
4/2017



rada naukowa

Adam Bartoszek (UŚ), Anna Buchner-Jeziorska (UŁ), Urszula Chęcińska (US), Waldemar Domachowski (US), Krzysztof Frysztacki (UJ),  
Piotr Gliński (IFIS PAN, UwB), Marian Golka (UAM), Leszek Gołdyka (UZ) – przewodniczący Rady, Grzegorz Kaczyński (University of Catania), 
Zofia Kawczyńska-Butrym (UMCS), Nina Kraśko (UW), Barbara Kromolicka (US), Zbigniew Kurcz (UWr), Anna Matuchniak-Krasuska (UŁ),  
Ewa Narkiewicz-Niedbalec (UZ), Justyna Nowotniak (US), Teresa Rzepa (SWPS), Andrzej Sadowski (UwB), Katarzyna Stokłosa  
(University of Southern Denmark), Józef Styk (UMCS), Renata Suchocka (UAM), Marek S. Szczepański (UŚ), Zdzisław Zagórski (UWr),  
František Zich (University of J. E. Purkyně in Ústí nad Labem), Teresa Żółkowska (US)

redaktor naczelny

Irena Machaj 
zastępca redaktora naczelnego

Anna M. Królikowska 

redaktorzy naukowi tomu

Irena Machaj

Anna M. Królikowska

konsultacja

Maciej Kowalewski

Lista recenzentów znajduje się na stronie internetowej czasopisma: www.opuscula.whus.pl
W uzasadnionych przypadkach recenzentami są specjaliści spoza listy recenzentów.

adres redakcji

Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego
71-004 Szczecin, ul. Krakowska 71–79
socjologia@whus.pl 

Elektroniczna wersja czasopisma jest dostępna w międzynarodowej bazie danych The Central European Journal of Social Sciences  
and Humanities http://cejsh.icm.edu.pl., na platformie Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego wnus.edu.pl oraz na stronie  
www.opuscula.whus.pl.
Czasopismo jest indeksowane w Index Copernicus i CEEOL.

redaktor językowy

Edyta Chrzanowska / e-dytor.pl

korektor

Małgorzata Szczęsna

tłumaczenie streszczeń

Piotr Wahl

skład komputerowy

Michał Dykas

projekt graficzny

Agata Kosmacz

zdjęcie na okładce

Karolina Łaski

© Copyright by Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2017

ISSN 2299-9000

wydawnictwo naukowe uniwersytetu szczecińskiego

Wydanie I. Ark. wyd. 7,5. Ark. druk. 6,6. Format B5. Nakład 79.



4/2017

Spis treści / Contents
Ryszard Necel / O znaczeniu praw społecznych dla rozwoju obywatelstwa / On the Importance  
of Social Rights for the Development of Citizenship / 5

Janusz Mariański / Nadzieje i obawy Polaków wobec integracji europejskiej / Hopes and Anxieties  
of Poles in Connection with European Integration / 19

Katarzyna Ornacka, Elżbieta Mirewska / O architekturze umacniania w opiece hospicyjnej  
nad dzieckiem jako wyzwaniu dla pracy socjalnej / On the Architecture of Strengthening  
Hospice Care for Children as a Challenge of Social Work / 37

Aneta Baranowska / Starzenie się społeczeństwa europejskiego jako wyzwanie XXI wieku.  
Casus Polski / Population Ageing in Europe as a Challenge of the 21st Century.  
Case Study: Poland / 55

Grzegorz Dutka / Polacy w obliczu współczesnych procesów i problemów migracyjnych.  
Poczucie zagrożenia i jego społeczno-demograficzne uwarunkowania na podstawie  
analizy wyników badań sondażowych / The Attitude of Poles towards  
the Present-Day Migration Processes and Problems. A Sense of Threat  
and Its Socio-Demographic Conditions According to Surveys / 67

Magdalena Pokrzyńska / Współczesne pszczelarstwo polskie pomiędzy rolnictwem a ruchem 
społecznym / Present-Day Polish Apiculture between Agriculture and a Social Movement / 81

Marcin Dębicki, Kamilla Dolińska, Justyna Kajta, Julita Makaro, Natalia Niedźwiecka-Iwańczak,  
Elżbieta Opiłowska / (Nie)obecne granice. Ramy konceptualizacji badań granic i pograniczy /  
(Non)existent Borders. Conceptual Framework of Border and Bordelands Studies / 97





5

opuscula sociologica nr 4
[22] 2017 ISSN 2299-9000

STRESZCZENIE W artykule podjęto próbę zrozumienia współczesne-
go obywatelstwa z perspektywy praw społecznych jednostki. Teo-
retyczną ramą prowadzonych rozważań była koncepcja Thomasa 
H. Marshalla akcentująca wagę socjalnych uprawnień w redukcji 
społecznych nierówności. Uwzględniając Marshallowską definicję 
praw społecznych, zaproponowano dwojaki sposób rozumienia 
ich istoty. Z jednej strony jako prawa wyjściowego gwarantującego 
minimalny standard godnego życia, z drugiej zaś jako prawa do 
aktywności, zaradność, szczególnie w sytuacji doświadczanego 
kryzysu socjalnego. Ponadto w artykule zaprezentowano typologię 
źródeł praw społecznych oraz opisano ich zastosowanie na przy-
kładzie osób z niepełnosprawnością.

Wprowadzenie

W analizach akademickich dotyczących kondycji obywatelstwa 
jedna konstatacja jest niezmienna – otóż mamy w Polsce do 
czynienia z kryzysem konwencjonalnych form partycypacji po-
litycznej. Jako dowód podaje się niskie wskaźniki frekwencji 
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wyborczej, wciąż niewielkie zaangażowanie w życie publiczne lub po prostu brak elemen-
tarnego zainteresowania polityką partyjną. Tę niepokojącą wizję zmierzchu czy korozji oby-
watelstwa, na co wskazują również autorzy zachodni (Turner, 2001), można by uznać za 
prawdziwą, jeśli przyjąć, iż jest ono jedynie realizacją powinności wobec zinstytucjonalizo-
wanej polityki.

Wymiarów demokratycznego obywatelstwa jest więcej (Raciborski, 2011, s. 45–46; zob.
też: Pudzianowska, 2013, s. 22–26). Oprócz wyżej wymienionego udziału w wyborach 
o obywatelstwie można mówić w kontekście uczestnictwa w zrzeszeniach i wspólnotach 
politycznych, poczucia tożsamości zbiorowej czy wreszcie praw i obowiązków jednost-
ki. Ta ostatnia perspektywa ma charakter formalnoprawny, wywodzi się z tradycji demo-
kracji starożytnych (Pudzianowska, 2013, s. 22), a w latach 50. XX wieku rozwinął ją Tho-
mas H. Marshall. Ten brytyjski socjolog definiował obywatelstwo jako konglomerat przypi-
sanych jednostce praw cywilnych, politycznych, które w ostatnim stuleciu były podstawą 
wyłonienia się uprawnień socjalnych (Marshall, 2009). Sens praw społecznych wyjaśniał 
w następujący sposób: „pełen zestaw praw, zaczynając od prawa do odrobiny ekonomicz-
nego dobrobytu i bezpieczeństwa, aż do możliwości pełnego uczestnictwa w kulturze i do 
życia jako cywilizowana jednostka zgodnie z dominującymi w społeczeństwie standarda-
mi” (Marshall, 2009, s. 149). Powyższa interpretacja, ze względu na swoją uniwersalną for-
mułę, w ostatnim stuleciu nie uległa znacznym modyfikacjom. Zmieniają się jednak wzor-
ce realizacji obywatelstwa socjalnego, czego główną przyczyną jest przejście z tradycyj-
nych państw dobrobytu w systemy oparte na aktywnej polityce społecznej (Delanty, 2000; 
Edwards, Glover, 2002; Evers, Guillemard, 2013).

W kontekście zachodzących przemian systemów pomocowych badacze życia publicz-
nego starają się odpowiedzieć na pytanie, jaka jest kondycja współczesnego obywatel-
stwa. W niniejszym artykule będę argumentował, że, po pierwsze, determinant jego roz-
woju należy szukać w zakresie dostępności i jakości praw cywilnych, politycznych i spo-
łecznych. Po drugie, kapitał zaangażowania obywatelskiego ujawnia się w nowych for-
mach partycypacji, która w wymiarze socjalnym najczęściej polega na koprodukcji usług 
(Pestoff, 2012; Sześciło, 2015). Po trzecie, badając kondycję współczesnego obywatelstwa, 
należy szczególnie brać pod uwagę uprawnienia kategorii osób często pomijanych w prak-
tyce demokracji uczestniczącej, np. ludzi starszych (Dumas, Turner, 2009), bezrobotnych  
(Lister, 2003; Theiss, Kurowska, Petelczyc, 2016), uczących się (Wagner, 2008) czy niepeł-
nosprawnych, których prawa do partycypacji i obywatelskiej troski będą przedmiotem za-
interesowania w dalszej części artykułu.

Dlaczego prawa społeczne wymagają zabezpieczenia w polityce społecznej?

Na początku chciałbym wyjaśnić, dlaczego prawa społeczne warte są refleksji w kontek-
ście polityki społecznej. Po pierwsze, jeśli uznać za Janem Szczepańskim, że polityka spo-
łeczna to „szukanie sprawiedliwości w społeczeństwie” (1981, s. 336), to prawa społecz-
ne pozwalają lepiej pojąć istotę tak rozumianej polityki nie tylko przez pryzmat realizowa-
nych kierunków działań, lecz także przez uchwycenie ich aksjologicznych podstaw. W tym 
miejscu należałoby się też odwołać do Katarzyny Zamorskiej (2010), która prawa społecz-
ne postrzega jako uzasadnienie i reprezentację określonych wartości: „Przy konkretyzowa-
niu praw społecznych poszukiwano dla nich uzasadnienia w wartościach, takich jak god-
ność, sprawiedliwość, równość, wolność i potrzeba bezpieczeństwa. Jednocześnie prawa 
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społeczne same stały się głęboko osadzonymi wartościami w kontekście polityki społecz-
nej” (Zamorska, 2010, s. 226).

Po drugie, warto rozważyć obywatelstwo w kontekście praw społecznych, gdyż są one 
kluczową, a często niedocenianą determinantą społecznej aktywności jednostki. Gwaran-
cja tych praw jest warunkiem korzystania ze swobód cywilnych i politycznych (Dziewięcka-

-Bokun, 2009, s. 296), stąd też określa się je mianem praw drugiego rzędu, tj. uzupełniają-
cych (Kaźmierczak, 2006, s. 29).

Po trzecie, zakres znaczeniowy tego pojęcia obecnie się zmienia. Prawa społeczne to nie 
tylko uprawnienia do minimum socjalnego dobrobytu, niezależnie od nierówności kształ-
towanych przez rynek, lecz także prawo do aktywności społecznej. Tym samym zmienia-
ją się prerogatywy instytucji pomocowych, dla których poszanowanie godności jednostki 
(Mariański 2014, s. 167) nie ogranicza się jedynie do zapewnienia minimum potrzeb byto-
wo-konsumpcyjnych, ale do wzmocnienia jej zaradności w duchu empowerment.

W niniejszym artykule zaprezentuję dwojaki sposób rozumienia praw. Z jednej strony pro-
ponuję postrzegać je jako konieczny warunek obywatelskiego zaangażowania, a więc ko-
rzystania ze swobód cywilnych i politycznych, a nie tylko ze względu na możliwość zmniej-
szania nierówności społecznych. Z drugiej strony sama aktywność jednostki, jej zaradność, 
szczególnie w sytuacji kryzysu socjalnego, staje się jednym z podstawowych uprawnień, 
ale też swoistą idée fixe instytucjonalizowaną w ramach programów aktywnej polityki spo-
łecznej. W celu zrozumienia istoty podejmowanych tu zagadnień na wstępie odwołam się 
do klasycznej koncepcji obywatelskich przywilejów Thomasa H. Marshalla oraz wskażę na 
problem jej ideowych założeń w zderzeniu z praktyką społecznych wykluczeń w dostępie 
do praw społecznych.

Prawa społeczne w ujęciu Thomasa H. Marshalla

W polskim dyskursie akademickim prawa społeczne są najczęściej przedmiotem zainte-
resowania nauk prawnych, gdzie dominują definicje enumeratywne, które wymieniają ka-
talog wolności i praw zawartych w krajowych konstytucjach lub w aktach prawa między-
narodowego. W zachodniej literaturze istotny wkład w społeczne rozważania nad prawami 
jednostki miała propozycja Thomasa H. Marshalla, aby obywatelstwo postrzegać nie tylko 
w wymiarze cywilnym i politycznym, lecz także socjalnym.

Zgodnie z Marshallowską filozofią obywatelstwa prawa muszą być przyznawane na zasa-
dzie równości wszystkich obywateli przynależących do obywatelskiej wspólnoty. W prak-
tyce demokratycznych społeczeństw idea ta jest realizowana w stosunku do praw cywil-
nych i politycznych, natomiast prawa społeczne nigdy nie osiągnęły stanu powszechnej 
równości. Innymi słowy, wiele osób żyje poniżej minimalnego standardu życia, co w du-
chu koncepcji Marshalla oznacza, że nie osiągnęły one stanu pełnego obywatelstwa, mimo 
że ich status formalnoprawny stanowi inaczej (Somers, 2008, s. 16). Skąd wynika prob-
lem z powszechną równością praw społecznych? Prawa cywilne i polityczne nie wymagają 
codziennego zarządzania, administrowania, organizowania, wręcz przeciwnie – są w tym 
względzie prawami negatywnymi, gdyż „sprowadzają się do obowiązku powstrzymania się 
przez państwo od działania” (Zamorska, 2010, s. 35). W przypadku praw społecznych re-
guły dostępu do uprawnień, ich zakres i jakość spoczywają na państwie i tym samym stają 
się one określonym programem społecznym i gospodarczym (Zamorska, 2010, s. 39–40). 
Jego kierunki rozwoju zależne są od czynników ekonomicznych i politycznych oraz postę-
pu cywilizacyjnego danego kraju.
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W tym miejscu warto jednak podkreślić, że problem z implementacją praw nie wynika 
wyłącznie z uwarunkowań makroekonomicznych i decyzji politycznych. Równie istotna jest 
kwestia solidaryzmu społecznego i moralności prospołecznej wiążącej się z „pozytywny-
mi postawami i zachowaniami mającymi na celu dobro innych ludzi (pozaosobiste dobro) 
i zbiorowości (grup społecznych, a nawet całego społeczeństwa)” (Mariański, 2014, s. 188). 
O ile swobody cywilne i polityczne opierają się na wartości, jaką jest wolność, o tyle prawa 
społeczne bazują na opiekuńczości i współodpowiedzialności za drugiego człowieka. Py-
taniem otwartym jest to – w jakim stopniu i na jakich zasadach społeczeństwo jest gotowe 
przyjąć odpowiedzialność etyczną za obywateli, którzy na stałe lub czasowo nie są w sta-
nie korzystać ze swojej niezależności.

