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RECENZJA PRACY MIROSŁAWA GÓRECKIEGO pt.: 
„IDEA, INSTYTUCJONALIZACJA 

I FUNKCJE WOLONTARIATU”

Opracowaniu dra Mirosława Góreckiego niewiele brakuje, aby zyskać opinię 
udanego podręcznika akademickiego z zakresu wiedzy o wolontariacie. To, co uwa-
żam za braki na drodze do doskonałości, ma charakter ułomności w strukturze 
pracy, niedoskonałości redakcyjnych, braków treściowych. Natomiast całość wie-
dzy zawarta w książce wydaje mi się być w miarę uniwersalna i niemal komplet-
na. Takie wrażenie odnosi się po lekturze całości opracowania. Jeśli zaś chodzi 
o wspomniane braki, to wynikają one m.in. z niejasnego i trochę mało komuni-
katywnego nazewnictwa rozdziałów. Czytelnik chciałby w dziele pedagogicznym 
poznać m.in. pedagogiczne/wychowawcze aspekty działalności wolontariackiej, 
jak również aspekty psychologiczne/osobowościowe, socjologiczne, ew. polityczne. 
Większość tych aspektów jest w pracy opisana, lecz pod enigmatycznymi tytułami; 
np: „Przedmiotowe i podmiotowe aspekty działania wolontariatu”. A tymczasem 
aspekty psychologiczne zawarte są w pkt. III/3 „Podłoże motywacyjne działalności 
wolontariackiej”; aspekty socjologiczne – w pkt. III/1 „Status społeczny wolon-
tariatu”, polityczny – w rozdziale IV. Pedagogiczne aspekty występują w rozpro-
szeniu w rozdziałach trzecim i czwartym. Mam wrażenie, że włączenie takiego 
nazewnictwa (pedagogiczne, psychologiczne/motywacyjne, socjologiczne) w opis 
analizowanego zjawiska wzbogaciłoby jego wymowę, uprościło przekaz informacyj-
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ny bardziej skutecznie niż dzieje się to obecnie. Uwaga jest dyskusyjna, ale wobec 
dzieła, które aspiruje do kanonu literatury pedagogicznej, całkiem zasadna.

Zastrzeżenia treściowe odnoszą się w głównej mierze do rozdziału pierwszego. 
Liczy on sto kilkanaście stron, ale zważywszy na cezurę czasową, jaką obejmują 
jego treści, jest to uzasadnione. Mimo to wykazuje pewne braki, które traktuję jako 
poznawcze uchybienia. Skoro autor omawia wolontariat czasów umownie nazy-
wanych starożytnością grecko-rzymską, a następnie czasów wczesnego chrześci-
jaństwa – to dlaczego pomija przebogate w treści dobroczynności i miłosierdzia 
religie wcześniejszych czasów hinduizmu, judaizmu, systemu społeczno-moralnego 
buddyzmu? W wątkach wedyjskich jest traktat o bycie i powinnościach, który jest 
podstawą dharmy, specyficznej filozofii miłosierdzia i pomocy. Warte są uwagi de-
krety cesarza Asioki wprost nakazujące miłosierdzie i opiekę dla potrzebujących. 
Treści związane z dobroczynnością w Judaizmie są trudne do ogarnięcia, ale peł-
no ich w księgach Salomona (Księga przysłów), w Psalmach Dawidowych (Księgi 
mądrościowe). Hinduizm, judaizm i buddyzm miłosierdzie i pomoc potrzebującym 
stawiały na najwyższym poziomie rygorów doskonałości moralnej. Tam też można 
szukać pierwszych instytucjonalnych rozwiązań dobroczynności, na przykład juda-
istyczna „cedoka” z 1 w.n.e. Podobnie rzecz się ma z powstałym w VII w. islamem, 
w którym spotykamy się z instytucjonalnymi formami dobroczynności, ściśle okre-
ślającymi częstotliwość i wysokość świadczeń dobroczynnych.

