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Filantrop wczoraj i dziś
Kim był dawny, a kim jest współczesny polski
filantrop? Co łączy dawną hrabiankę kwestującą
pod kościołem i współczesną celebrytkę?

fot. dreamstime

Historia filantropii w Polsce jest bardzo
długa i sięga XII wieku. Zawsze znajdywali się ludzie wybitni czy szczególnie wrażliwi, którzy chcieli wspierać potrzebujących. Zmieniały się tylko
formy ich pomocy. Pierwsza zachowana
wzmianka na temat filantropii dotyczy
powstałej z prywatnych datków w 1108
roku instytucji dobroczynnej – szpitala
przy kościele Najświętszej Marii Panny
we Wrocławiu. W XVI wieku z inicjatywy takich osób jak ksiądz Piotr Skarga
powstaje Bractwo Miłosierdzia, Bank
Pobożny czy Skrzynka św. Mikołaja.
W X VIII i XIX wieku następuje rozkwit działań filantropijnych. Pod koniec
XVIII wieku z inicjatywy wolnomular-

skiej, a przede wszystkim „przyjaciela
ludzi cierpiących”, jak nazywano barona
Pierre le Forta, powstaje w Warszawie
Towarzystwo Dobroczynności, skupiające prawie 400 osób, filantropów z różnych środowisk społecznych i narodowościowych. Zakłada ono m.in. tzw. Instytut
Ubogich, wspierają je filantropi z rodzin
arystokratycznych i intelektualiści tamtych czasów, m.in. hr. Zofia Zamoyska,
ks. Adam Jerzy Czartoryski, Stanisław
Staszic i Julian Ursyn Niemcewicz,
a protektorat nad nim obejmuje sam
król Stanisław August. Warto wspomnieć, jako ciekawostkę, że Fryderyk
Chopin w 1818 roku w wieku zaledwie
ośmiu lat dał koncert dobroczynny na

rzecz towarzystwa. W tym samym mniej
więcej okresie powstaje Towarzystwo
Warszawskie Przyjaciół Nauk. Filantropi
obok udzielania pomocy najuboższym
zaczynają wspierać też naukę i kulturę.

Leopold Kronenberg
„Przyszedł tu bez fortuny, nazwiska, tradycji – homo novum nikomu nieznany,
a od wszystkich prawie uprzedzeniami,
instynktowną podejrzliwością odgrodzony. Wszystko, co posiadał, sobie
samemu zawdzięczał, wszystko, do
czego doszedł, musiał wywalczyć i zdobyć. Był dorobkiewiczem, nie tylko fortuny i mienia, ale stanowiska, szacunku,
uznania. Zaczynał jako przeciętny kanto-
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rowicz, skończył jako jeden z najlepszych zasłużonych obywateli. (…) Z dzisiejszych
nikt mu sprostać nie jest w stanie. I stąd tak wielka po nim pustka. Są jego miliony,
są instytucje przez niego stworzone lub dźwignięte, są jeszcze nawet zasady, które
on wszczepił, nie ma jego czynu, inicjatywy i nie ma jego rozumu”. To słowa dziennikarza Antoniego Zaleskiego piszącego do prasy pod pseudonimem Baronowa
XYZ, przytaczającego w swym felietonie jedną z mów pogrzebowych żegnających
Leopolda Kronenberga.
Ten wielki polski filantrop, urodzony w 1812 roku w rodzinie żydowskich rabinów i kupców, wszechstronnie wykształcony, prowadził działalność gospodarczą w wielu dziedzinach. Najważniejszą jednak bez wątpienia okazała się bankowość. Przy współudziale innych warszawskich finansistów oraz arystokracji założył
akcyjny Bank Handlowy w Warszawie – największy w kraju, jeden z trzech pierwszych w Polsce, niezależny od kapitałów zaborców. Od początku jego istnienia na
walnych zgromadzeniach akcjonariuszy przeznaczano liczące się kwoty na wspieranie różnych przedsięwzięć kulturalnych i dobroczynnych. Na trzy
lata przed śmiercią założył Wyższą
Szkołę Handlową w Warszawie.
„Nauka, przede wszystkim nauka.
Potem herby”, mówił ten wielki filantrop. To było jego ostatnie wielkie przedsięwzięcie. Zmarł w 1878
roku. Majątek słynnego kupca filantropa ostatecznie przeszedł po
latach na własność skarbu państwa.
Raz w roku, 1 listopada, z funduszu komitetu ochrony zabytkowych
grobów na cmentarzu ewangelicko-reformowanym goniec ustawia zapaloną świeczkę na grobie
Leopolda Kronenberga...