Reasumując, nie można jasno zdefiniować podstawowego katalogu praw społecznych, 
które obowiązywałyby w każdym systemie polityczno-społecznym (i w każdym kraju z ta-
kim samym systemem polityczno-społecznym). Ich treść warunkowana jest nie tylko polity-
ką państwa w kwestii redystrybucji dóbr, lecz w równej mierze gotowością społeczeństwa 
na ponoszenie kosztów inwestycji społecznych na zasadach społecznej solidarności. Kon-
cepcja praw społecznych Thomasa H. Marshalla wychodzi naprzeciw powyższym ograni-
czeniom, choć trudno doszukać się w niej definicyjnej precyzji. Zarysowanie granic upraw-
nień od odrobiny ekonomicznego dobrobytu do integracji jest niejako wprost wyrażoną su-
gestią, aby dopiero ład społeczny, polityczny i gospodarczy danej wspólnoty był przyczyn-
kiem do analiz kondycji obywatelstwa socjalnego w jego konkretnych przejawach.

Źródła praw społecznych

Jeśli przyjęta za Thomasem H. Marshallem koncepcja praw społecznych jest mało precy-
zyjna i odnosi się bardziej do nakreślenia granic dostępnych uprawnień i swobód, to trzeba 
zadać pytanie: gdzie można znaleźć ich konkretyzację? Pomocna w tym będzie analiza źró-
deł praw społecznych, które proponuję postrzegać w trzech zasadniczych sferach: prawo-
dawstwa, strategicznych dokumentów polityki społecznej i praktyki działań pomocowych.

Biorąc pod uwagę pierwszy z wymienionych obszarów, należy odwołać się do aksjolo-
gii źródeł prawa zakładającej, że prawodawstwo jest odzwierciedleniem określonego sy-
stemu wartości (Kordela, 2016, s. 15). Na system ten składają się przede wszystkim nor-
my prawne nakazujące realizację ustalonych wartości (Kordela, 2012, s. 102). Jak pisze au-
torka artykułu Aksjologia źródeł prawa: „Równość, godność człowieka, wolność czy spra-
wiedliwość społeczna to niewątpliwie źródłowo wartości moralne. Wprowadzone do syste-
mu prawnego poprzez ich konstytucjonalizację stały się tym samym wartościami prawny-
mi” (Kordela, 2016, s. 16). Oprócz zasad prawa na kształt wartości prawnych wpływają też 

„przepisy regulujące prawa i wolności jednostki” (Kordela, 2016, s. 17). Porządek prawny ro-
zumiany w wymiarze aksjologicznym, poza wartościami prawnymi, tworzą także wartości 
odesłania, które udzielają sądowi:

kompetencji do podjęcia rozstrzygnięcia albo na podstawie pozaprawnych norm mających uzasadnienie 
aksjologiczne przede wszystkim pod postacią zasad współżycia społecznego, albo poprzez wzięcie pod 
uwagę wartości, które wiążą się z użyciem takich zwrotów, jak dobra wiara, dobre obyczaje, należyta 
staranność, czy zwyczaje uczciwego obrotu (Kordela, 2016, s. 17).

Wreszcie trzecim zbiorem składającym się na system wartości prawodawcy jest moral-
ność publiczna, wyrażona chociażby w preambułach konstytucyjnych (Kordela, 2016, s. 18).
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Poza prawodawstwem istotnym nośnikiem praw społecznych są również dokumenty 
określające politykę rozwoju zarówno na poziomie ponadnarodowym, jak też w wymiarze 
ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym. W tym przypadku można mówić o unijnej strategii 
rozwoju społeczno-gospodarczego Europa 2020 (2010), długo- i średniookresowych pla-
nach rozwoju kraju czy programach samorządowych. Należy je traktować jako próbę hory-
zontalnego określenia strategicznych celów polityki publicznej, z których bezpośrednio wy-
nikają zadania do realizacji, ale pośrednio są one także konkretną egzemplifikacją przyję-
tej przez polityków koncepcji rozwojowej. Jak podkreśla Ryszard Szarfenberg (2009, s. 1), 
myślenie o rozwoju społecznym jako strategicznym zadaniu państwa musiało przez lata 
konkurować z neoliberalną koncepcją wzrostu gospodarczego, gdzie inwestycje społecz-
ne traktowano jako zbyteczny koszt. Obecnie obserwujemy trend przeciwny, a współczes-
na polityka społeczna jest wręcz oparta na strategiach, które są wyrazicielem jej ideowych 
założeń. Z drugiej jednak strony badania dowodzą, że idee zapisane w dokumentach stra-
tegicznych często są jedynie „papierowymi skrzydłami” (Karwacki, 2010) nieznajdującymi 
odzwierciedlenia w praktyce pracy socjalnej. Jest to problem, który pozostawiam na mar-
ginesie niniejszych rozważań, a tego typu dokumenty proponuję postrzegać jako sposób 
myślenia decydentów i urzędników wyrażony strategicznymi celami i kierunkami działań.

Trzecią drogą w poszukiwaniu „źródeł” praw społecznych jest praktyka działań pomo-
cowych. W tym kontekście praca socjalna jest formą działania publicznego, która redu-
kuje deficyty obywatelstwa poprzez rzecznictwo interesów i praw najsłabszych obywate-
li. W sukurs temu ujęciu przychodzi propozycja Tomasza Kaźmierczaka, aby pracę socjal-
ną traktować jako praktykę obywatelską definiowaną poprzez „działania, które członkowie 
społeczności (obywatele) podejmują na rzecz tych współczłonków, którzy w życiu wspól-
noty nie uczestniczą lub nie w pełni uczestniczą, po to, by stworzyć lub przywrócić im moż-
liwość doświadczania pełni obywatelskości” (Kaźmierczak, 2006, s. 189). W tym miejscu 
należy się zastanowić, czy każde działanie pomocowe będzie formą obywatelskiej prakty-
ki. Można założyć, iż są to te formy wsparcia, których sukces oparty jest na podmiotowym 
sprawstwie każdej ze stron pomocowej relacji. Pozostaje jeszcze odpowiedź na pytanie, 
kto jest głównym podmiotem inicjującym taką pomoc. Obywatelstwo w swoim socjalnym 
wymiarze może być zarówno wsparciem świadczonym przez przedstawicieli zawodów po-
mocowych, jak również relacją wzajemności między tymi, którzy w punkcie wyjścia mają 
podobne deficyty stanowiące barierę pełnej partycypacji, jak chociażby osoby z niepełno-
sprawnością, ubodzy, bezdomni itd.

Dla większej jasności wywodu podam przykład, który pozwoli lepiej zrozumieć propo-
nowaną kategoryzację źródeł praw jako norm prawnych, dokumentów strategicznych oraz 
praktyki pracy socjalnej. Posłużę się prawem społecznym mówiącym o potrzebie ochrony 
i pomocy rodzinie. Odwołując się do źródeł normatywnych, pomoc rodzinie gwarantowa-
na jest w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., m.in. w art. 71 ust. 1, który brzmi nastę-
pująco: „Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. 
Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne 
i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych” (Dz.U. 1997). 
Niniejsza gwarancja konstytucyjna swoje doprecyzowanie znajduje w wielu ustawach regu-
lujących politykę rodzinną – w tym miejscu podam tyko jeden przykład. W art. 8 ust. 1 usta-
wy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wymienia się prawa społeczne przy-
należne rodzinie, które są zobowiązaniem nałożonym na wójta, m.in. pomoc w integracji 
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rodziny, przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, dążenie do reinte-
gracji rodziny (Dz.U. 2011).

Zgodnie z proponowaną kategoryzacją drugim źródłem praw społecznych są dokumen-
ty strategiczne określające politykę rozwoju. Przywołując ponownie kwestię ochrony i po-
mocy rodzinie, będą to głównie dokumenty definiujące kierunki rozwoju i zadania polityki 
rodzinnej. Ponieważ w tym obszarze możemy wyróżnić wiele szczebli zarządzania (od eu-
ropejskiego po lokalny), odwołam się do dwóch wybranych przykładów. Strategia rozwo-
ju kraju ujmuje prawa społeczne w formule powinności, jakie mają realizować organa pań-
stwa wobec rodziny: „Szczególne znaczenie ma kwestia pełnej dostępności do usług opie-
kuńczo-wychowawczych sprzyjających wyrównywaniu szans rozwoju dzieci oraz godzeniu 
pracy zawodowej i obowiązków rodzinnych, a także polityka wyposażania szkół w uniwer-
salne świadczenia socjalne (zdrowe żywienie, opieka lekarska i aktywność fizyczna)” (Strate-
gia Rozwoju Kraju 2020, 2012, s. 148). Mimo że w powyższym cytacie explicite nie pojawia 
się sformułowanie „prawo do”, to jednak wymienia się szereg gwarancji będących de facto 
szczegółowymi prawami społecznymi. Za drugi przykład dokumentu strategicznego będą-
cego źródłem praw społecznych posłuży warszawska strategia rozwiązywania problemów 
społecznych. W obszarze pomocy rodzinie wymienia się prawo do rozwoju, określone jako 

„wspieranie rozwoju potencjału rodziny”, oraz prawo dostępu do usług społecznych „odpo-
wiadających na jej potrzeby w różnych fazach jej rozwoju oraz wspierających rodzinę w wy-
pełnianiu jej podstawowych funkcji” (Społeczna Strategia Warszawy, 2008, s. 94).

Po trzecie, prawa społeczne wyrażają się w działaniach pomocowych zdefiniowanych już 
wcześniej jako praktyka obywatelska w zakresie wsparcia socjalnego grup wykluczonych. 
Odwołując się do przykładu wsparcia rodziny, będą to działania asystentów rodziny. Isto-
tę tej profesji określa art. 15 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-
czej (Dz.U. 2011). Zgodnie z jej założeniami asystent ma wykonywać swoje zadania bezpo-
średnio w środowisku rodzinnym, świadcząc wsparcie oparte na wzajemnej relacji zaufania 
i partnerstwa. Działalność asystenta w praktyce pozwala realizować wiele praw zdefiniowa-
nych w art. 4 ustawy, a więc prawo do wychowania w rodzinie, powrotu do rodziny, utrzy-
mania kontaktu z rodzicami, stabilnego środowiska wychowawczego, kształcenia, rozwoju 
itd. Szczególnie ważne jest zatem podejmowanie badań empirycznych nad tym, jakimi me-
todami pracy socjalnej można realizować prawa społeczne jednostki i czy faktycznie zasto-
sowane narzędzia wypełniają zapisane w ustawodawstwie prawa.

Prawa społeczne a aktywność obywatelska

W pierwszej części artykułu zaproponowany został dwojaki sposób refleksji na temat praw 
społecznych. Z jednej strony są one kapitałem, który pozwala uruchomić możliwości prze-
ciwdziałania trudnym sytuacjom życiowym, takim jak bezrobocie, choroba, niepełnospraw-
ność. Z drugiej zaś sama aktywność, rozumiana jako zaradność w minimalizowaniu róż-
nych rodzajów ryzyka socjalnego lub przezwyciężaniu problemów, jest prawem jednostki, 
a poszanowanie owej sprawczości zobowiązaniem nakładanym na organa państwa.

Biorąc pod uwagę pierwszą z wyróżnionych ścieżek interpretacyjnych, a więc uznanie 
praw społecznych za prawa wyjściowe, prawo społeczne będzie kapitałem traktowanym 
jako specyficzny typ zasobu. Rozróżnienie na zasób i kapitał przyjąłem za Anną Gizą-Po-
leszczuk, Mirosławą Marody i Andrzejem Rychardem:
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(…) kapitałem jest ten zasób, który można uruchomić (wykorzystać) tak, że przyniesie on zysk w postaci 
zwiększenia szans, osiągnięcia celu czy korzyści. Zasobem jest to wszystko, co znajduje się w dyspozycji 
jednostki czy grupy; w kapitał przekształca się tylko wówczas, gdy na danym rynku (rynku pracy 
małżeńskim, politycznym itp.) istnieje popyt na określonego rodzaju zasoby; mówiąc inaczej, gdy zasady 
i reguły życia społecznego pozwalają ów zasób z korzyścią spożytkować (Giza-Poleszczuk, Marody, 
Rychard, 2000, s. 27–28).

Jeśli prawa społeczne traktujemy jako kapitał czy też środek realizacji celu, to przekła-
dają się one na zysk społeczny przybierający różnoraką postać, np. powrót na rynek pra-
cy, przezwyciężenie problemów związanych z niewydolnością opiekuńczo-wychowawczą, 
wyjście z sytuacji kryzysowej przez osobę doświadczającą przemocy, aktywność niepeł-
nosprawnych w procesie rehabilitacji społeczno-zawodowej.

Przykłady tego typu działań można mnożyć w zależności od sytuacji ludzi potrzebują-
cych wsparcia i zgłaszanych przez nich potrzeb. Stąd też wynika konieczność kanalizowa-
nia dyskursu o prawach społecznych określonych kategorii obywateli, jak chociażby se-
niorów, młodzieży, osób z niepełnosprawnością, samotnych rodziców. Zabieg ten pozwa-
la ograniczyć problem narastającej nieprzejrzystości społecznej, która ujawnia się w ten-
dencji „sprowadzania kwestii społecznych do jednego powszechnego i oczywistego zjawi-
ska – rozszerzania się wykluczenia” (Fitoussi, Rosanvallon, 2000, s. 19). Zanim jednak pod-
jęta zostanie próba uchwycenia katalogu praw społecznych w odniesieniu do konkretnej 
kategorii obywateli, należy również przybliżyć drugi sposób myślenia o prawach społecz-
nych, czyli prawie do aktywności jako naczelnej zasadzie realizowanych obecnie progra-
mów pomocowych.

Prerogatywy państwa w zakresie praw społecznych od lat 70. XX wieku podlegają zmia-
nie z powodu problemów fiskalnych związanych z realizacją rozbudowanych programów 
pomocowych. Ograniczana jest odpowiedzialność państwa za redystrybucję dóbr socjal-
nych przysługujących jednostce z racji przynależności do obywatelskiej wspólnoty na rzecz 
tworzenia odpowiednich warunków do realizacji aspiracji zawodowych lub pobudzania ak-
tywności osób bezrobotnych. Współczesne instytucje welfare state, o ile jeszcze pojęcie 
to dobrze oddaje istotę obecnego systemu, nie ratują jednostki przed niepewnością rynku 
pracy, ale pomagają się do niego przystosować (Turner, 2001, s. 194), np. upowszechnia-
jąc imperatyw uczenia się przez całe życie, oferując szkolenia dostosowujące miękkie i/lub 
twarde kompetencje do wymogów rynku pracy.

Warto podkreślić, że niezdolność do pracy nie zwalnia jednostki z realizacji prawa do ak-
tywności. Wręcz przeciwnie – zobowiązuje do niej poprzez regułę zindywidualizowanego 
kontraktu regulującego formę i zakres pomocy zależnej od zaradności w przezwyciężaniu 
problemów społecznych. Czy zatem współczesne państwa wyrzekły się solidarności jako 
normy działań pomocowych? Jak dowodzi Pierre Rosanvallon (2014, s. 251), we współ-
czesnych państwach opiekuńczych wciąż mamy do czynienia z solidarnością wobec osób 
słabszych, wykluczonych, ale ma ona charakter warunkowy. To znaczy, że jako społeczeń-
stwo oferujemy pomoc, jeśli potrzebujący wykaże się kreatywnością w podejmowaniu stra-
tegii zaradczych lub też zrealizuje przygotowany plan działań pomocowych. Dobrym przy-
kładem są w tym kontekście działania prowadzone w ramach programów ekonomii spo-
łecznej, które bazują na zaangażowaniu i postawie przedsiębiorczej osób dotychczas mar-
ginalizowanych społecznie i ekonomicznie.
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Reasumując, podmiotowe sprawstwo obywateli uznane jako aksjologiczna podstawa sy-
stemu pomocowego prowadzi do redefinicji klasycznej koncepcji obywatelstwa społecz-
nego. Istota praw nie polega już na ograniczaniu nierówności wytwarzanych przez rynek, 
ale to właśnie aktywność na rynku jest prawem przynależącym jednostce. Innymi słowy, 
Marshall chciał zdekomodyfikować pracę, która ostatecznie jednak uległa rekomodyfikacji 
(Kaźmierczak, 2006, s. 36).