Wobec powszechnej w kulturze człowieka sakralizacji ubogiego – res sacra 
miser (zjawisko warte refleksji i próby wyjaśnienia), można byłoby w tej książce 
zwrócić uwagę na rzadkie bardzo zjawisko obyczajowej lub kulturowej pogardy dla 
ubóstwa i ubogiego. Takie postawy, jak wskazuje autor, oficjalnie reprezentowa-
ła kultura arystokratyczna Grecji i Rzymu, szczególnie Rzymu cesarskiego. Ale 
podobne zjawisko spotykamy w pismach jednego z kapłanów rodzącego się ka-
pitalizmu H. Spencera. Pisze on: „Postęp wymaga cierpienia, nędza i choroba są 
zasłużoną karą. Biedni nie zasługują na żadną pomoc, są bowiem sami sobie winni. 
Stoczyli się na dno wskutek moralnej niższości, głupoty, lenistwa i pijaństwa [...]. 
Powinni cierpieć nie tylko oni sami, lecz również ich dzieci aż do trzeciego a nawet 
czwartego pokolenia”. I te poglądy Spencer wygłaszał w czasach masowego rozwo-
ju wszelkich form ratowniczej dobroczynności. Budzi zastanowienie, czy dzisiejszy 
korporacyjny „wyścig szczurów”, sakralizowanie rywalizacji i walki o zwycięstwo 
nie stanowią jakiejś repliki pogardy dla przegranych, przynajmniej w kulturze i war-
stwach korporacyjnych. A należy pamiętać, że to one w znacznej części rządzą 
ładem ekonomiczno-społecznym współczesności.

Autor nie wspomina także o zinstytucjonalizowanej formie dobroczynności 
chrześcijańskiej, powstałej w IV w.n.e. „Diakonii”, która ok. XVI–XVII w. stała się 
instytucją Kościoła protestanckiego istniejącą do dzisiaj i znaną ze swej wolonta-
riackiej aktywności. W jej miejsce katolicy w XIX w. powołali „Caritas”.
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Nie jest jasna dla czytelnika zasada stosowania przez autora zmienności 
czcionki. To nie są cytaty. To dalszy ciąg opisu, ale jakoś wyróżniany i ta zasada 
wyróżnienia nie jest jasna. Wygląda na to, że to jakby narracja uboczna, przypadło-
ściowa. Tymczasem treść nie zawsze na to wskazuje (zob. str. 51, 55, 62, 68 i inne).

Do ułomności treściowych pracy zaliczam zdawkowe potraktowanie reform 
socjalnych O. v. Bismarcka – pół strony (str. 74). Były to przecież fundamentalne 
rozwiązania, które nadały szczególny rys polityce społecznej, także wszelkim ru-
chom dobroczynnym i wolontariackim.

Pewne zastrzeżenia kompozycyjne zgłaszam do podrozdziału trzeciego 
w pierwszym rozdziale pt. „Intensywny rozwój dobroczynności”. Zawiera wielkie 
bogactwo wątków i liczy prawie 30 stron. Należałoby dokonać w nim uporządko-
wania tej obszernej narracji, aby wyodrębnić poszczególne wątki, a równocześnie 
nie dopuszczać do niezrozumiałego pomieszania chronologicznego. Przykładowo: 
strony 55 – 60 poświęcone są rozwojowi dobroczynności w okresie Pozytywizmu, 
a na stronie 60 pojawia się Oświecenie o niejasnej zresztą przynależności teryto-
rialnej i kulturowej (czy chodzi o Oświecenie europejskie?). Dlaczego Pozytywizm 
występuje przed Oświeceniem? Niezależnie od trudnego do utrzymania ładu czaso-
wego w rozwoju dobroczynności, rozdział ten jest przepełniony niezwykle bogatą 
treścią ukazującą różne organizacyjne, formalne czy może formacyjne autorstwa 
nurtów dobroczynności. Tak więc raz są to Kościoły lub religijne nurty społecznej 
aktywności. Innym razem są to grupy ideowe lub polityczne, które w dobroczynno-
ści widzą swoje posłannictwo. A jeszcze czymś odmiennym są orientacje intelek-
tualne, które budują społeczną świadomość i nastawienie ludzi na czynienie dobra 
innym. Te wszystkie nurty, kategorie, formacje rodzą się, przemieniają i wzajemnie 
przeplatają w różnych wymiarach czasu. Nie zawsze jednak udało się autorowi za-
chować ów porządek chronologiczny, który postrzegam jako zachwiany.

Ważne treści zawarte są w rozdziale drugim. Autor zawarł tu dość bogaty opis 
różnorodnych form organizacyjnych polskiego wolontariatu. W społecznej świa-
domości nie istnieje poczucie, że nasz rodzimy wolontariat to coś szczególnego. 
Jego osobliwością jest doraźność, akcyjność i słabe zaangażowanie w ciągłe prace 
pomocowe. Polska należy do krajów o najniższych wskaźnikach zaangażowania 
w działalność wolontariacką wszelkich grup społecznych. Autor daje dość boga-
ty opis różnorodnych form wolontariatu, ale nie formułuje ocen globalnych. Nie 
osądza owego ubóstwa w zaangażowanie społeczne. A czytelnik miałby prawo od 
znawcy problemów oczekiwać wytłumaczenia, dlaczego Polacy są tak mało zaan-
gażowani w ten rodzaj działalności, mimo że nie brakuje im dyspozycji do działań 
dobroczynnych. Widać to szczególnie w momentach krytycznych, kiedy ofiarność 
społeczna jest imponująca. Mam wrażenie, że próba interpretacji tego zjawiska 
byłaby bardzo cennym osiągnięciem poznawczym.