W okresie
PRL tradycje
dobroczynne
zostają przerwane.
Filantropię
uważa się
za burżuazyjny relikt

W odrodzonej i w podziemiu
Na przełomie XIX i XX wieku powstaje wiele nowych inicjatyw społecznych, rozwija się też ruch stowarzyszeniowy. W okresie I wojny światowej w działania dobroczynne aktywnie włączają się wybitni Polacy, tacy jak Adam Stefan Sapieha,
Henryk Sienkiewicz, Ignacy Paderewski i Antoni Osuchowski, i powołują na
obczyźnie Generalny Komitet Pomocy dla Ofiar Wojny w Polsce.
W dwudziestoleciu międzywojennym w trakcie odradzania się państwowości
i przejmowania części zadań przez państwo w zakresie pomocy społecznej czy
mecenatu nad kulturą, ofiarność indywidualna początkowo nieco maleje. Jednak
potrzeby kraju po zniszczeniach wojennych, jak też związane ze światowym kryzysem gospodarczym, inspirują powstanie wielu nowych organizacji społecznych. W latach trzydziestych czynnych jest już w Polsce ponad 10 tysięcy stowarzyszeń i 3 tysiące fundacji. To one przejmują na siebie różnorodne działania
filantropijne.
W okresie II wojny światowej działalność dobroczynna schodzi do podziemia.
Organizowane jest tajne nauczanie, a także mecenat ludzi nauki i kultury. W pomoc
angażują się firmy prywatne, organizacje społeczne takie jak Polski Czerwony
Krzyż, jak również wiele osób indywidualnych. Ludzie pomagają sobie nawzajem.
Dzielą się tym, co mają, nierzadko swoim domem. Zdarzają się przypadki dworów
służących schronieniem dla bezdomnych artystów, a ich właściciele pełnią w tych
tragicznych czasach rolę mecenasów.

W okresie PRL tradycje dobroczynne
i filantropia zostają przerwane. Filantropię
uważa się za burżuazyjny relikt. Jednak
po 1956 roku odradza się pewna liczba
stowarzyszeń, powstają m.in. Kluby
Inteligencji Katolickiej, w ograniczonym
stopniu reaktywuje się też działalność
charytatywna przy parafiach. Dopiero
jednak przełom 1989 roku przynosi
odrodzenie się tradycji filantropijnych.
Następuje stopniowy rozwój ruchu stowarzyszeniowego, tworzą się fundacje.
W działania filantropijne włączają się też
osoby indywidualne.

Filantropia przemyślana
Kim są współcześni polscy filantropi?
Badania pokazują, że coraz więcej
Polaków angażuje się w działania społeczne. Przykładowo, w 2007 roku ok.
25 procent naszego społeczeństwa
wsparło potrzebujących w różnej formie
– czy to poprzez wrzucenie pieniędzy
do puszki, czy przez dobroczynne SMSy, czy darowizny finansowe i rzeczowe.
Czy można ich jednak nazwać filantropami? Każda pomoc jest ważna, jednak współczesna filantropia to coś więcej niż spontaniczna reakcja w postaci
jednorazowego SMS-a lub wpłaty na
rzecz ofiar zdarzenia losowego typu
powódź, czy pieniądz wrzucony do
puszki harcerzy. Współczesna filantropia to działania przemyślane, zaplano-
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Przykłady polskich
współczesnych
filantropów
to Grażyna Kulczyk,
Dariusz „Tiger”
Michalczewski
czy rodzina Baczko
i Zakrzewskich
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wane tak, by w ich wyniku zostały osiągnięte konkretne rezultaty. Nie są one
jeszcze w Polsce bardzo popularne, ale
można obok działalności akcyjnej zaobserwować coraz liczniejsze przykłady
strategicznego podejścia do aktywności dobroczynnej. Osoby indywidualne
fundują stypendia dla uzdolnionej młodzieży lub wspierają finansowo renowację zabytków. Obok licznych fundacji korporacyjnych powstają też tworzone
z prywatnego majątku fundacje rodzinne.
W działania filantropijne włączają się
zarówno przedsiębiorcy z pierwszych
miejsc list najzamożniejszych Polaków,
tworzący fundacje o dużym kapitale, jak
też osoby o skromniejszych dochodach,
ludzie nauki, kultury i sportu, czy też inni
anonimowi filantropi tworzący fundusze
filantropijne, chcący poprzez przydzielenie kilkunastu stypendiów upamiętnić
kogoś z rodziny, czy podzielić się swoim
doświadczeniem w zwalczaniu rzadkiej
choroby.
Od czasów Piotra Skargi czy Leopolda
Kronenberga wiele się zmieniło. Są inne
potrzeby i inne możliwości oraz formy
udzielania pomocy. Ale marzenia filantropów o ulepszaniu świata nie wygasły.
Z pewnością możemy się pochwalić wieloma przykładami współczesnych polskich filantropów. Wspierają polską kulturę, jak Grażyna Kulczyk, która prowadzi
fundację Art Stations Foundation stano-