Prawa społeczne w praktyce wsparcia osób z niepełnosprawnością

Dotychczasowe ustalenia miały charakter teoretyczny i nie odnosiły się do praktyki reali-
zacji praw społecznych w Polsce. Dopełnieniem rozważań będzie zatem próba empirycz-
nej analizy dostępności praw w kontekście polskich uwarunkowań społeczno-kulturowych 
i instytucjonalno-prawnych. Zaraz na wstępie warto podkreślić, że przegląd ten będzie 
ograniczony, gdyż zawężony zostanie zarówno w obszarze empirycznych dociekań – oso-
by z niepełnosprawnością, jak i w przedmiocie analizy, którym uczynię sprawozdania i in-
formacje udostępniane opinii publicznej przez Rzecznika Praw Obywatelskich (określane-
go dalej Rzecznikiem).

Odwołanie się do informacji Rzecznika jest uzasadnione, biorąc pod uwagę jego pozycję 
ustrojową wyznaczoną przepisami art. 80 i 208–212 Konstytucji RP (Dz.U. 1997) oraz prze-
pisami Ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. 2014). Za-
sadniczą kompetencją Rzecznika jest ochrona wolności obywatelskich, dlatego jego spra-
wozdawczość potraktować można jako istotne źródło informacji o realizacji praw społecz-
nych w Polsce. Ponadto w związku z ratyfikowaniem przez Polskę Konwencji o prawach 
osób niepełnosprawnych, zwanej dalej Konwencją (Dz.U. 2012), Rzecznikowi powierzono 
zadanie monitorowania wdrażania jej postanowień. Przedmiotem analizy będzie zatem in-
formacja o stanie przestrzegania wolności, praw człowieka i obywatela (Biuro RPO, 2016) 
oraz sprawozdanie z realizacji wyżej wymienionej Konwencji (Biuro RPO, 2015). Sprawo-
zdania nie opisują sposobu implementacji wszystkich artykułów Konwencji, jak we wpro-
wadzeniu tłumaczą autorzy:

Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich odnosi się wyłącznie do wybranych zobowiązań 
wynikających z Konwencji. Dokonując tego wyboru Rzecznik kierował się z jednej strony wagą problemów 
dostrzeżonych w poszczególnych obszarach, z drugiej zaś dostępnością informacji i danych na temat 
realizacji poszczególnych praw osób z niepełnosprawnościami (Biuro RPO, 2015, s. 5).

W niniejszym artykule powołam się również na wybrane zapisy, które bezpośrednio od-
noszą się artykułów Konwencji i przekładają się na ocenę stosowania praw społecznych 
w Polsce.

Warto też uzasadnić, dlaczego przegląd ograniczony jest do osób z niepełnosprawnoś-
cią. Po pierwsze, ta kategoria obywateli dzięki ratyfikacji Konwencji oraz aktom prawa kra-
jowego, m.in. Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych (M.P. 1997), poddana jest szczegól-
nej ochronie, co pozwala na konfrontowanie deklaracji z praktyką działań pomocowych. 
Po drugie, ograniczenie w pełnej realizacji swoich obywatelskich uprawnień, jakie dotyka-
ją osób z niepełnosprawnością, jest wciąż aktualnym problemem, dlatego wymaga pogłę-
bionej analizy. Dowodząc ostatniego z argumentów, można się odwołać do danych na te-
mat kategorii spraw, jakie wpłynęły do Rzecznika w 2015 roku. Otóż największy ich odsetek 
(30,2%) dotyczył nierównego traktowania i dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, 
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to znaczy, że na 787 spraw, które wpłynęły w roku sprawozdawczym, aż 238 dotyczyło tej 
właśnie kategorii osób (Biuro RPO, 2016, s. 110).

Analizę rozpocznę od informacji Rzecznika za rok 2015 (Biuro RPO, 2016) i zawartych 
w niej wniosków pokontrolnych przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji1. Alar-
mowali oni o problemach w realizacji prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego 
(art.  14 Konwencji). Krytyczne uwagi dotyczyły niedostosowania do potrzeb niepełno-
sprawnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwie-
nia w jednostkach organizacyjnych policji. W ramach prewencyjnych wizytacji w zakładach 
karnych i aresztach śledczych podniesiono problem nieprzystosowania cel do wymagań 
osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Inną przeszkodą dla osadzonych z nie-
pełnosprawnością jest sama infrastruktura zakładów penitencjarnych, a także brak usług 
asystenckich, które umożliwiłyby im korzystanie z przysługujących praw, takich jak widze-
nia, spacery czy ciepłe kąpiele.

W kontekście prawa do niezależnego życia (art. 19 Konwencji) analizowano sytuację 
osób z niepełnosprawnościami przebywających w domach pomocy społecznej wbrew 
własnej woli. Na ten problem zwrócono uwagę w informacji Rzecznika. Tacy ludzie nie mają 
prawnych możliwości podważenia orzeczenia sądu opiekuńczego wyrażającego zgodę na 
ich pobyt w domu pomocy społecznej, „a ponadto – jak czytamy w dokumencie – w ra-
zie zmiany okoliczności faktycznych (poprawa stanu psychicznego, możliwość skorzysta-
nia z opieki innych osób) nie ma możliwości wystąpienia do sądu o zmianę tego orzecze-
nia” (Biuro RPO, 2016, s. 49).

Krytyczne wnioski na temat realizacji zapisów Konwencji dotyczą również ograniczonej 
dostępności usług instytucji publicznych dla osób z niepełnosprawnością. W tym wzglę-
dzie zwrócono uwagę na niedostosowanie niektórych publicznych serwisów internetowych 
oraz prawa osób głuchych i głucho-niewidomych do porozumiewania się w urzędach swo-
bodnie wybraną metodą komunikacji. Występowanie tego typu barier jest naruszeniem 
swobód obywatelskich, które w Konwencji opisano jako „prawa do wolności wypowiada-
nia się i wyrażania opinii, w tym wolności poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechnia-
nia informacji i poglądów, na zasadzie równości z innymi osobami i poprzez wszelkie formy 
komunikacji” (Dz.U. 2012, art. 21).

Przedmiotem zainteresowania Rzecznika była także kwestia ingerowania w prawo do 
zawierania małżeństw i zakładania rodziny, które – zgodnie z wykładnią norm krajowych 
(Kodeks rodzinny i opiekuńczy) – może być ograniczane przez sąd u osób z zaburzenia-
mi psychotycznymi lub upośledzeniami umysłowymi. Zdaniem Rzecznika przepisy te go-
dzą w konstytucyjny obowiązek szanowania godności ludzkiej oraz są przejawem dyskry-
minacji w możliwościach podmiotowego planowania rodzicielstwa i rodziny, co gwarantu-
je art. 23 Konwencji.

Zagadnieniem podnoszonym przez Rzecznika były też prawa socjalne gwarantujące od-
powiednie warunki życia i ochronę socjalną (art. 28 Konwencji). Część postulatów jest dziś 

1 Krajowy Mechanizm Prewencji to niezależny krajowy organ wizytujący, ustanowiony na podstawie Protokołu fakulta-
tywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego trak-
towania albo karania, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 10 grudnia 1984 r. (Dz.U. 1989). 
W dniu 18 stycznia 2008 r. zadania Krajowego Mechanizmu Prewencji powierzono Rzecznikowi Praw Obywatelskich.
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nieaktualna na skutek zmian ustawodawstwa socjalnego2. Wciąż żywotny jest jednak prob-
lem ograniczonego dostępu do mieszkań komunalnych, które często nie są dostosowane do 
potrzeb osób z niepełnosprawnością lub też uniemożliwiają ich codzienne funkcjonowanie.

Udział w życiu politycznym i publicznym to kolejny zapis Konwencji podlegający ocenie 
Rzecznika (art. 29 Konwencji). W tym kontekście pojawia się problem dostosowania lo-
kali wyborczych do osób immobilnych. W sprawozdaniu podnoszona jest również spra-
wa pozbawienia praw wyborczych osób ubezwłasnowolnionych prawomocnym orzecze-
niem sądu.

Uzupełnieniem powyższego przeglądu egzekwowania praw jest sprawozdanie Rzecz-
nika z realizacji Konwencji. Spośród kwestii, które nie zostały zaakcentowane wcześniej, 
można wyróżnić prawo do edukacji (art. 24 Konwencji), szczególnie tej o charakterze włą-
czającym. Bariery w jej realizacji autorzy sprawozdania identyfikują w następujący sposób:

Problemy z zapewnieniem wsparcia ze względów finansowych, jak i merytorycznych – brak odpowiednio 
przeszkolonej kadry oraz stereotypy dotyczące niepełnosprawności sprawiają, że wielu nauczycieli 
przekonanych jest, że miejscem ucznia z niepełnosprawnością jest szkoła specjalna i tylko tam może on 
uzyskać odpowiednie wsparcie (Biuro RPO, 2015, s. 72).

Polski system wsparcia społecznego w pełni nie gwarantuje również realizacji prawa do 
rehabilitacji (art. 26 Konwencji). W Polsce od lat utrzymuje się niski poziom zaspokojenia 
zapotrzebowania osób z niepełnosprawnością na usługi rehabilitacyjne. Osobną kwestią 
jest prawo do pracy (art. 27 Konwencji), z którego korzystać może niewielki odsetek ta-
kich osób. Wśród wielu czynników odpowiedzialnych za niski wskaźnik zatrudniania auto-
rzy sprawozdania wymieniają m.in. brak koherencji pomiędzy systemem zabezpieczenia 
społecznego osób niepełnosprawnych a systemem wsparcia zatrudnienia, nieefektywność 
mechanizmu subsydiowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych czy wreszcie 
bariery biurokratyczne przy ubieganiu się o środki wspierające zatrudnienie osób niepeł-
nosprawnych (Biuro RPO, 2015, s. 90). Niniejszy przegląd zakończę wnioskiem z realizacji 
prawa osób niepełnosprawnych do udziału, na zasadzie równości z innymi osobami, w ży-
ciu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie (art. 30 Konwencji). Wciąż aktualnym wy-
zwaniem jest w tym względzie dostarczanie informacji i usług w formie dostępnej dla osób 
z niepełnosprawnością. Znikoma liczba programów z audiodeskrypcją lub tłumaczonych 
na język migowy jest tego najlepszym przykładem.

Podsumowanie

Niniejszy artykuł był próbą spojrzenia na obywatelstwo z perspektywy praw społecznych 
jednostki, które bezpośrednio warunkują zakres bezpieczeństwa socjalnego obywateli, 
a pośrednio wpływają na poziom ich zaangażowania w sferę publiczną. W ostatnim pół-
wieczu obywatelski status wyznaczony zakresem posiadanych uprawnień socjalnych uległ 
jednak znaczącym modyfikacjom. Ewolucyjny demontaż funkcji opiekuńczych państwa 
będący skutkiem kryzysu fiskalnego lat 70. XX wieku, utowarowienie usług społecznych 
jako pokłosie procesów konsumpcji czy upowszechnianie paradygmatu aktywnej polity-
ki społecznej w systemach pomocy społecznej to jedynie kilka wybranych determinantów 

2 1 stycznia 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. 2016), którą rozszerzony został krąg osób 
mogących się ubiegać o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Zgodnie z tą ustawą opiekunowie osób z niepełno-
sprawnością mają prawo do świadczenia przedemerytalnego.
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zmian dotyczących zakresu praw społecznych, ale też sposobów ich realizacji. Domina-
cja neoliberalnego fiskalizmu w polityce polskiej transformacji narzuciła naszemu państwu 
dominującą logikę prymatu budżetu publicznego nad interesami mniejszościowych grup 
społecznych o słabej obywatelskiej reprezentacji, pozbawionych oparcia w wielkich struk-
turach związków zawodowych i korporacji. Pasywna wizja obywatela jako konsumenta 
świadczeń i biorcy uprawnień głównie w formach pieniężnych – zasiłków, rent, emerytur, 
w nowoczesnych koncepcjach ustępuje miejsca modelowi, w którego centrum jest aktyw-
ny podmiot, jednostka działająca na rzecz zapewnienia odpowiednich warunków życia so-
bie i/lub swojej wspólnocie.

Zarysowana wyżej zmiana optyki wymaga redefinicji, a przynajmniej krytycznej refleksji 
nad prawami społecznymi. W artykule przedstawiono zatem propozycję konceptualizacji 
praw. Otóż powinny być one postrzegane z perspektywy praw wyjściowych, które to wa-
runkują obywatelską zaradność w przezwyciężaniu ryzyka socjalnego i pozwalają zapew-
nić zgodny ze swoimi potrzebami standard życia. Tak rozumiane prawa społeczne znajdują 
swoje konkretyzacje w ustawodawstwie, programowych dokumentach projektujących kie-
runki polityki społecznej oraz w praktyce pracy socjalnej.

Poza wskazaniem źródeł obywatelskich uprawnień opisano również praktykę ich imple-
mentacji na przykładzie sytuacji osób z niepełnosprawnością. Na potrzeby niniejszego ar-
tykułu dokonano analizy sprawozdań Rzecznika Praw Obywatelskich, które dają ogląd na 
wielość obszarów wykluczeń tej kategorii osób z obywatelskiej wspólnoty.
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ON THE IMPORTANCE OF SOCIAL RIGHTS FOR THE DEVELOPMENT OF CITIZENSHIP

SUMMARY The author of the article attempts to understand the con-
temporary citizenship in the perspective of social rights. The theo-
retical framework is based on Thomas H. Marshall’s conception, 
which indicates the importance of social rights in the reduction of 
social inequalities. The article proposes two ways of understanding 
the essence of social rights. On the one hand, there are rights that 
guarantee a minimum standard “dignified life”, on the other hand 
the ones that guarantee activity and resourcefulness, especially in 
a situation of social crisis. The article presents a typology of sourc-
es of rights and describes implementation of the rights in Poland on 
the example of people with disabilities.
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STRESZCZENIE W niniejszym opracowaniu autor zwraca uwagę na 
trzy kwestie związane z integracją Polski z Unią Europejską: stano-
wisko Kościoła katolickiego, stosunek Polaków do integracji oraz jej 
społeczne i religijne konsekwencje dla naszego kraju. Przeprowa-
dzone analizy socjologiczne ukażą – przynajmniej w przybliżeniu –  
postawy Polaków wobec integracji europejskiej, przewidywane 
skutki, a także niektóre obawy z tym związane. Integracja europej-
ska dała Polakom, zwłaszcza młodym, wiele szans, ale przyniosła 
też nowe zagrożenia i wyzwania, niespotykane przed przystąpie-
niem Polski do Unii Europejskiej.

