
Moja zagadka na ten wykład i cały kurs: 

No, dobrze. Ale po co Wam cała ta cała wiedza? Niektórzy 
z Was pragną zając się praca naukową, ale zdecydowana 
większość chce iść do praktyki. Co więcej, spora część 
spośród Was ma głęboką potrzebę, by starać się zmienić 
świat na lepsze.  

Tymczasem uczę Was, że można troszkę i powolutku 
zmieniać organizacje, organicznie rozwijać tożsamość, 
mieć nadzieje, że powstanie nowa dobra moda – ale to 
wszystko mało! Nie mamy czasu! Co ze zmienianiem 
świata na lepsze? Czy zgodnie ze stanem wiedzy nauk i o 
organizacji – nie da się? 



NOWE WYZWANIA: 

 DOBRO WSPÓLNE I 
SOLIDARNOŚĆ  
 



Stała 
nowoczesnośc  

Epoka wiary 

 



Stała nowoczesność 

Escher 

XX wiek: stabilne struktury i 
wiara w ciągły postęp: 
naukowy, techniczny, 
polityczny.  

Wierzyliśmy, że świat cały czas 
staje się lepszy, że nasza 
przyszłość  będzie coraz 
lepsza. Stabilne struktury 
dawały wielka sprawczość. 
Jednak umożliwiały też 
funkcjonowanie bardzo 
sprawnych systemów 
zniewolenia, dyktatur i ucisku.  



Wiek XXI – erozja i rozpad 
stabilnych struktur. Innowacyjność, 
przedsiębiorczość i elastyczność, 
ale także świat bez 

• przyszłości  - niestabilność 
sprawia, że nie można planować an 
i wiązać się z niczym na stałe 

• przeszłości – nieciągłość sprawia, 
że przeszłość jest tylko narzędziem 
władzy, traci sens i odrywa się od 
teraźniejszości 

• tajemnicy – hiperracjonalność 
sprawia, że wszystko staje się 
policzalne (redukcjonizm) i 
przeliczalne na pieniądze 
(finansjalizacja)  

Płynna nowoczesność 

Katarzyna Korzeniecka & Szymon Rogiński 

Utrata 
wiary 

Przeczytajcie Państwo załączony 
tekst – to może być trudne do 
zrozumienia jedynie ze slajdów! 



Interregnum 

….okres czasu, nieznanej nam 
jeszcze długości, pomiędzy 
systemem społecznym, który 
wyczerpał swój potencjał, a 
systemem nowym, nadal 
niewystarczająco 
zdefiniowanym i niepewnym, 
który, jak przypuszczamy, 
będzie jego następcą 
(Zygmunt Bauman, za 
Antonio Gramscim) 

Taki etap mamy obecnie. 

Szymon Roginski 



John Slavin 

“Stare umiera, a 
nowe jeszcze się nie 
narodziło. W czasie 
tego interregnum 
może pojawić się 
ogromna mnogość 
patologicznych 
symptomów.”  
(Antonio Gramsci) 



„Nie ma alternatywy”…. ??? 

… Ale my naprawdę musimy teraz znaleźć 
alternatywę… 



‘Obecne zadanie, by podnieść 
ludzką integrację do poziomu 
całej ludzkości może okazać się 
niezwykle żmudne, uciążliwe  i 
kłopotliwe w realizacji.  Musimy 
przygotować się na długi okres 
pełen raczej pytań, niż 
odpowiedzi, więcej problemów, 
niż rozwiązań i działania w 
cieniu delikatnie wyważonych 
szans sukcesu i porażki… 
Bardziej niż kiedykolwiek dotąd 
my – ludzcy mieszkańcy Ziemi – 
jesteśmy w sytuacji albo-albo: 
albo połączymy się podając sobie 
ręce, albo we wspólnym grobie’ 
(Zygmunt Bauman, Retrotopia 
2017) 



[…]I would burn my right hand in a slow fire 
To change the future ... I should do foolishly. The beauty of modern 
Man is not in the persons but in the 
Disastrous rhythm, the heavy and mobile masses, the dance of the 
Dream-led masses down the dark mountain.  