Uważam, że autor niedostatecznie wykorzystuje badania empiryczne, nie ilu-
struje, nawet ważnych, cech polskiego wolontariatu ukazanych w badaniach pol-
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skich i w raportach międzynarodowych, na przykład o bardzo niskim poziomie 
uczestnictwa w ruchu woluntarystycznym Polaków. A dlaczego tak jest? Odpo-
wiedź na to pytanie uznałbym za obowiązek autora. W pracy pojawiają się dwie 
wzmianki na ten temat.

Nawiązując do pierwszych uwag o strukturze treściowej opracowania – chcę 
powiedzieć, że rozdział trzeci, poświęcony zakresowi podmiotowemu wolontaria-
tu, nie zawiera podstawowego składnika owej podmiotowości – mianowicie wła-
ściwości osobowych wolontariuszy. Sądzę, że w tym rozdziale jest także miejsce 
na przedstawienie różnorodnych kontrowersji związanych ze statusem społecznym 
wolontariuszy, ich prestiżem, uznaniem, a także na próbę wyjaśnienia wspomnia-
nego zjawiska jednego z najniższych wskaźników zaangażowania Polaków w ruchy 
wolontariackie. Autor wspomina o tym zdawkowo na str. 160. Notabene osobli-
wością naszego społecznego życia jest deprecjonowanie wolontariatu świeckiego 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez część Kościoła katolickiego. Nato-
miast z uznaniem przyjmuję przedstawienie w tym rozdziale klasyfikacji motywów 
działania i formalnego oprzyrządowania działalności wolontariackiej.

Rozdział przedostatni spełnia moje wcześniejsze postulaty! Jest jasny w swym 
przesłaniu: „Prawne podstawy działalności wolontariatu”. To właśnie miałem na 
myśli proponując taką formułę tytułów rozdziałów: „Zakres przedmiotowy i pod-
miotowy wolontariatu”, „Pedagogiczne uwarunkowania i skutki działalności wolon-
tariatu”, „Psychologiczne mechanizmy dobroczynności”, „Socjologiczne aspekty 
ruchu i ugrupowań wolontariatu” lub podobne. Oceniając brzmienie tytułów roz-
działów praca jest na pograniczu politologii, socjologii, częściowo psychologii i na 
końcu pedagogiki.

Dobrze się stało, że w pracy znalazły się dość obszerne opisy aktywności wo-
lontariatu uczniowskiego i studenckiego. Jest to zjawisko dość powszechne i krze-
piące oraz rokujące dobrze na przyszłość. Nie wiem gdzie, ale sądzę, że na pewno 
takie informacje można zdobyć i włączyć, w odpowiednim miejscu pracy.

Opracowanie dra M. Góreckiego, poza wymienionymi uchybieniami, z któ-
rych część może być dyskusyjna, a inne winny być dla dobra dzieła uwzględnio-
ne, zasługuje na wysokie uznanie. Uznanie to należy się za erudycyjność narracji. 
Autor przedstawił i wykorzystał bogatą literaturę. Jego „fartem” jest, że takiej lite-
ratury jest dużo. Tutaj rodzi się nowa refleksja, czy taka praca, o ambicjach pod-
ręcznika, nie powinna zawierać charakterystyki wybranych przykładowo systemów 
socjalnych lub modeli działania wolontariackiego, na przykład Niemiec, Szwecji, 
Anglii czy Grecji. Na marginesie dodam, że Holandia w niektórych podręcznikach 
jest zaliczana do modelu socjaldemokratycznego, raczej jednak nie do modelu li-
beralnego.

Walorem omawianej pracy jest język: sprawny, komunikatywny, z drobnymi, 
chyba redakcyjnymi ułomnościami.
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Walorem jest także zawarta w pracy bogata wiedza. W literaturze pedagogicz-
nej to chyba w tej chwili największe kompendium wiedzy o dobroczynności i wo-
lontariacie. Praca opatrzona została bardzo bogatą literaturą przedmiotu, co jest 
zaletą pracy naukowej o ambicjach podręcznika akademickiego.

Jestem przekonany, że książka ta stanie się ważną i popularną lekturą na 
różnych kierunkach studiów humanistycznych. Jest powód, aby tę pracę powitać 
z dużą satysfakcją i nadzieją na jej kształcące walory.

Tadeusz Pilch