Wprowadzenie

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (dalej UE) stworzyło 
dla naszego kraju szanse awansu cywilizacyjnego, przezwy-
ciężenia opóźnionego technicznego i gospodarczego rozwoju, 
unowocześnienia struktury społecznej, demokratyzacji instytu-
cji politycznych, przemian ustrojowych w kierunku gospodar-
ki rynkowej, poprawy relacji międzyludzkich itp. Wykorzystanie 
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tych szans rozwojowych zależało także od zmian w systemach wartości i norm czy ogól-
nych orientacji aksjologicznych. Należy pamiętać, że Europa to najbardziej zsekularyzowa-
na część świata. Według stereotypowych przekonań jest to kontynent pustych kościołów, 
o zamierającym już chrześcijaństwie (które jest niemal jak rekwizyt muzealny), odchodzący 
wyraźnie od wartości chrześcijańskich. Niektórzy jednak wciąż zastanawiają się nad rolą 
chrześcijaństwa w procesie integracji europejskiej (Góra, Budnik, 2009).

Część socjologów mówi o transferze zachodnioeuropejskiego sekularyzmu i asymilacji 
katolickiej Polski do Europy na jej własnych warunkach.

Nie ulega wątpliwości, że polska religijność zmienia się na naszych oczach, a członkostwo Polski w Unii 
Europejskiej (w tym masowa emigracja Polaków do Wielkiej Brytanii) będzie miało wpływ na praktyki 
i przekonania religijne. Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że polskie społeczeństwo 
będzie zmierzało w kierunku zindywidualizowanej religijności, a wpływ Kościoła katolickiego na 
społeczeństwo będzie znacząco malał (jak to już można było częściowo zaobserwować w ostatniej 
dekadzie) (Trzebiatowska, 2010, s. 14–15).

Europejskie i globalne procesy przemian społeczno-kulturowych oddziałują na społe-
czeństwo polskie, na uznawane wartości i normy, style życia oraz wzory odczuwania i dzia-
łania. Zwłaszcza po 1989 roku, kiedy otwarły się granice kraju dla swobodnego przepływu 
idei, poglądów i wzorów zachowań, wpływy te narastały. Nowe media telekomunikacyjne 
wdarły się do wszystkich społecznych i ekonomicznych obszarów życia i działania. To, co 
było odległe, stało się nagle bliskie, a nawet bardzo bliskie, poprzez dryfowanie w wirtual-
nej rzeczywistości. Za pośrednictwem Internetu można się kontaktować z całym światem 
i cieszyć się jakoby wolnością nieskrępowanych wyborów. Te przemiany i transformacje, 
szczególnie dla młodych ludzi, stały się horyzontem doświadczeń dnia codziennego, mo-
ralnych i politycznych wyzwań i dylematów walki o bezpieczeństwo materialne, kariery za-
wodowej, więzi z własnym partnerem, założenia rodziny, kształtowania nadziei i lęków. Sfe-
ra prywatna nabrała wymiarów globalnych, choć świat przeżywany – mimo chaosu – jest 
jednak jakoś uporządkowany i znośny, a przede wszystkim możliwy do zaakceptowania 
(Beck, 2006, s. 26).

Transformacja ustrojowa po 1989 roku i przystąpienie Polski do UE, a następnie proces 
integracji ze wspólnotami europejskimi bez wątpienia były nowym wyzwaniem dla Kościo-
ła katolickiego. Akcesja Polski do UE budziła rozmaite nastroje u ludzi wierzących, od po-
zytywnych i aprobujących (religijność wzrośnie), poprzez obojętne (nic się nie zmieni w ży-
ciu religijnym), do negatywnych i dezaprobujących (religijność się zmniejszy). Według nie-
których integracja europejska oznaczała dla Polski szansę na wyrównywanie różnic dzielą-
cych nasz kraj od tych zachodnioeuropejskich, dostęp do nowych źródeł dobrobytu i więk-
szych możliwości rozwoju oraz gwarancję realizację tych wartości, które upowszechniły 
się już w Europie Zachodniej. Część osób przewidywała stopniowe przystosowywanie się 
polskiego katolicyzmu do odmiennych warunków cywilizacyjnych, kulturowych i religijnych 
krajów UE, a także niemal nieuchronne zmiany w tożsamości religijnej i kościelnej wielu Po-
laków. Odkrycie, że wychwalany do niedawna Zachód jest zsekularyzowany, mogło skła-
niać do różnych refleksji, a w dalszej kolejności do naśladownictwa1. Według innych zaś 

1 Wielu obawiało się „w swoim tradycyjnym ludowym katolicyzmie inwazji zachodniego libertynizmu i bezbożnictwa” 
(Sztompka, 2017, s. 103).
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adaptowanie i asymilowanie pewnych rozwiązań przez Kościół mogłoby świadczyć o jego 
otwartości na potrzeby współczesnego człowieka.

Amerykański socjolog hiszpańskiego pochodzenia José Casanova postawił nawet pyta-
nie: „Katolicka Polska w postchrześcijańskiej Europie: świecka normalizacja czy wielka mi-
sja apostolska?” (2004, s. 52). W okresie powojennym Polska pozostawała pod rządami ko-
munistycznymi i, paradoksalnie, w tym samym czasie – przynajmniej w latach 80. ubiegłe-
go wieku – w społeczeństwie polskim doszło do ożywienia religijnego. Europa Zachodnia 
natomiast przeżywała dramatyczny proces sekularyzacji.

Powtórne przyłączenie katolickiej Polski do zsekularyzowanej Europy może być więc widziane jako 
„trudne wyzwanie” i/lub „wielkie zadanie apostolskie”. Przewidując zagrożenie ze strony sekularyzacji, 
integrystyczne kręgi polskiego katolicyzmu zajęły negatywne stanowisko względem integracji europejskiej. 
Z kolei przywódcy polskiego Kościoła, zachęceni przez polskiego papieża, przyjęli integrację europejską 
jako wielkie apostolskie zadanie (Casanova, 2004, s. 54).

Odzyskanie Europy dla chrześcijaństwa i odwrócenie w niej trendów sekularyzacyjnych 
mogło się wydawać zadaniem ewangelizacyjnym nie do wykonania. Dlatego José Casano-
va przedstawił inny scenariusz rozwoju:

Niech Polska udowodni błędność teorii sekularyzacji. Niech Polonia semper fidelis zachowa wiarę ze swą 
katolicką tożsamością i tradycją, odnosząc jednocześnie sukces w swojej integracji z Europą, stając się 

„normalnym” krajem europejskim. Tego rodzaju wynik, jeśli okazałby się wykonalny, mógłby zasugerować, 
że zmierzch religii w Europie nie jest procesem teleologicznym koniecznie powiązanym z modernizacją, 
lecz historycznym wyborem, jakiego dokonali Europejczycy. Być może nowoczesna, religijna Polska 
mogłaby zmusić zsekularyzowanych Europejczyków do przemyślenia na nowo swych świeckich założeń, 
a także zdać sobie sprawę, że to nie tyle Polska nie nadąża za współczesnymi trendami, lecz to raczej 
zsekularyzowana Europa nie nadąża za resztą świata. Oczywiście, taki prowokujący scenariusz ma jedynie 
przełamać czar, jaki sekularyzacja rzuca na umysł europejski i na nauki społeczne (Casanova, 2004, s. 55).

Część katolików polskich dostrzegała liczne zagrożenia, które mogły dotknąć nasz kraj 
(dotyczące wartości religijnych, etycznych chrześcijaństwa, patriotycznych, prorodzinnych), 
a zwłaszcza niektóre grupy społeczne (np. rolników). Niektórzy odczuwali tęsknotę za prze-
szłością. Wielu duchownych wyrażało lęk przed zeświecczoną, zmaterializowaną i hedoni-
styczną Europą, która mogła zagrozić katolickiej Polsce. Inni wierzyli w moc polskiego ka-
tolicyzmu, a nawet w to, że ma on do spełnienia ważną misję religijno-duchową i przyczy-
ni się do odnowy kondycji religijnej i moralnej zachodniego chrześcijaństwa. Bez wątpie-
nia konfrontacja tradycyjnego katolicyzmu z głęboko zsekularyzowaną Europą Zachodnią, 
z ukształtowaną przez dominującą tam zeświecczoną umysłowość, stanowiła ważny kon-
tekst społeczno-kulturowy dokonujących się przemian w religijności i moralności. Upo-
wszechnione poglądy na temat upadku religijności w społeczeństwie polskim w warun-
kach integracji europejskiej nosiły znamiona swoistej paniki moralnej.

Niektórzy socjologowie nie podzielali poglądu, że polska religijność „nadrobi zapóźnie-
nia” i stanie się podobna do zsekularyzowanych krajów Europy Zachodniej, i twierdzili, że

mimo radykalnych przemian polska religijność „trzyma się nieźle”, a na członkostwo w Unii Europejskiej 
i procesy globalizacji społeczeństwa krajów, które nas na tej drodze wyprzedziły, reagują niejednakowo: 
w niektórych religijność zmienia się zgodnie z przewidywaniami teorii sekularyzacji, w innych okazuje się 
na te zmiany odporna. Z powodów, o których już wspomniałam (szczególna jakość polskiej religijności 
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u progu przemian; rozgałęzione związki religijności z indywidualną moralnością, życiem społecznym, 
obywatelskim i politycznym; dostosowany do tradycji historycznych i współczesnego stanu religijności 
model stosunków między państwem a Kościołem), przychylałabym się do tego drugiego stanowiska – 
bardziej kontekstowego, historycznego i partykularystycznego. Sądzę ponadto, że polskiej religijności 
sprzyja demokracja: dokonane zmiany instytucjonalne, otwarte możliwości działania, wolni ludzie – 
wierzący, praktykujący bardziej lub mniej gorliwie, uformowani przez posoborową liturgię i papieskie 
nauczanie, wspólnoty odnowowe i masowe zgromadzenia, na których symbole i treści religijne splatają się 
z patriotycznymi i politycznymi (Grabowska, 2003, s. 118).

W niniejszym opracowaniu zwrócę uwagę na trzy kwestie związane z przystąpieniem 
Polski do UE: stanowisko Kościoła katolickiego, stosunek Polaków do integracji oraz jej 
społeczne i religijne konsekwencje dla naszego kraju. Przeprowadzone analizy socjologicz-
ne ukażą – przynajmniej w przybliżeniu – postawy Polaków wobec integracji europejskiej, 
przewidywane skutki, a także niektóre obawy z tym związane. Integracja europejska dała 
Polakom, zwłaszcza młodym, wiele szans, ale stworzyła też nowe zagrożenia i wyzwania, 
niespotykane przed przystąpieniem Polski do UE.

Kościół katolicki wobec integracji europejskiej

Chrześcijaństwo, które szeroko i do głębi przeniknęło Europę i ukształtowało jej kulturę, 
stając się „religią Europejczyków”, działa w warunkach nasilającego się zjawiska sekula-
ryzacji, pomijającej wszelkie odniesienia do religii. W posynodalnej adhortacji apostolskiej 
Ecclesia in Europa z dnia 28 czerwca 2003 roku Jan Paweł II przypominał:

[...] utratę pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego, któremu towarzyszy swego rodzaju praktyczny 
agnostycyzm i obojętność religijna, wywołująca u wielu Europejczyków wrażenie, że żyją bez duchowego 
zaplecza, niczym spadkobiercy, którzy roztrwonili dziedzictwo pozostawione im przez historię. Nie dziwią 
zatem zbytnio próby nadania Europie oblicza wykluczającego dziedzictwo religijne, a w szczególności 
głęboką duszę chrześcijańską, przez stanowienie praw dla tworzących ją ludów, w oderwaniu od ich 
życiodajnego źródła, jakim jest chrześcijaństwo. Oczywiście nie kontynencie europejskim nie brak cennych 
symboli chrześcijańskiej obecności, ale wraz z powolnym, stopniowo wkraczającym zeświecczeniem, 
powstaje niebezpieczeństwo, że staną się one jedynie pamiątkami przeszłości (Jan Paweł II, 2003a, s. 6).

Kryzys wiary Europejczyków wiąże się z antropologią bez Boga i bez Chrystusa. 

Taki typ myślenia doprowadził do tego, że uważa się człowieka za „absolutne centrum rzeczywistości, 
każąc mu w ten sposób wbrew naturze rzeczy zająć miejsce Boga, zapominając o tym, że to nie człowiek 
czyni Boga, ale Bóg czyni człowieka. Zapomnienie o Bogu doprowadziło do porzucenia człowieka” 
i dlatego „nie należy się dziwić, jeśli w tym kontekście otworzyła się rozległa przestrzeń dla swobodnego 
rozwoju nihilizmu na polu filozofii, relatywizmu na polu teorii poznania i moralności, pragmatyzmu i nawet 
cynicznego hedonizmu w strukturze życia codziennego”. Europejska kultura sprawia wrażenie „milczącej 
apostazji” człowieka sytego, który żyje tak, jakby Bóg nie istniał (Jan Paweł II, 2003a, s. 7).

Sekularyzacja społeczeństwa często oznacza zmianę poglądów filozoficznych i antropo-
logicznych. W zeświecczonej Europie można jednak dostrzec wiele oznak ożywionej wia-
ry. Ludzie odnajdują nowe, nierzadko wspólnotowe formy doświadczenia religijnego. Noś-
ne społecznie stają się pozakościelne nurty życia religijnego.

Obok licznych przykładów autentycznej wiary w Europie istnieje również religijność niejasna i niejednokrotnie 
błędna. Jej przejawy są często ogólnikowe i powierzchowne, a czasem wręcz ze sobą sprzeczne u tych 
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samych osób. Obserwuje się takie zjawiska, jak ucieczka w spirytualizm, synkretyzm religijny i ezoteryzm, 
dążenie za wszelką cenę do przeżycia wydarzeń nadzwyczajnych, które prowadzą do podejmowania 
wyborów prowadzących na bezdroża, takich jak przystępowanie do niebezpiecznych sekt czy szukanie 
doświadczeń pseudoreligijnych (Jan Paweł II, 2003a, s. 25).

Jan Paweł II nie tylko opisuje wiarę i moralność Europejczyków, lecz równie często wzy-
wa ich, by nie zapominali o swojej historii, chrześcijańskich korzeniach, europejskiej toż-
samości, która jest zbudowana na chrześcijaństwie, i z nich czerpali wzorce norm działa-
nia społecznego i politycznego. Chrześcijańskie korzenie mogą być bardziej żywotne, jeże-
li zgodne świadectwo wiary Kościołów chrześcijańskich będzie bardziej wyraziste. W po-
wyższej adhortacji apostolskiej papież wyraził życzenie, by w duchu wierności tradycji hu-
manistycznej i chrześcijańskiej naszego kontynentu „został zagwarantowany prymat war-
tości etycznych i duchowych” (Jan Paweł II, 2003a, s. 6). Centralną zasadą wspólnego 
europejskiego dziedzictwa jest wyjątkowa i niezbywalna godność człowieka. Wierna swo-
im chrześcijańskim korzeniom Europa nie będzie zamykać się w sobie, ale będzie otwarta 
na dialog i współpracę z innymi narodami.

Dla wielu katolików w Polsce ważne było przemówienie Jana Pawła II wygłoszone do 
rodaków na placu św. Piotra w Rzymie w dniu 19 maja 2003 roku, w którym podkreślił, 
że Europa powinna być wspólnotą ducha. To właśnie chrześcijaństwo przyniosło Europie 
ten najgłębszy fundament jedności i przez wieki go umacniało. Jeżeli nawet historia Euro-
py jest wielką rzeką, do której wpadają rozliczne dopływy i strumienie, to zrąb tożsamości 
europejskiej jest zbudowany na chrześcijaństwie. Papież wskazywał, że kraje byłego blo-
ku wschodniego wkraczające w struktury UE mają ważną misję do spełnienia na Starym 
Kontynencie.