(Robinson Jeffers, Rearmament) 



Apokalipsa socjologiczna 

•Mamy do czynienia z 
okresem turbulencji – 
apokalipsa socjologiczna 
oznacza rozpad struktur i 
instytucji społecznych 
•Ale także inne znaczenie 
słowa apokalipsa: 
ἀποκάλυψις apokálypsis = 
objawienie, odkrycie 
prawdy 
(Monika Kostera, 2020) 

John Slavin 



Wartości 

Karolina Matyjaszkowicz, 
Łowczyni komet 

W zarządzaniu obecnie kluczową 
rolę zaczynają odgrywać wartości, 
które odnajdujemy poprzez 
socjologiczną apokalipsę – które 
(lub których brak) stają się 
widoczne poprzez rozpad struktur 
społecznych: 

•Solidarność 

•Dobro wspólne 

(oraz wspierające je wartości, 
takie jak przyjaźń/ wspólnota, 
przedsiębiorczość/ aktywizm)  



Solidarność 

Solidarnością zarządzać się 
nie da, jest czymś, co 
pojawia się między ludźmi, 
więzią, której nie można 
wywołać. Ona przychodzi, 
nieoczekiwanie, nie według 
zasług, lecz jako duch 
ludzkiej kondycji. To -  

Stan łaski… 



Dobro wspólne 

• Organizacje dobra wspólnego 
mają charakterystyczną 
poziomą, kłączową dynamikę, 
polegającą na poziomym, 
dynamicznym wzroście 
w silnej relacji z otoczeniem” 

• „Bez uczestnictwa 
w negocjowaniu wartości, 
sensu, ustalania tego, co jest 
dobrem wspólnym, nie można 
mówić o prawdziwie 
demokratycznym 
zarządzaniu.„ (Firak et. al., 
2016) 

Brian Holland 



Tragedia wspólnych pastwisk? 

• Artykuł biologa Garretta 
Hardina (1968) głoszący, 
że dobro wspólne 
nieuchronnie prowadzi 
do zubożenia całej 

wspólnoty cytowany był 
dotąd 8367 razy  

• World Bank (1989) 
nazywa tekst 
„paradygmatem 
dyskusji” 

Brian Holland Szymon Rogiński 



Uproszczone i fałszywe 

•Teza Hardina została 
wielokrotnie odrzucona i 
sfalsyfikowana (m.in. Bromley 
and Cernea, 1989; Ostrom, 
1990; Angus, 2008; Harvey, 
2011); Anukwonke, 2015) 

•“Metafora Hardina jest nie 
tylko społecznym i 
kulturowym uproszczeniem; 
jest historycznie fałszywa.” 
(Bromley and Cernea (1989, p. 
7). 



Zarządzanie a sprawa wspólna 

Hardin całkowicie lekceważy 
centralną kwestię 
zarządzania: dobro wspólne, 
takie jak wspólne pastwiska, 
było historycznie zarządzane 
i regulowane przez 
społeczność cieszącą się nim, 
w pełni świadome 
niebezpieczeństw 
związanych z indywidualnym 
wykorzystywaniem (Guy 
Standing, 2019) 

Mary Jo Hatch 



Pandemia… 

Pandemia pokazuje, że nikt 
nie jest samotną wyspą. 
Jesteśmy społeczeństwem, 
świat jest złożonym 
ekosystemem, w którym nic 
nie dzieje się w izolacji. 
Działania w jednym miejscu 
mają konsekwencje w wielu 
innych. Potrzebujemy 
rozwiązań systemowych. 
Tego nie da się jednostkowo 
rozwikłać.   

BLU 



Romans tego, co wspólne 

Społeczności 
ustanawiają własne 
zasady zarządzania 
wspólnymi zasobami, w 
tym tradycjami, 
strukturami i normami 
kulturowymi 

(Elinor Ostrom, 1990) 

Brian Holland 

Karolina Matyjaszkowicz 



Organizacje alternatywne dla 
wspólnoty 

„Czy możecie sobie wyobrazić studiowanie 
na Wydziale Biologii, gdzie uczą was tylko o 
zwierzętach czworonożnych, a pomijają 
milczeniem wszystkie pozostałe? Czy 
zostanie magistrem historii jako 
zwieńczenie studiów dziejów Staffordshire  
w XVII wieku? To właśnie robią szkoły 
biznesu” (Martin Parker, 2008) 

Organizacje opierające się na zasadach 
społeczności i wspólnoty są mało wydajne/ 
efektywne, ale za to są bardzo odporne 
(resilient). Niewiele uczą o nich szkoły 
zarządzania. Ale uczymy u nas w Instytucie 
Kultury nawet gdy nie uczymy zarządzania 
– gdy uczymy o sztuce i dziedzictwie 
kultury. Wy sami możecie z tego wyciągnąć 
wnioski organizatorskie i zarządcze… 

