do działania i uczestnictwa, 

- mówmy o swoich motywacjach, 

- odpowiedź na ukryte interesy: uchwalamy kodeksy, egzekwujemy kodeksy, definiujemy 
wspólne cele. 

KOMUNIKACJA, jako sposób na porozumienie: 

- słuchamy, żeby zrozumieć, 

- odnosimy się do siebie z szacunkiem 
(pomimo różnic), 

- rozmawiamy pomiędzy sobą (ewalu-
acja), 

- mówmy w swoim imieniu (w tym w 
imieniu grupy, którą 
reprezentujemy), 

- wychodźmy na zewnątrz, upublicz-
niajmy informacje o naszych działa-
niach. 

 



 

OTWARTOŚĆ: 

- rozmawiajmy ze sobą o pomysłach, 

- bądźmy otwarci na ewoluowanie, zmienianie pomysłów, 

- lubmy się, zakładajmy dobre intencje, 

- konsensus jest wygraną, szukajmy rozwiązań win-win, 

- spotykajmy się twarzą w twarz, 

- szanujmy siebie i swoją odmienność, starajmy się dostrzec i uznać inne perspektywy, 

WSPÓŁPRACA: 

- wspierajmy się nawzajem, doceniajmy pozytywne działania innych, 

- jednoczmy się wokół wspólnego celu, uparcie i konsekwentnie zapraszajmy do włączania 
się, 

- stabilne metody działania ważniejsze niż szybki efekt. 

POSTULATY: 

- Praca społeczna – czy można za nią płacić. Otwórzmy dyskusję publiczną na tego, czy 
praca społeczna może być też pracą, za którą otrzymuje się wynagrodzenie. 

- Stwórzmy nowe zasady funkcjonowania DKDS, Rady Seniorów, Rady Dzielnicy w celu eg-
zekwowania podjętych zobowiązań.  

 

4. Co dalej? 

Po wakacjach dalszy ciąg pracy nad materiałem: szerokie zaproszenie wszystkich zaintere-
sowanych wypracowaniem „kodeksu współpracy”: 

• Sobota, 14 września, godz. 10.30 – 16.30; 

• Dopracowanie materiału przez grupę redakcyjną; 

• Październik-listopad - Wydarzenie sieciujące z prezentacją wypracowanego mate-
riału, przyjęcie go, podpisywanie.



 

 

notatkę ze spotkania opracowała Marta Lewandowska i Marta Ostrowska

 