Wejście w struktury Unii Europejskiej, na równych prawach z innymi państwami, jest dla naszego narodu 
i bratnich narodów słowiańskich wyrazem jakiejś dziejowej sprawiedliwości, a z drugiej strony może 
stanowić ubogacenie Europy. Europa potrzebuje Polski. Kościół w Europie potrzebuje świadectwa wiary 
Polaków. Polska potrzebuje Europy. Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. To jest wielki skrót, ale bardzo 
wiele się w tym skrócie mieści wielorakiej treści. Polska potrzebuje Europy (Jan Paweł II, 2003b, s. 46).

Jan Paweł II do końca swojego życia zachował przekonanie o ważnym miejscu Polski 
w Europie. Żegnając się z rodakami na lotnisku Kraków Balice w dniu 19 sierpnia 2002 roku 
i życząc im autentycznej troski o dobro ojczyzny, dodał: „Mam nadzieję, że pielęgnując te 
wartości, społeczeństwo polskie, które od wieków przynależy do Europy, znajdzie właści-
we sobie miejsce w strukturach Wspólnoty Europejskiej. I nie tylko nie zatraci własnej toż-
samości, ale wzbogaci swoją tradycję, ten kontynent i cały świat” (Jan Paweł II, 2002, s. 33). 
Według papieża, aby zbudować trwały i wspólny dom dostępny dla wszystkich na Wscho-
dzie i na Zachodzie oraz otwarty na świat, należy respektować niezastąpione wartości, ta-
kie jak godność osoby ludzkiej, prymat osoby przed społeczeństwem, poszanowanie de-
mokratycznie uznanych norm prawnych i pluralizm struktur społecznych.

W przemówieniu do korpusu dyplomatycznego w dniu 13 stycznia 1990 roku Jan Paweł II  
powiedział:

Nie może istnieć społeczeństwo godne człowieka bez poszanowania transcendentnych i trwałych wartości. 
Gdy człowiek uczyni siebie wyłączną miarą wszystkich rzeczy, bez odniesienia do Tego, od którego 
wszystko pochodzi i do którego cały świat zmierza, szybko staje się niewolnikiem własnej ograniczoności. 
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Wierzący wie z doświadczenia, że człowiek staje się naprawdę człowiekiem tylko wówczas, gdy uzna, iż 
pochodzi od Boga i włączy się w dzieło realizacji planu zbawienia (Jan Paweł II, 1990, s. 6).

Papież ubolewał nad tym, że demokracje zachodnie nie potrafiły wykorzystać wolności 
zdobytej kiedyś za cenę wielkich ofiar i są pozbawione jakichkolwiek transcendentnych od-
niesień moralnych.

Obok szlachetnych porywów solidarności, prawdziwej troski o promocję sprawiedliwości oraz nieustannego 
starania o rzeczywiste poszanowanie praw człowieka, należy zauważyć obecność i rozpowszechnianie 
antywartości, takich jak: egoizm, hedonizm, rasizm i materializm praktyczny. Źle by się stało, gdyby ci, 
którzy teraz uzyskali wolność i demokrację, rozczarowali się do tych, którzy w pewnej mierze są pod 
tym względem „weteranami”. Z woli Opatrzności wszyscy Europejczycy wezwani są do odnalezienia 
duchowych źródeł Europy (Jan Paweł II, 1990, s. 6).

Taki obraz religijno-duchowej Europy może oddziaływać negatywnie na Polaków.
Jan Paweł II wielokrotnie popierał członkostwo Polski w UE, ale niekiedy wyrażał swo-

je obawy co do niektórych sposobów integracji europejskiej. W wywiadzie udzielonym 
w 1993 roku dziennikarzowi i deputowanemu do Parlamentu Europejskiego Jasiowi Ga-
wrońskiemu na pytanie, dlaczego właśnie w Polsce nie brak głosów krytycznych wobec 
papieża, zaznaczył:

Prawdą jest, że dzisiaj w Polsce media określonej orientacji ideologicznej usiłują przedstawić Papieża 
w negatywnym świetle. Z drugiej jednak strony należy zauważyć, że taka strategia polskich mediów nie 
odzwierciedla bynajmniej najgłębszych odczuć całości katolickiego narodu. Trzeba zrozumieć, z jakiego 
gruntu wyrasta to krytyczne nastawienie. W moim przekonaniu u jego źródeł znajduje się błędnie rozumiane 
pojęcie wejścia do Europy. Podjąłem już ten problem w czasie ostatniej podróży do Polski w 1991 r. i przy 
innych okazjach. Rzecz jasna, nie jestem przeciwny tzw. wejściu Polski do Europy, ale nie zgadzam się, 
by z tego dążenia czynić coś w rodzaju fetysza, fałszywego fetysza. Według zwolenników tej koncepcji 
wejście Polski do Europy powinno oznaczać wprowadzenie systemu ultraliberalnego, konsumpcyjnego, 
wyzutego z wszelkich wartości i narzuconego przez propagandę. To jej początek wszystkiego. W istocie 
rzeczy Polska nie potrzebuje wchodzić do Europy, stanowi bowiem jej część, znajduje się w jej centrum. 
Istotne jest, by mogła do niej wnieść swe własne wartości, a nie bezkrytycznie i ślepo przystosowywać się 
do zachodnich obyczajów, przejmując to, co w nich najgorsze (Jan Paweł II, 1994, s. 23).

Papież mówił o Europejskiej Wspólnocie Ducha, o nowej jedności Europy opartej na 
wartościach duchowych z uwzględnieniem bogactwa i różnorodności kultur oraz trady-
cji poszczególnych narodów. Jeżeli nawet nasze lęki o przyszłość Europy są do pewne-
go stopnia usprawiedliwione, nie powinno to prowadzić do negacji, lecz do wysiłku i dzia-
łań na rzecz europejskiego kontynentu. Bardzo dobitnie kwestię tę zaakcentował przed laty 
abp Józef Życiński:

Trzeba realistycznie przyznać, że procesowi integracji europejskiej będą zapewne towarzyszyć również 
zjawiska negatywne. Niektórzy duszpasterze obawiają się, że usłyszą wtedy: „przed Unią Europejską było 
lepiej”, tak jak dziś słyszą: „za komuny było lepiej”. Zamiast jednak przeżywać profilaktyczne lęki, trzeba 
nam zaufać Bogu, który w każdym czasie prowadzi Swe dzieło zbawcze. Trzeba nam w jedności z Ojcem 
Świętym powtarzać: „dla zjednoczonej Europy nie ma alternatywy”, i wspomagać Piotra naszych czasów 
w jego trosce o przyszłość całej rodziny ludzkiej (Kunz, 2002, s. 119).
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Stosunek Polaków do członkostwa w Unii Europejskiej

Społeczne poparcie dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej utrzymuje się w naszym 
kraju na niezmiennie wysokim poziomie. W kwietniu 2010 roku 86% ogółu ankietowanych 
Polaków deklarowało się jako zwolennicy obecności naszego kraju w tej organizacji, a tyl-
ko co jedenasty badany określał się jako jej przeciwnik (9%), a co dwudziesty respondent 
był niezdecydowany (5%). W maju 2005 roku wskaźniki te kształtowały się następująco: 
76%, 14%, 10%. Pozytywny stosunek do członkostwa Polski w UE dominował w 2010 roku 
we wszystkich kategoriach wyróżnionych ze względu na cechy demograficzne i społecz-
ne, ale szczególnie wśród osób zadowolonych ze swojej sytuacji materialnej (92%), osiąga-
jących miesięczne dochody per capita powyżej 1500 zł (95%), z wyższym wykształceniem 
(93%), w wieku 18–24 lat (92%), wśród kadry kierowniczej i specjalistów wyższego szczeb-
la (96%) i robotników wykwalifikowanych (93%). W całej zbiorowości Polaków w 2010 roku 
65% badanych uważało, że integracja europejska przyniesie Polsce więcej korzyści niż 
strat (w 1994 roku – 50%), a 43% sądziło, że przyniesie ona więcej korzyści niż strat im oso-
biście (w 1994 roku – 32%; Boguszewski, 2010, s. 1–3).

W styczniu 2014 roku – według sondażu CBOS – 42,3% badanych dorosłych Polaków 
popierało członkostwo Polski w UE w sposób zdecydowany, 40,8% – raczej popierało, 
7,6% – raczej było temu przeciwnych, 3,7% – zdecydowanie było przeciwnych, 5,3% – trud-
no powiedzieć i 0,2% – odmowa odpowiedzi (CBOS, 2014a, nr 284, s. 13). Według sonda-
żu CBOS z lutego 2014 roku 54,8% badanych dorosłych Polaków uważało siebie wyłącz-
nie za Polaka, 41,3% – za Polaka i Europejczyka, 2,2% – za Europejczyka i Polaka, 0,8% –  
wyłącznie za Europejczyka, 0,8% – nie wiem, trudno powiedzieć, odmowa odpowiedzi 
(CBOS, 2014b, nr 285, s. 23).

Sondaż CBOS z lutego 2016 roku wykazał, że 81% badanych dorosłych Polaków wy-
rażało poparcie dla członkostwa Polski w UE, 10% było przeciwnych i 9% nie było zdecy-
dowanych w swoich deklaracjach za lub przeciw temu członkostwu. W kilkunastu sonda-
żach z lat 2012–2016 wskaźnik poparcia dla członkostwa naszego kraju w UE wahał się 
od 72 do 89% i tylko w trzech przypadkach był niższy niż 80%. W lutym 2016 roku kobie-
ty nieco częściej niż mężczyźni składały takie deklaracje (82% wobec 81%), osoby w wieku  
18–24 lat nieco rzadziej niż w wieku 55–64 lat (76% wobec 83%), osoby mieszkające na wsi 
rzadziej niż w miastach liczących 500 tys. i więcej mieszkańców (78% wobec 90%), legity-
mujący się niższym wykształceniem rzadziej niż ci z wyższym (72% wobec 86%), określa-
jący swoje warunki materialne jako złe rzadziej niż uznający je za dobre (68% wobec 84%), 
praktykujący kilka razy w tygodniu rzadziej niż w ogóle niepraktykujący (67% wobec 80%). 
Warto jeszcze dodać, że w lutym 2016 roku 52% badanych dorosłych Polaków było prze-
konanych, że członkostwo w UE nie ogranicza zbytnio suwerenności i niezależności Polski, 
35% – że zbytnio ogranicza suwerenność i niezależność naszego kraju oraz 13% – trudno 
powiedzieć (Roguska, 2016, s. 2–3, aneks).

W 2017 roku nieco wzrosło poparcie dla integracji europejskiej. W kwietniu 2017 roku 
88% badanych dorosłych Polaków uważało się za zwolenników członkostwa Polski w UE, 
a tylko 8% stanowili przeciwnicy tej przynależności (4% to niezdecydowani). Zwolennicy do-
minowali we wszystkich kategoriach demograficznych i społecznych. Stosunkowo najwię-
cej przeciwników było wśród ludzi młodych od 18. do 24. roku życia – 22%. Blisko połowa 
badanych dorosłych Polaków wyrażała pogląd, że Europa powinna zjednoczyć się jeszcze 
bardziej (48%), około czwarta część badanych uważała, że zjednoczenie zaszło już za dale-
ko (24%), a piąta część deklarowała opinie ambiwalentne (20%); w 2009 roku (odpowiednio) –  
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48%, 21%, 23%. Poczucie, że zjednoczenie Europy zaszło już za daleko, najczęściej miały 
osoby w wieku od 18 do 24 lat (37%; Roguska, 2017, s. 2–4).

W kwietniu 2017 roku tylko 6% badanych dorosłych Polaków zdecydowanie zgodziłoby 
się na zastąpienie polskiego pieniądza (złotego) wspólnym dla wielu państw UE euro, 16% –  
raczej tak, 27% – raczej nie, 45% – zdecydowanie nie i 6% – trudno powiedzieć; w 2002 roku 
(odpowiednio) – 35%, 29%, 13%, 9%, 14%. W latach 2002–2017 wyraźnie osłabła akcepta-
cja wprowadzenia europejskiej waluty w naszym kraju. Większość Polaków aprobuje prze-
kazanie Unii części lub całości kompetencji w kwestiach walki z terroryzmem (77%), ochro-
ny granic (67%), polityki obronnej (61%), ustalania wysokości ceł w handlu z państwami 
nienależącymi do Unii (51%), ochrony środowiska (51%), polityki zagranicznej (51%). Każ-
de państwo unijne powinno decydować o wysokości podatków od dochodów osobistych 
(71%), podatków pośrednich (60%), prawnej regulacji przerywania ciąży (60%), systemu 
szkolnictwa (70%), opieki społecznej (60%), ochrony zdrowia (56%) oraz polityki migracyj-
nej i azylowej (54%; Roguska, 2017, s. 11–15).

Nieco niższy był poziom poparcia członkostwa Polski w UE w środowiskach młodzie-
żowych. Młodzież z ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych (licea, technika i zasadnicze 
szkoły zawodowe) w 2013 roku w 21% zdecydowanie popierała nasze członkostwo, w 42% –  
raczej popierała, w 7% – raczej była temu przeciwna, w 7% – zdecydowanie była przeciw-
na i w 23% – trudno powiedzieć. Członkostwo Polski spotykało się z większym poparciem 
dziewcząt niż chłopców, którzy znacznie częściej deklarowali się jako przeciwnicy integracji 
europejskiej. Jej zwolennicy dominowali we wszystkich grupach wyróżnionych ze względu 
na orientację polityczną, choć było ich nieco więcej wśród badanych o orientacji lewicowej 
i centrowej. Zwolenników przynależności Polski do UE było więcej wśród dorosłych (81%) 
niż wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (63%; Badora, 2014, s. 84–86).

Młodzież uczęszczająca w 2016 roku do szkół ponadgimnazjalnych (licea, technika, za-
sadnicze szkoły zawodowe) oceniała m.in. efekty integracji Polski z UE (badania CBOS). 
Niemal dwie piąte badanych uczniów stwierdziło, że bilans integracji z Unią przyniósł wię-
cej korzyści niż strat (39%); blisko jedna trzecia wyraziła przekonanie, że odnieśliśmy tyle 
samo korzyści co strat (31%). W zdecydowanej mniejszości byli badani twierdzący, że in-
tegracja europejska przyniosła więcej strat niż korzyści (12%), natomiast 18% ankietowa-
nych nie miało zdania w omawianej sprawie; w 2008 roku (odpowiednio) – 36%, 28%, 13%, 
22%. W latach 2008–2016 nastąpiły tylko nieznaczne przesunięcia w wyborze poszcze-
gólnych odpowiedzi. Uczniowie o poglądach lewicowych (59%) i centrowych (52%) częś-
ciej niż ci o poglądach prawicowych (30%) wyrażali pogląd o większych korzyściach niż 
stratach płynących z integracji europejskiej. Podobnie uczniowie z liceów ogólnokształcą-
cych (48%) częściej niż z techników (35%) i zasadniczych szkół zawodowych (31%; Bado-
ra, Herrmann, 2016, s. 111–113).