Lucio Fontana 

Wykład mgr Aleksandry Jaszczyk: 
https://www.youtube.com/watch?v=gL
bXlIdgu70&feature=youtu.be&fbclid=Iw
AR0tSjzpIaQSryhSzEmF12vvN9AaZYbP
iLmr4lwkLLsJYNVrhEd5ShmOEwM  

https://www.youtube.com/watch?v=gLbXlIdgu70&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0tSjzpIaQSryhSzEmF12vvN9AaZYbPiLmr4lwkLLsJYNVrhEd5ShmOEwM
https://www.youtube.com/watch?v=gLbXlIdgu70&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0tSjzpIaQSryhSzEmF12vvN9AaZYbPiLmr4lwkLLsJYNVrhEd5ShmOEwM
https://www.youtube.com/watch?v=gLbXlIdgu70&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0tSjzpIaQSryhSzEmF12vvN9AaZYbPiLmr4lwkLLsJYNVrhEd5ShmOEwM
https://www.youtube.com/watch?v=gLbXlIdgu70&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0tSjzpIaQSryhSzEmF12vvN9AaZYbPiLmr4lwkLLsJYNVrhEd5ShmOEwM


• Tego rodzaju modele zarządzania 
wyglądają jak mieszanki instytucji 
„prywatnych” i „publicznych”. 
•Instytucje oparte na wartościach 
sprawiają, że ideologie rynkowe i 
dogmaty nie są konieczne. 
•Potrzebują rozległego i rozległego 
systemu wsparcia, takiego jak 
przepisy i bezpieczeństwo. 
•Instytucje wspólne są zarówno 
bardziej solidne, jak i trwalsze, 
ponieważ opierają się bezpośrednio 
na innych instytucjach, działających 
poprzez kulturę i zaufanie.  

Zarządzanie dla dobra wspólnego 



• Używa 
niepewności jako 
zasobu  

• Podejmuje ryzyko 

• Innowacja 

•Zmiana 

•Indywiduacja/ 
samorealizacja 

 

Przedsiębiorczość/ Aktywizm 



Na pewno jest to sprawczość, 
w sensie takim, że czujesz, że 
to co się dzieje jest wynikiem 
twoich decyzji, twoich działań 
i to też uczy bardzo dużo w 
takim społeczeństwie w jakim 
my żyjemy, które na wszystko 
narzeka i ta wina jest oby jak 
najdalej od nas samych. 
Spółdzielnia jest tak jak by 
kopem w tyłek, spoza 
spółdzielcami, tej winy dalej 
się znaleźć nie da. Jeżeli coś się 
nie uda to nie można tego 
zwalić na złego szefa.  

(Marek, Spółdzielnia Miasto) 

 

1) https://www.youtube.com/watch?v=fIFxrcQizJE&t=23s  

2) https://www.youtube.com/watch?v=rq6qjRlf24k  

3) https://www.youtube.com/watch?v=wD5yz0EVm-o&t=1s  

https://www.youtube.com/watch?v=fIFxrcQizJE&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=rq6qjRlf24k
https://www.youtube.com/watch?v=wD5yz0EVm-o&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=wD5yz0EVm-o&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=wD5yz0EVm-o&t=1s


Pomysł muzeum pojawił się we 
śnie, [...] takie wymarzenie tego 
miejsca, które będzie budynkiem 
muzealnym. Od dawna chciałam 
w jakiś sposób [tworzyć 
muzeum etnograficzne]. [We 
śnie] zobaczyłam łemkowską 
chyżę, piękną i długą, z 
błękitnymi oknami. Przed chyżą 
leżał wielki biały pies. No i nie 
mija miesiąc [od tego czasu] i 
pojawia się pies. Koleżanka 
przywiozła mi psa ze schroniska, 
jest wielki, bały taki jak miał być. 
Mówię, dobra pies jest, to 
muzeum też się pojawi. 
(Weronika, Wolne Muzeum 
Folkloru) 



Przyjaźń/ wspólnota 

Gabriel Isak 

• Więzi 

• Relacje 

• Lojalność  

• Wierność 

• Współzależność 

• Współpraca 

• Współistnienie 



Czuję, że po prostu nie 
mam ochoty już nigdy 
nic robić sama. 
(Marianna, Przestrzeń 
Gier) 



Kooperatywa bardzo 
pozytywnie mnie 
zaskoczyła [...] no ludzie. 
Fantastyczni ludzie, 
którzy robią różne 
rzeczy, robią rzeczy 
razem, różne dobre 
rzeczy. I przez to też 
mam uczucie że robię 
coś dobrego dla siebie i 
dla innych (Jola, 
Spółdzielnia Smok). 

 



Organizowanie 

•Powodowanie, by właściwe osoby 
znajdowały się we właściwym 
miejscu i właściwym czasie, robiąc 
właściwe rzeczy (Czarniawska, 2000). 