wiącą kontynuację znanej wcześniej Kulczyk Foundation. Filozofia tej fundacji to
świadome wbudowanie programu instytucji promującej wiedzę o kulturze i sztuce
oraz realizującej pokazy sztuki i tańca w handlowej strukturze przestrzeni Starego
Browaru w centrum Poznania.
Z hojności filantropa może czerpać także sport. Dariusz „Tiger” Michalczewski, były
zawodowy mistrz świata w boksie, założył fundację „Równe szanse”. Sam już nie
boksuje, pomaga za to boksować innym. Młodym chłopakom, często z trudnych
środowisk, którzy na ringu odnaleźli sens życia. Jego osoba pomaga w promocji
przedsięwzięcia, środki pieniężne zaś w organizacji zajęć sportowych, obozów czy
zawodów, zapobiegając w ten sposób przestępczości wśród nieletnich.
Piękny przykład filantropii dały rodziny Baczko i Zakrzewskich powołując fundusz upamiętniający zmarłych tragicznie architektów Małgorzatę Baczko i Piotra
Zakrzewskiego. Zarządzany przez Fundację dla Polski fundusz wspiera młodych
utalentowanych architektów i inżynierów budowlanych ułatwiając im dalszy rozwój
zawodowy.
Wzorem filantropa jest też Michał
Wojtczak, były polityk, poseł, minister, a następnie lobbysta. Dziś
walczy on o szczęście niepełnosprawnych i osieroconych dzieci.
Pokory wobec życia, zauważania
innych i radości z małych rzeczy
nauczyła go własna ciężka choroba.
Zarobione miliony poświęcił na szlachetny cel – założył fundację Patria
i buduje Wielkopolskie Centrum
Rehabilitacji.
Nasze polskie gwiazdy również
idą w ślady swoich hollywoodzkich koleżanek i kolegów, takich
jak m.in. Angelina Jolie, słynąca
z wielkiego serca, odwagi i hojności, która podróżuje po terenach
dotkniętych katastrofami i pomaga
potrzebującym. Wśród naszych
rodzimych gwiazd-filantropek jest m.in. Agata Kulesza, która oddała swoją
nagrodę w postaci luksusowego samochodu porsche wygranego w „Tańcu
z Gwiazdami” na cele charytatywne, czy Dorota „Doda” Rabczewska, która
została doceniona za zaangażowanie w kampanię społeczną na rzecz chorych
na białaczkę.
Różne są motywacje i różne formy działania polskich filantropów. Wielu z nich
nie chwali się swoimi działaniami, inni czynią to w blasku fleszy. Jedni robią to
z potrzeby serca, inni z motywów religijnych, inspirowani własnymi doświadczeniami, dla upamiętnienia swoich bliskich, w wyniku tradycji rodzinnych,
jeszcze inni – dla lepszego wizerunku własnego lub swoich przedsiębiorstw,
czy też po prostu dlatego, że dzielenie się z innymi daje im ogromną radość
i satysfakcję. Można usłyszeć czasem pytania, czy fundacja założona przez
zamożnego biznesmena służy tylko czysto altruistycznym celom. Czy nie
jest to posunięcie marketingowe? „Uważam, że nie należy ulegać takiej presji, tylko skupić się na pracy i pokazywać jak najwięcej dobrych przykładów.
Nie trzeba się bać mówić o tym, co się robi. Pieniądze są po to, żeby się nimi
dzielić” – zapewnia Dominika Kulczyk-Lubomirska. I to jest w działaniach filantropijnych najważniejsze.