Z sondaży CBOS wynika, że do 2003 roku opinie młodzieży szkolnej i całej populacji do-
rosłych Polaków były do siebie zbliżone, natomiast w drugiej dekadzie XXI wieku zaznacza-
ją się już wyraźne różnice pomiędzy tymi grupami. Euroentuzjastów twierdzących, że inte-
gracja z UE przynosi Polsce więcej korzyści niż strat jest znacznie więcej wśród dorosłej 
ludności niż wśród młodzieży (różnica 23%; Badora, Herrmann, 2016, s. 111–112; por. Ko-
seła, 2008, s. 44–46), więcej jest także tych, którzy opowiadają się za członkostwem w UE2.

2 Studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2012 r. w 16,6% określili swoje poglądy na sprawy europejskie jako 
zdecydowanie takie same jak ich rodziców, w 50,8% – jako częściowo podobne, w 24,8% – jako częściowo odmienne, 
w 6,1% – jako zdecydowanie odmienne, w 1,7% – brak odpowiedzi (Budzyńska, 2014, s. 78).
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Z przeprowadzonych analiz wyników sondaży opinii publicznej i badań socjologicznych 
wynika, że zdecydowana większość Polaków wyraża poparcie dla członkostwa Polski 
w UE. Wskaźnik tego poparcia kształtuje się obecnie na poziomie około 80% i od dłuższe-
go czasu wykazuje tendencje stabilne. Około połowa badanych dorosłych Polaków dekla-
ruje także pogląd, że członkostwo to nie ogranicza zbytnio suwerenności i niezależności 
Polski w strukturach europejskich. Zróżnicowane są zaś opinie dorosłych Polaków na te-
mat kompetencji UE i państw członkowskich. W ostatnich kilkunastu latach zdecydowanie 
zmniejszyła się aprobata wprowadzenia euro w naszym kraju. Mniej niż połowa dorosłych 
Polaków wyrażała pogląd, że Europa powinna zjednoczyć się jeszcze bardziej (Giddens, 
2009; Małuszyńska, Gruchman, 2011).

Konsekwencje społeczne i religijne członkostwa w Unii Europejskiej

Zsekularyzowana Europa Zachodnia przez część społeczeństwa polskiego (szczególnie 
wśród duchowieństwa) jest pojmowana jako zagrożenie dla polskiego katolicyzmu. Lęk 
czy strach przed zagrożeniem własnej wiary i tożsamości może rodzić różnego rodzaju dal-
sze reakcje negatywne, może być także źródłem fundamentalizmu religijnego. Autentycz-
ne życie religijne nie polega jednak na strachu, lecz jest zaufaniem i wiernością wobec wy-
branych wartości religijnych. Przed 1989 rokiem wielu Polaków żywiło przekonanie, że ate-
istami byli tylko rosyjscy, czescy lub enerdowscy komuniści, a wolna od komunizmu Euro-
pa Zachodnia, jeżeli nie była katolicka, to na pewno chrześcijańska. Takie poglądy częś-
ciowo podtrzymywała propaganda partyjna, nazywając religię przeżytkiem burżuazyjnym 
(Libiszowska-Żółtkowska, 2004, s. 88). Otwarcie się Polski na Zachód po 1989 roku uświa-
domiło wielu Polakom, że społeczeństwa zachodnioeuropejskie są o wiele bardziej zlaicy-
zowane niż społeczeństwo polskie. Potwierdzają to wyniki badania opinii publicznej, z któ-
rych jednoznacznie wynika, że ankietowani Polacy znacznie wyżej oceniają religijność swo-
ich rodaków od religijności Europejczyków.

Wielu socjologów stawiało sobie pytanie, jakie będą wyniki zderzenia się religijnej Pol-
ski, o bardzo silnym katolicyzmie ludowym, ze zsekularyzowaną laicką Europą Zachodnią. 
Z tych przewidywań i prognoz wyłoniły się dwa skrajne stanowiska. Z jednej strony były to 
środowiska opiniotwórcze lansujące pogląd, że zderzenie polskiego katolicyzmu i zlaicy-
zowanej Europy Zachodniej doprowadzi do erozji religijności, do sprzeniewierzenia się kul-
turowej tradycji i wierze ojców. Polski katolicyzm – ich zadaniem – zatraci swój tradycyj-
ny, maryjny, ludowy i wspólnotowy charakter na rzecz synkretyzmu religijnego, indywidu-
alizacji wierzeń, ateizacji lub konwersji do nowych ugrupowań religijnych. Z drugiej stro-
ny stali ci euroentuzjaści, którzy w zderzeniu różnic kulturowych oraz w wieloreligijnym 
spotkaniu i dialogu dostrzegali szansę na głębszą internalizację przekonań i odchodze-
nie od religijności, która jest bezrefleksyjnym powielaniem tradycji rodzinnej. Polska, dba-
jąc o swoją kulturową i religijną tożsamość, mogła być świadectwem zlaicyzowanej Europy  
(Libiszowska-Żółtkowska, 2004, s. 85–86).

Badania socjologiczne i sondaże opinii publicznej z lat 2004–2010 nie uprawomocni-
ły jednego z tych poglądów. Zmiany w religijności i kościelności nie były wyraźne, a w do-
datku nie wiadomo, czy zostały one spowodowane integracją europejską. Możemy się od-
wołać do opinii samych Polaków. W 2009 roku 6% badanych dorosłych Polaków sądzi-
ło, że integracja europejska raczej zwiększyła naszą religijność, 28% – że raczej zmniejszy-
ła, 59% – że nie miała wpływu i 7% to niezdecydowani; w 2005 roku (odpowiednio) – 6%, 
4%, 83%, 7%. W latach 2005–2009 wskaźnik tych, którzy uważali, że integracja europejska 
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przyczynia się do zmniejszenia religijności Polaków, zwiększył się z 4 do 28%, a niedo-
strzegających tego wpływu zmniejszył się z 83 do 59%. Negatywne zmiany w religijności 
częściej dostrzegały osoby w wieku 45–64 lat, średni personel techniczny, rolnicy i eme-
ryci, osoby o dochodach poniżej tysiąca złotych oraz praktykujący regularnie. W pozosta-
łych kategoriach demograficznych i społecznych opinie w analizowanej sprawie były zbliżo-
ne (Roguska, 2009, s. 14–15, 29).

Więcej osób niż w latach ubiegłych obserwuje zmiany w dziedzinach konstytutywnych dla polskiej 
tożsamości narodowej – religijności Polaków oraz ich przywiązania do rodziny i ojczyzny. Mimo iż większość 
badanych (55%) uważa, że integracja nie ma wpływu na stopień religijności Polaków, z biegiem czasu coraz 
więcej osób dostrzega symptomy osłabienia polskiej religijności i skłonnych jest je łączyć z członkostwem 
w UE (obecnie zauważa je 32%) (Roguska, 2014, s. 16–18)3.

W 2009 roku 11% badanych dorosłych Polaków dostrzegało pozytywny wpływ integracji 
europejskiej na życzliwość ludzi wobec siebie, 26% – negatywny, 57% – brak wpływu i 6% –  
trudno powiedzieć. W latach 2005–2009 zwiększyły się wskaźniki osób dostrzegających 
negatywny wpływ z 8 do 26%. Według opinii 24% badanych integracja europejska przy-
czyniła się do wzrostu patriotyzmu, zdaniem 15% – do spadku, 50% stwierdziło brak wpły-
wu, a 11% – trudno powiedzieć. Wskaźnik tych, którzy informowali o spadku patriotyzmu, 
zwiększył się z 5 do 15%. W ciągu pięciu lat członkostwa w UE przybyło osób, które zaob-
serwowały niekorzystne zmiany w dziedzinach istotnych dla polskiej tożsamości narodowej 
i religijności Polaków, przywiązaniu do rodziny, a także wzrost swobody obyczajowej i nie-
życzliwości międzyludzkiej (Roguska, 2009, s. 14–15).

W sondażu CBOS z marca 2014 roku, przed majowymi wyborami do Parlamentu Euro-
pejskiego, 45,8% badanych dorosłych Polaków zdecydowanie popierało członkostwo Pol-
ski w UE, 43,0% – raczej tak, 4,8% – raczej nie popierało, 1,9% – zdecydowanie nie popie-
rało, 4,1% – trudno powiedzieć i 0,3% – odmowa odpowiedzi. O ile większość Polaków de-
klarowała pozytywny wpływ integracji europejskiej na różne przejawy życia gospodarcze-
go, to opinie na temat zmian w religijności i moralności były już dość zróżnicowane. W całej 
zbiorowości Polaków 3,9% badanych sądziło, że religijność Polaków raczej się zwiększyła, 
31,9% – raczej się zmniejszyła, 55,1% – integracja nie ma na to wpływu, 8,8% – trudno po-
wiedzieć i 0,4% – odmowa odpowiedzi; trwałość polskiej rodziny (odpowiednio) – 26,0%, 
34,8%, 26,8%, 11,6%, 0,7%; życzliwość ludzi wobec siebie – 11,7%, 27,6%, 51,5%, 8,9%, 
0,2%; swoboda obyczajów w Polsce – 47,1%, 10,9%, 32,3%, 9,4%, 0,3%; przestępczość 
w Polsce – 31,3%, 14,2%, 39,5%, 14,8%, 0,2%; patriotyzm Polaków – 21,0%, 19,4%, 44,7%, 
14,6%, 0,3%; tolerancja wobec innych – 31,9%, 20,2%, 37,1%, 10,5%, 0,3% (CBOS, 2014c, 
nr 286, s. 22–25)4.

W grudniu 2010 roku bardzo pozytywne prognozy przewidywali Polacy powyżej 15. roku 
życia badani przez Instytut Badania Opinii GfK Polonia (sondaż na zlecenie dziennika 
„Rzeczpospolita”). W całej zbiorowości 25% respondentów zdecydowanie zgadzało się ze 
stwierdzeniem, że katolicyzm polski jest i pozostanie wyjątkowy w Europie, 50% – raczej 
się zgadzało, 11% – raczej się nie zgadzało, 4% – zdecydowanie się nie zgadzało i 10% –  

3 Por. B. Mach (2003, s. 156–161), Cybal-Michalska (2004).
4 Wśród młodzieży Opolszczyzny największe oczekiwania łączące się z integracją europejską były związane z powięk-
szeniem się rynku pracy, poprawą sytuacji materialnej, edukacją i swobodą w podróżowaniu. Obawy dotyczyły przede 
wszystkim zaniku polskiej tożsamości i kultury, wzrostu bezrobocia, upadku firm i produktów z powodu nadmiernego im-
portu towarów gorszej jakości, a nawet traktowania Polski jako kraju kolonialnego (Sołdra-Gwiżdż, 2008, s. 178).
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trudno powiedzieć (informacje uzyskane w GfK Polonia). Na nieco inaczej postawione pyta-
nie – Czy Pana(i) zdaniem, jeżeli w Polsce przez najbliższy okres będzie sprawować władzę 
rząd Donalda Tuska, to rola Kościoła w państwie będzie wzrastać, zmniejszać się czy też 
nie zmieni się? – odpowiedzi Polaków kształtowały się odmiennie. W całej zbiorowości do-
rosłych Polaków 5,0% ankietowanych twierdziło, że rola Kościoła będzie wzrastać, 35,2% – 
że będzie się zmniejszać, 49,8% – że się nie zmieni, 9,6% – trudno powiedzieć i 0,4% – od-
mowa odpowiedzi (CBOS, 2011b, nr 259, s. 24).

W latach 2004–2005 zapytano katolików mieszkających w kilku wsiach województwa 
podkarpackiego m.in. o to, czy przystąpienie Polski do UE może osłabić poziom wia-
ry i praktyk religijnych w naszym kraju. W całej zbiorowości 5,0% badanych uważało, że 
wpływ UE zdecydowanie osłabi poziom wiary i praktyk religijnych w Polsce, 23,6% – ra-
czej osłabi, 38,4% – raczej nie osłabi, 9,4% – zdecydowanie nie osłabi, 23,6% – trudno po-
wiedzieć. Tylko około trzecia część badanych katolików dostrzegała niebezpieczeństwo 
dla religijności Polaków w warunkach integracji europejskiej (Gajos, 2007, s. 343). Badani 
zauważyli, że nie wszystkie środowiska społeczne w jednakowym stopniu są narażone na 
zmiany w wartościach religijnych. W całej zbiorowości tylko 7,0% ankietowanych uważało, 
że bardziej zagrożone jest środowisko wiejskie, 39,0% – środowisko miejskie i 54,0% – że 
obydwa środowiska w jednakowym stopniu. Środowiska miejskie są bardziej narażone na 
zmiany i szybkie przejmowanie wartości i wzorów zachowań występujących wśród miesz-
kańców UE (Gajos, 2006, s. 149).

W sondażach Instytutu Spraw Publicznych z 1998 i 2002 roku zapytano polskich du-
chownych (proboszczów i wikariuszy) o zmianę pozycji i znaczenia Kościoła katolickiego po 
wejściu Polski w struktury UE. W całej zbiorowości księży w 1998 roku 7% badanych są-
dziło, że po akcesji Polski do UE wzrośnie pozycja i znaczenie Kościoła w Polsce, 67% – że 
się nie zmieni, 16% – że się zmniejszy i 10% – trudno powiedzieć; w 2002 roku (odpowied-
nio) – 4%, 62%, 26%, 8%. W latach 1998–2002 wzrosła liczba księży sądzących, że inte-
gracja europejska wpłynie na zmniejszenie pozycji i znaczenia Kościoła (różnica 10%). Nie-
pokój o przyszłą pozycję i rolę Kościoła pogłębiał się nieco częściej wśród proboszczów 
i wikariuszy z parafii wiejskich oraz położonych we wschodnich regionach kraju. Zapytani 
w 2002 roku duchowni parafialni o zmiany w religijności Polaków w ciągu ostatniej deka-
dy w 9% twierdzili, że religijność wzrosła, w 45% – że się nie zmieniła, w 42% – że spadła 
i w 4% – trudno powiedzieć (dane odnoszące się do wiernych w parafii respondenta – 12%, 
57%, 21%, 9%; Fedyszak-Radziejowska, 2003, s. 66–72).

Proboszczowie i wikariusze zapytani w 2002 roku wyrażali swoje opinie na temat zmian 
w życiu społecznym spowodowanych integracją europejską. W całej zbiorowości 37% ba-
danych twierdziło, że z pewnością nastąpi nasilenie działalności sekt i nowych ruchów reli-
gijnych, 41% – to dość prawdopodobne, 15% – jest to mało prawdopodobne, 5% – z pew-
nością nie; zwiększenie dostępności pornografii (odpowiednio) – 40%, 31%, 15%, 10%; 
wzrost postaw materialistycznych i konsumpcyjnych – 50%, 40%, 6%, 2%; legalizacja nie-
których narkotyków – 23%, 43%, 20%, 9%; rozszerzenie dopuszczalności przerywania 
ciąży – 43%, 42%, 8%, 3%; legalizacja eutanazji – 26%, 43%, 18%, 9%; legalizacja związ-
ków homoseksualnych – 24%, 41%, 20%, 12%; wycofanie religii ze szkół publicznych – 6%, 
17%, 41%, 28% (pozostali nie udzielili odpowiedzi). W porównaniu z sondażem z 1998 roku 
znacznie zmieniły się opinie ankietowanych księży na temat nieuchronności zmian w pol-
skim ustawodawstwie. Dotyczyło to przyjętych w krajach UE rozwiązań prawnych w kwe-
stii legalizacji aborcji, eutanazji i związków homoseksualnych. Stosunkowo najmniejszy 
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wzrost niepokoju księży dotyczył możliwości legalizacji narkotyków (Fedyszak-Radziejow-
ska, 2003, s. 82–83).