•Wiele problemów w naszych czasach 
wynika z naszej niezdolności do 
rozwiązywania złożonych problemów 
bez uciekania się do redukcjonizmu. 
Problemy spowodowane 
hiperracjonalizmem rozwiązywane są 
na zasadzie błędnego koła przez 
jeszcze więcej hiperracjonalizmu: 
parametryzacje, rankingi, scjentyzm, 
redukcjonizm… Humanistyka i sztuka 
zepchnięte na peryferie życia 
społecznego… 

 

Katarzyna 
Korzeniecka 



Ludzie im więcej 
działają, tym więcej 
zdają sobie sprawę, ile 
mogą razem zrobić. 
Zaangażowanie w 
kolejne [rotacyjne] 
funkcje uczy i 
pokazuje szerszą 
perspektywę, więc 
potrafi mieć 
niesamowity wpływ 
na ludzi. (Paweł, Dom 
Radykalny) 

 



Solidarność jest ważna w 
spółdzielczości. To gdzieś 
odróżnia bardzo, czy powinno 
odróżniać spółdzielczość od 
takiego zwykłego biznesu. Czyli 
solidarność na zasadzie takiej, 
że troszczymy się ekonomicznie, 
ale też psychicznie o siebie, 
spotykamy jako ludzie, widzimy 
stan danej osoby i bardzo 
podmiotowo podchodzimy do 
członków i do rzeczy, które 
robimy. Człowiek jest w tym 
procesie bardzo ważny. (Marek, 
Spółdzielnia Miasto) 



„Nasz zakład” 

„Soplicex”: „Nasz zakład, nasza firma, 
to było dla pracowników coś, co 
stanowiło wspólną wyższą wartość. 
Zakładali, że własny interes powinien 
być podporządkowany temu, co 
uważano za wspólne cele. Zarówno 
pracownicy, jak i dyrektorzy, zarówno 
starzy, jak i młodzi, znali historię 
swoich organizacji i opowiadali ją przy 
różnych okazjach, często 
personifikując firmę i powiększając 
heroiczne cechy.” (Chrostowski i 
Kostera (2019) 

 

Mandy Payne 



Wspólne i miejskie 

Zofia Łapniewska: o 
inicjatywach 
ekonomicznych w miastach 
– dobry wspólne działa 

Krzysztof Nawratek: o 
architekturze i przestrzeni 
miejskiej – dobry wspólne 
jest skuteczne 

„widmo commonizmu być 
może już krąży nad 
planetą” (De Nagelis and 
Harvie, 2014, p. 292).  

https://www.youtube.com/watch?v=MA
AuLc3IoNE  

https://www.youtube.com/watch?v=MAAuLc3IoNE
https://www.youtube.com/watch?v=MAAuLc3IoNE


Istnieje alternatywa 

• Recykling idei 

• Wyobraźnia 
socjologiczna i 
organizacyjna 

• Treść nie fasada – 
„post-kłamstwo” 

• Dobro wspólne 

• Inność i złożoność, 
głęboka demokracja 

 

Brian Holland 



Organizujmy się! 

Znaczna część 
problemów naszych 
czasów wywodzi się z 
naszej nieumiejętności 
podchodzenia do 
złożonych problemów 
bez uciekania się do 
redukcjonizmu. 

 

René Magritte  



Czas liniowy, martwy – jest pusty, 
mierzony przez zegary (chronos) i czas 
doświadczany przez konkretne osoby, 
intensywny, jakościowy, bezpośredni, 
mesjański (kairos)  

Momenty mesjańskie pozostają 
niewchłonięte przez zarządzanie  

Historia pisana jest przez zwycięzców, 
jednak pozostają w niej momenty 
mesjańskie, pełne znaczeń dla tych, 
którzy po nie umieją sięgnąć – 
rewolucja i odkupienie  

Czas mesjański wypełnia przestrzeń 
pozostawioną jako pustą przez liniowy 
czas kapitalizmu  

Idee mogę być odkupione 

(Walter Benjamin, Tezy o pojęciu 
historii) 

 



TO JESZCZE NIE  

 

 

KONIEC 
 



https://www.youtube.com/watch?v=UILUrd3wOEQ  

Rozwiązanie mojej zagadki: 

Czy można zmieniać świat na lepsze? – Można i 
trzeba. Ale nie samemu. W pojedynkę rzeczywiście się 
nie da, w żadnej roli. W roli wyposażonej w dużą 
władzę można zmienić, ale przy tym wyrządzić sporo 
szkody.  

Natomiast wraz z innymi – można całkiem skutecznie 
zmieniać świat na lepsze. Głównie lokalnie, w 
codziennym życiu i pracy. Jednak może to w dłuższym 
okresie stworzyć falę zmiany w szerszym systemie. 
Możemy zmieniać świat poprzez organizowanie. To 
jest prawdziwa praca u podstaw. 

Uczmy się nauki o organizacji, by wiedzieć, jak to 
robić! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UILUrd3wOEQ