Polscy księża zdają sobie sprawę z rozmiaru wyzwania, które stoi przed Kościołem katolickim w Polsce 
po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Dość sceptycznie oceniają poziom religijności Polaków i mają 
świadomość, że żyją w społeczeństwie, które nie pozwoli im na bierność i spokojną pracę duszpasterską. 
Dostrzegają skalę zmian obyczajowych, zachodzących nie tylko w Europie, lecz także w Polsce. Widzą 
zagrożenia, ale bez większych kompleksów idą do Europy na spotkanie z jej Kościołami. Są, jak inni, podatni 
na medialne stereotypy w myśleniu, ale kiedy opisują swoich parafian, wydają się bliscy rzeczywistości. 
Trudno byłoby wymienić inną grupę społeczno-zawodową, która z takim spokojem oraz poczuciem własnej 
wartości myśli o demokracji i o przyszłości Polski po 2004 roku (Fedyszak-Radziejowska, 2003, s. 89).

Polskie duchowieństwo spodziewało się, że w religijności Polaków nastąpi więcej zmian 
negatywnych niż pozytywnych, ale szczególnie obawiało się niebezpieczeństwa zmian oby-
czajowych. Księża dostrzegali różnorodne zagrożenia dla Kościoła katolickiego, ale rów-
nocześnie w zdecydowanej większości aprobowali integrację Polski z Europą Zachod-
nią. Nie wiemy, czy i w jakim stopniu te oceny i nastroje zmieniły się w latach 2002–2016. 
Mimo tych obaw i niepokojów akceptacja przystąpienia Polski do UE wśród osób duchow-
nych była na stosunkowo wysokim poziomie. Według badań Instytutu Spraw Publicznych 
w 1998 roku 76% badanych księży interesowało się działalnością UE, jej instytucjami i po-
lityką, a w 2002 roku nawet 83% (67% ogółu społeczeństwa i 85% osób z wyższym wy-
kształceniem). W 1998 roku 84% ankietowanych księży deklarowało, że w referendum gło-
sowałoby za przystąpieniem Polski do UE, w 2002 roku – 59% (68% ogółu społeczeństwa 
i 80% osób z wyższym wykształceniem). Przyczyn spadku poparcia duchowieństwa dla 
integracji europejskiej można doszukiwać się w debatach publicznych na temat akcesji, 
w których wskazywano na korzyści, jak i wyrzeczenia z tym związane, lepsze zrozumienie 
skutków integracji, a także niebezpieczeństwo dla religijności i moralności społeczeństwa 
polskiego (Ściegienny, 2003, s. 35–36).

Wyrażane przez duchowieństwo i ogół społeczeństwa obawy dotyczące przyszłości pol-
skiego katolicyzmu wynikały m.in. z tego, że Polacy znacznie niżej oceniali religijność Eu-
ropejczyków niż własną. W sondażu CBOS z lutego 2011 roku 23,0% badanych doros-
łych Polaków oceniło mieszkańców Europy Zachodniej jako religijnych, 54,2% – jako nie-
religijnych, 22,6% – trudno powiedzieć i 0,1% – odmowa odpowiedzi. O wiele bardziej po-
zytywnie ocenili religijność typowych Polaków: 82,9% oceniło ich jako religijnych, 9,0% – 
jako niereligijnych, 8,0% – trudno powiedzieć i 0,1% – odmowa odpowiedzi (CBOS, 2011a, 
nr 249, s. 19–22). W badaniach Instytutu Spraw Publicznych z 2013 roku 62% ankietowa-
nych dorosłych Polaków oceniło swoich rodaków jako religijnych, a tylko 16% Niemców 
(Łada, 2013, s. 27). W kontekście takich ocen zrozumiałe były obawy części duchowień-
stwa i wiernych, że zsekularyzowana Europa będzie negatywnie wpływać na kondycję reli-
gijną Polaków, zwłaszcza w warunkach pogłębiającej się integracji europejskiej.

Według niektórych obserwatorów życia współczesnego UE już dzisiaj narzuca swoim 
członkom relatywizm moralny, laicyzm i indyferentyzm religijny. Eurosekularyzm jest do-
brym towarem eksportowym. W nowoczesności zanika powoli potrzeba transcendent-
nego uzasadnienia ładu moralnego. Ludzie odkrywają, że mogą żyć religijnie i moralnie 
w sposób bardziej zindywidualizowany, niezależny do pewnego stopnia od struktur kościel-
nych czy nawet chrześcijaństwa. Nie zawsze oznacza to dogłębną sekularyzację, często 
jest przejawem daleko posuniętej dechrystianizacji. Socjologowie, szczególnie zachodni, 



31

przepowiadają, że w najbliższym czasie dojdzie u nas do rozpadu więzi z religią i Kościo-
łem, a więc będzie narastał swoisty indyferentyzm religijny czy ateizm, a na pewno nastą-
pi pogłębienie procesów prywatyzacji religijności i jej subiektywizacji, czyli, inaczej mówiąc, 
selektywności (wybiórczości) i indywidualizacji. Procesy te będą dotyczyć nie tylko praktyk 
religijnych, lecz także treści dogmatycznych i moralnych katolicyzmu.

Podsumowanie

Człowiek reaguje emocjonalnie na otaczającą go rzeczywistość, doświadczając stanów od euforycznej 
radości po paraliżujący strach. Lękowe stany emocjonalne związane z antycypacją niebezpieczeństwa 
mogą mieć podłoże obiektywne bądź subiektywne, realne bądź urojeniowe, globalne bądź indywidualne, 
naturalne bądź społeczne. Wspólnym ich mianownikiem jest niepewność doświadczana w każdej dziedzinie 
i w każdej godzinie życia jednostkowego i grupowego. Ludzie projektują swoje obawy i lęki na to, co 
nieznane, nieprzewidywalne, co wymyka się spod ich kontroli. Podstawowy strach wynika z lęku istnienia, 
z obaw o bliższą i dalszą przyszłość, swoją i najbliższych. W wymiarze globalnym lękamy się terroryzmu, 
zagłady jądrowej, żywiołów przyrody, wojen, konfliktów międzynarodowych. W wymiarze jednostkowym 
poza lękami egzystencjalnymi o utratę życia lub zdrowia, niepokoje są powodowane ambicjami oraz 
strachem przed życiową porażką. Ludzie obawiają się utraty pracy, boją się, że nie sprostają wymaganiom 
i oczekiwaniom innych, że mogą ich zawieść, ale także zawieść samych siebie, zaprzepaścić marzenia 
i plany, zmarnować szanse, sprzeniewierzyć się hołdowanym zasadom. W sferze społecznej zagrożeniem 
może być obiektywnie istniejące rozwarstwienie społeczne, podziały ekonomiczne i klasowe, rozluźnienie 
obyczajów, panoszenie się chuligaństwa, brak bezpieczeństwa socjalnego. W Polsce zmiana ustroju, 
założeń ideologicznych, mechanizmów rynkowych i gospodarczych, a także rozwój nowych technologii 
sprawiają, że duża część społeczeństwa czuje się realnie lub potencjalnie zagrożona (Libiszowska- 

-Żółtkowska, 2007, s. 9).

Obawy i lęki mogą się też odnosić do integracji europejskiej, chociaż dotyczą one bar-
dziej płaszczyzny poznawczej (przewidywane skutki integracji europejskiej) niż emocjonal-
nej (osobiste obawy i lęki). Zdecydowana większość Polaków poparła członkostwo Polski 
w UE (około 80%), nawet jeżeli część wyrażała pewne obawy i zastrzeżenia. Ponad poło-
wa badanych Polaków dostrzegła korzyści płynące z integracji europejskiej, jej pozytywny 
wpływ na różne przejawy życia gospodarczego, ale ich opinie na temat zmian w religijno-
ści i moralności były już dość zróżnicowane. Coraz więcej Polaków wyrażało obawy, że in-
tegracja europejska pociągnie za sobą spadek religijności w społeczeństwie polskim, wie-
lu przewidywało niekorzystne zmiany w przywiązaniu do narodu i rodziny, a także wzrost 
swobody obyczajowej i nieżyczliwości międzyludzkiej (Tomasik, Zielińska, 2012).

W 2014 roku 31,9% badanych dorosłych Polaków sądziło, że po przystąpieniu naszego 
kraju do UE religijność Polaków się zmniejszyła, 34,8% – że zmniejszyła się trwałość pol-
skiej rodziny, 27,6% – że zmniejszyła się życzliwość ludzi wobec siebie, 19,4% – że zmniej-
szył się patriotyzm, 20,2% – że zmniejszyła się tolerancja wobec innych. Prawie połowa do-
rosłych Polaków dostrzegała wzrost swobody obyczajów (47,1%), a trzecia część – wzrost 
przestępczości w Polsce (31,3%). Duchowieństwo polskie częściej niż ogół społeczeństwa 
dostrzegało różnorodne zagrożenia na płaszczyźnie religijnej i moralnej, ale równocześnie 
w zdecydowanej większości w 2002 roku aprobowało integrację Polski z UE. Nie wiemy, 
czy i w jakim stopniu te nadzieje i obawy duchowieństwa wystąpiły w 2017 roku. Zarów-
no społeczeństwo, jak i duchowieństwo przewidują spadek religijności w społeczeństwie 
polskim w najbliższych latach, chociaż nie wszystkie zmiany będą powodowane integra-
cją europejską.
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Przynależność do UE i związane z tym procesy integracyjne nie muszą wpływać na to, 
że zmiany w religijności będą zbyt gwałtowne, że pójdą w kierunku wskazanym przez kraje 
zachodnioeuropejskie. W odniesieniu do młodzieży polskiej warszawski socjolog Krzysz-
tof Koseła pisał:

Młodzi mieszkańcy Polski żyją w świecie, w którym religia jest obecna i widoczna. Rzecz jasna, nie 
wszystkim się to podoba, wielu wolałoby przebywać w bardziej zeświecczonej przestrzeni publicznej. 
Taką przestrzeń znajdą za coraz mniej ważnymi granicami, w zjednoczonej Europie. Wspólne członkostwo 
społeczeństwa niemieckiego i polskiego w tym samym związku państw spowoduje, że sąsiedzi będą 
się spotykać, porównywać i oceniać istniejące odmienności rozstrzygając, czy są dla siebie atrakcyjni. 
Istotnym wymiarem tych odmienności będzie rola odgrywana przez religię (Koseła, 2005, s. 283).

Jest co najmniej wątpliwe, czy obecne żywe jeszcze „zasoby religijne” Polski będą od-
działywać na Europę Zachodnią, czy staniemy się „eksporterami” polskiej religijności do 
UE. Może się stać odwrotnie. Zsekularyzowane chrześcijaństwo będzie atrakcyjne dla wie-
lu Polaków. Rozpoznanie wpływu procesów integracji europejskiej na Kościół katolicki 
w naszym kraju, ale i na inne wspólnoty i grupy wyznaniowe, zarówno na płaszczyźnie in-
stytucjonalnej, jak i wspólnotowej, będzie stanowić w przyszłości ważne zadanie badaw-
cze w socjologii religii. Polacy w większości są zadowoleni z obecności w UE, aprobują go-
spodarczą i polityczno-prawną integrację europejską, ale chcą także zachować odrębność 
Polski w sferze kultury, obyczajów i religii (Żukowski, 2009, s. 279).
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HOPES AND ANXIETIES OF  POLES IN CONNECTION WITH EUROPEAN INTEGRATION 

SUMMARY The author highlights three questions concerning the in-
tegration of Poland with the European Union: firstly, the attitude of 
the Catholic Church towards European integration; secondly, the 
attitude of the Poles to the integration with the European Union; 
thirdly, social and religious consequences of European integration 
for Poland. The conducted sociological analyses have disclosed 
the attitudes – not completely accurate but hopefully close to the 
real ones – of the Poles towards European integration, expected 
effects and some of the anxieties. European integration has given 
the Poles, especially the younger ones, a lot of chances, but it has 
brought new threats and challenges, unknown before the acces-
sion of Poland to the EU.
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STRESZCZENIE Istotą pracy socjalnej jest troska o drugiego człowieka, 
jego dobro, wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu życiowych proble-
mów. Charakter niesienia pomocy jest jednak uzależniony od przy-
jętej przez daną grupę społeczną perspektywy pomagania, a co za 
tym idzie – uruchomienia zintegrowanego systemu wraz z jego infra-
strukturą, kadrą zawodową oraz kanonem uprawnień i przywilejów. 
W polu pracy socjalnej z dzieckiem terminalnie chorym coraz częś-
ciej wykorzystywane jest podejście umacniania (empowerment). 
Jego dopełnienie stanowią dwie koncepcje: resilience, ułatwiająca 
zrozumienie mechanizmów pozytywnej adaptacji małego pacjenta 
i jego opiekunów w obliczu choroby, oraz dezintegracji pozytyw-
nej, nastawionej na usankcjonowanie uprawnień i przywilejów dla 
tej grupy społecznej (chory terminalnie pacjent i jego opiekunowie), 
która ze względu na swoją sytuację osobistą ma ograniczone moż-
liwości doświadczania pełni życia. Wymienione podejścia mogą 
być przydatne w budowaniu relacji terapeutyczno-pomocowej 
z dzieckiem w opiece hospicyjnej. Niemniej jednak ich stosowanie 
w praktyce pracy socjalnej wymaga od profesjonalistów uważno-
ści oraz umiejętnego zaangażowania samego dziecka w proces 
zmiany ukierunkowanej na poprawę jakości życia jego i opiekunów. 
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W niniejszym opracowaniu autorki skupiają się na roli, jaką w systemie wsparcia dzieci termi-
nalnie chorych pełni podejście umacniające. W swoich rozważaniach prezentują wypracowany 
przez siebie model architektury umacniania, którego kluczowe filary tworzą fundament w pracy 
socjalnej z osobą wymagającą wsparcia i pomocy. Filary te dla profesjonalistów zajmujących się 
kliniczną pracą socjalną mogą stanowić źródło namysłu w ich codziennych działaniach.

Wprowadzenie

Praca socjalna jest zawsze realizowana w przestrzeni międzyludzkiej – wśród ludzi dzia-
łających w polu wzajemnych relacji. Jej działania ukierunkowane są na zrozumienie dyna-
miki funkcjonowania i zmieniania się jednostek – dojrzewania w procesie zmian oraz na to, 
w jaki sposób jednostki podtrzymują życie społeczne. Praca ta wymaga od profesjonali-
stów dodatkowej kompetencji – uważności, która pozwala „zobaczyć” efekty działań jed-
nostek znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i skupionych wokół pola (ws)pomaga-
nia. W procesie pomocowym splatają się indywidualne losy jednostek ze społecznym kon-
tekstem ich funkcjonowania, stąd kluczowe znaczenie ma zintegrowane i skoordynowane 
połączenie tych perspektyw. W tym układzie dostrzec można wielowymiarowość sprzęże-
nia zwrotnego. Jednostka czerpie bogactwo wartości ze środowiska, w którym funkcjonu-
je, i jednocześnie sama wnosi do środowiska (bliższego czy dalszego) to, co może ją sty-
mulować do dalszego rozwoju1.

Świadczenie opieki to wymagające zadanie, zwłaszcza gdy odnosi się do małego czło-
wieka, który niesie ze sobą bagaż doświadczeń związanych z trudnym procesem zdro-
wienia, chorowania, a często również odchodzenia. Znaczącego wymiaru nabiera tu re-
lacja terminalnie chorego dziecka z dorosłymi (rodzicami, opiekunami, profesjonalistami) 
świadomymi postępujących etapów rozwoju choroby i nieuchronnego, szybkiego odejścia 
dziecka na drugą stronę granicy życia. Zakończeniu ulega leczenie przyczynowe, najczęś-
ciej powiązane z chorobą nowotworową lub przewlekłą. Wdrożony zostaje system opie-
ki paliatywno-hospicyjnej realizowany na bazie opieki domowej. W rezultacie uruchomiony 
zostaje system zintegrowanej opieki i współpracy wielu specjalistów i wolontariuszy pracu-
jących w domu małego pacjenta. Działania interdyscyplinarnego zespołu w tej formie opieki 
nastawione są na wzmacnianie pacjenta i domowników w utrzymaniu najwyższego pozio-
mu jakości życia, jaki w danym momencie jest możliwy. Oprócz działań medycznych, pie-
lęgniarskich i wspierających wchodzą tu profesjonalne zachowania specjalistów, budują-
ce relacje z dzieckiem i jego rodzeństwem oraz z dorosłymi opiekunami. Mają one na celu 
przygotowanie małego pacjenta i jego najbliższych na trudny moment odchodzenia i nie-
uchronność śmierci. Znaczącego wymiaru nabiera podmiotowość, będąca fundamentem 
w budowaniu relacji. Wiąże się ona ściśle z wartością osoby ludzkiej, godnością osoby i jej 
prawem do szacunku, a także jej prawem do wolności i samostanowienia, zwłaszcza gdy 
osoba ta – dziecko terminalnie chore – zbliża się do kresu życia. Podmiotowość wiąże się 
również z poczuciem indywidualnego sprawstwa oraz poczuciem wpływu – świadomego 
i możliwie skutecznego oddziaływania na wybranych poziomach życia osobistego i spo-
łecznego (w tym doświadczania choroby i umierania).

1 Wielu opiekunów osób chorych i zależnych od dawna potwierdza tezę, iż niepełnosprawni, przewlekle chorzy ludzie 
uczą ich cierpliwości, pokory, miłości; stymulują ich do innowacyjnych rozwiązań w zakresie sprawowania bezpośredniej 
opieki czy rozwiązań prawnych, organizacyjnych itp.
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W procesie rozwoju choroby dziecko zachowuje prawo do zaspokajania potrzeb nie tyl-
ko związanych z wiekiem, lecz także tych specyficznych potrzeb opiekuńczych wynikają-
cych z sytuacji chorobowej. Dla małego terminalnie chorego dziecka dużego znaczenia na-
bierają te działania, które odnoszą się do radości życia. Z reguły nie uruchamiają one pro-
cesu zdrowienia, ale poprawiają komfort dnia codziennego. Obok pytań o sens choroby 
pojawiają się pytania o sens życia. Choroba może się przeplatać z gotowością do podąża-
nia za marzeniami i ich realizacją. Postępujący stan chorobowy nie musi być biernym eta-
pem oczekiwania na odejście. Może być wzbogacony o różnorodne, ciekawe i atrakcyjne 
doświadczenia, które mały pacjent jest w stanie przyjąć. Dobrze to wiedzą wolontariusze 
z Fundacji Mam Marzenie czy z Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci. Ich społeczna misja 
nastawiona jest na niesienie radości, szczęścia, pogody i spokoju ducha, zadowolenia, od-
czuwania przyjemności z drobnych rzeczy, wprawiania w dobry nastrój i humor, dawania 
nadziei i wiary na lepsze jutro dla wszystkich dotkniętych procesem choroby. W tym zakre-
sie podmiotowość i indywidualizm wzajemnie się przenikają.

Bez wątpienia dziecko stanowi wartość bezwarunkową. Jego problemy i potrzeby powin-
ny mieć dla dorosłych znaczenie priorytetowe. Nie można traktować dziecka jako przed-
miot, w sposób instrumentalny, ponieważ ma ono niezbywalne prawa, które tkwią w natu-
rze ludzkiej – jest podmiotem (Ruba, 1993; Bilicki, 2000). Dziecko nie może zaspokajać na-
szych potrzeb, aspiracji, zachcianek, apetytów na bycie rodzicem. Bycie dzieckiem jest za-
tem wartością samą w sobie, wiąże się z procesem (jak również z potrzebą) wychowania 
oraz stawania się sobą przez uczestnictwo w relacjach osobowych z innymi. Nie jest istot-
ne to, czy mały człowiek jest uzdolniony, inteligentny, piękny i zdrowy, czy dotyka go niepeł-
nosprawność, czy choroba. Dla dorosłego dziecko często stanowi wartość określaną jako 
największy skarb, który dała mu natura, ze wszystkimi prawami, jakie przynależą dorosłej 
osobie. Jednocześnie warto przypomnieć, że człowiek jest aktywnym podmiotem w życiu 
społecznym. Ma nie tylko wrodzoną potrzebę aktywności2, lecz również realny wpływ na 
swoje życie i otoczenie. Jest podatny na wpływy środowiska, jednak dzięki swojej podmio-
towości i indywidualności nie musi ulegać im mechanicznie, ma prawo dokonywania włas-
nych wyborów. W praktyce oznacza to wolę walki z chorobą, sposób bycia w chorobie, for-
mułę pożegnania się z bliskimi i ze światem. W sytuacjach trudnych – zmniejszonej bądź 
ograniczonej aktywności będącej skutkiem choroby – wyzwaniem dla profesjonalisty jest 
rozbudzenie i podtrzymanie w osobie woli działania.

W przestrzeni działania społecznego taka możliwość pracy profesjonalistów i wolontariu-
szy nad relacją skupioną wokół odbudowywania poczucia sensu u nieuleczalnie chorego 
dziecka pojawia się w kontekście założeń koncepcji umacniania. Z tego też powodu zasad-
niczym celem refleksji autorek będą pytania o to, jaką rolę w systemie wsparcia dzieci ter-
minalnie chorych pełni podejście umacniające oraz jakie filary współtworzą tzw. architektu-
rę umacniania w opiece hospicyjnej nad dzieckiem.

2 Zgodnie z podstawowymi ustaleniami antropologii filozoficznej i właściwego rozumienia „filozofii” umocnienia działanie 
nie jest obowiązkiem, gdyż jest istotą życia. Karol Wojtyła akcentuje w tym wypadku działanie, a zwłaszcza jego kluczo-
wy element – uczestnictwo w życiu wspólnoty. Umocnienie ma rozbudzić, ale nie oznacza to kształtowania, ponieważ to 
osoba jako podmiot ma kształtować swoje życie.
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Znaczenie umacniania3 w pracy socjalnej

Kluczowym pojęciem we współczesnej pracy socjalnej jest zmiana ukierunkowana na po-
moc w rozwiązywaniu problemów, jakie powstały w relacjach między ludźmi, oraz nasta-
wiona na umacnianie i wyzwalanie ludzi z tych sytuacji – wszystko po to, aby odzyskali oni 
satysfakcjonujący poziom życia i prawo do bycia sprawczym podmiotem działania (zob. 
Bartlett, 2003; International Federation of Social Workers, 2014). W ciągu ostatnich kilku-
dziesięciu lat zbudowano wiele modeli i podejść w pracy socjalnej z dzieckiem, jednak jak 
dotąd w literaturze niewiele można znaleźć na temat takiego działania w sytuacji choro-
by i zdrowienia. Warto zatem zwrócić uwagę na podejście umacniania, któremu w powyż-
szej definicji pracy socjalnej przyznano ważne miejsce i które coraz częściej jest stosowane 
przez profesjonalistów w odniesieniu do różnych podmiotów w sytuacji pomocy.

Zagadnienie umacniania jest różnie definiowane w literaturze polskiej i zagranicznej. Do-
datkowa trudność odzwierciedlona jest w tłumaczeniu terminu empowerment jako: umoc-
nienie, umacnianie, wzmocnienie, uprawomocnienie (Szmagalski, 1996; Frysztacki, 2009; 
Krzyszkowski, 2011), upełnomocnienie (Trawkowska, 2013; Gulczyńska, 2014), upodmio-
towienie – umocnienie (Frieske, 2012). Każde z tych określeń zwraca uwagę na inny aspekt 
zagadnienia. Umacnianie jest zarówno procesem, jak i rezultatem, czyli stanem ostatecz-
nym, oznaczającym uzyskanie siły (mocy), która sprawia, że osoby, grupy, instytucje lub 
społeczności mogą walczyć o wzmocnienie. Jako proces umacnianie oznacza ułatwie-
nie, umożliwianie i/lub promowanie zdolności do optymalnego oraz kompetentnego funk-
cjonowania. Jest wzmacnianiem do obrony, do samodzielnego zabiegania o swoje potrze-
by, siły jednostek w trudnej sytuacji, zwłaszcza podmiotów słabych, społecznie bądź eko-
nomicznie niewydolnych, upośledzonych czy też krzywdzonych przez innych lub system. 
Ważne jest również odróżnienie tego, w jakim stopniu umacnianie dotyczy jednostki, jej ro-
dziny i naturalnego środowiska, a w jakim profesjonalisty oraz instytucji, którą reprezentu-
je osoba w sytuacji pomocy.

Umacnianie jako proces prowadzi do odzyskania przez jednostki, grupy i społeczności 
możliwości „mówienia własnym głosem” i kontroli nad własnym życiem (Rappaport, 1985, 
s. 17). W praktyce pracy socjalnej oznacza tworzenie warunków umożliwiających ludziom 
odzyskiwanie wiary we własne siły i uczestnictwo w decyzjach i działaniach, które ich bez-
pośrednio dotyczą (Saleebey, 1992, s. 8). W podejściu nastawionym na wzmacnianie kom-
petencji i upodmiotowienie podstawą do działania jest rozpoznanie i mobilizowanie zaso-
bów tkwiących w społecznościach (jednostkach, grupach, rodzinach) i zachęcanie ich do 
samodzielnego poszukiwania sposobów radzenia sobie z trudnościami (Maluccio, 1979; 
de Shazer i in., 1986; Wódz, Kowalczyk, 2014, s. 17).

Kazimierz Frieske (2012, s. 116), który analizuje zagadnienie umacniania w programach 
socjalnych, stwierdza, że zawsze mamy do czynienia z podmiotowością wspieraną – je-
śli wycofujemy wsparcie, sytuacja wraca do stanu pierwotnego. Mając na względzie tego 
rodzaju zagrożenie, duże znaczenie ma proces nabywania kompetencji przez profesjo-
nalistów wspierających umacnianie osób w sytuacji pomocowej. Przede wszystkim cho-
dzi o odkrywanie zasobów i potencjałów w ludziach, szacunek i uznanie dla odmiennych 
stylów życia, komunikację interpersonalną (aktywne słuchanie, odzwierciedlenie uczuć, 
empatia), otwartość na drugą osobę i jej rodzinę, kreatywność w pomaganiu, świadome 

3 Angielski wyraz empowerment to pojęcie wieloznaczne, które tłumaczone jest na język polski w zależności od konteks-
tu i stosowane wobec grup defaworyzowanych, pozbawionych władzy, niektórych praw, przywilejów, uprawnień, które 
zajmują niższą pozycję w strukturze społecznej. W niniejszym artykule stosowane będzie pojęcie umacniania.
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wyznaczanie granic, w tym również pomagania, analizę układu sił i pomoc w jej zastoso-
waniu oraz autorefleksję nad własną rolą w procesie pomagania.

Umacnianie można analizować w odniesieniu do trzech poziomów: społeczeństwa jako 
całości (skupia się wówczas na zwiększeniu uczestnictwa obywateli w demokratycznym 
sprawowaniu władzy), społeczności i grup (akcentuje proces wzajemnych oddziaływań 
tychże na poprawę ich miejsca w układzie wpływów w środowisku) oraz jednostki (odno-
si się do rozwijania indywidualnego poczucia kontroli i wpływu na środowisko; Szmagalski, 
1996; Dubois, Krogsrud Miley, 1999; Marynowicz-Hetka, 2007). Proces umacniania można 
także opisać przy pomocy dwubiegunowego kontinuum – od dodawania otuchy i wzmac-
niania wewnętrznych sił do pokonywania zewnętrznych ograniczeń, uwarunkowań, by za-
pewnić możliwie szerokie uczestnictwo zarówno w kierowaniu własnymi losami, jak i wpły-
waniu na zmiany społeczne (Askheim, 2003). W takim znaczeniu umacnianie – jako przeci-
wieństwo bezsilności – występuje w dwu wymiarach: indywidualnym i strukturalnym, któ-
re nie tylko łączą się ze sobą, lecz również wzajemnie na siebie zachodzą (Gawęcka, 2004). 
W wymiarze indywidualnym umacnianie odnosi się do działań i procesów, dzięki którym 
jednostka zwiększa kontrolę nad własnym życiem, buduje wiarę w siebie i w swoje możli-
wości. Jednocześnie ukierunkowuje się na nową wiedzę, wzmacnia społeczne oraz perso-
nalne kompetencje i umiejętności. W procesie umacniania zostają uruchomione mechani-
zmy do walki z poczuciem zewnątrzsterowności, które przy wsparciu innych wydobywają 
jednostkę z syndromu wyuczonej bezradności. Wyzwolone przez jednostkę mechanizmy 
radzenia sobie z bezradnością, takie jak modelowanie zachowań, radzenie sobie ze stre-
sem, stosowanie metod uczenia przy wykorzystaniu małych kroków oraz zmiany przeko-
nań, mogą odbudować i rozbudować jej potencjał. W nim są zawarte indywidualne zasoby 
jednostki niezbędne do usamodzielnienia i sprawniejszego funkcjonowania. W sytuacji uwi-
kłania rodziny w proces chorobowy i proces umierania wzmacnianie indywidualnego po-
tencjału chorego terminalnie dziecka i jego rodziny daje lepszą szansę na przejście przez 
trudny czas odchodzenia.

W wymiarze strukturalnym natomiast umacnianie dotyczy struktur społecznych, barier 
i relacji wpływów, które podtrzymują zróżnicowanie społeczne i obniżają szanse na przeję-
cie kontroli nad własnym życiem. W praktyce chodzi o to, aby grupy pozbawione możliwo-
ści sprawczych wydobyły się z tego stanu, a następnie odbudowały swój status społeczny 
jako kompetentni i równouprawnieni obywatele (Askheim, 2003).

Dla terminalnie chorego dziecka, jego bycia w chorobie, zwłaszcza onkologicznej, ogrom-
ne znaczenie ma system wsparcia środowiskowego. Tam, gdzie zawodzą działania opieki 
ambulatoryjnej i szpitalnej, wsparcia należy szukać w opiece paliatywno-hospicyjnej spra-
wowanej bezpośrednio w domu. To strukturalne rozwiązanie oparte na systemie wizyt do-
mowych interdyscyplinarnego zespołu (lekarz onkolog, pielęgniarka onkologiczna, rehabi-
litant, psycholog, wolontariusz, a czasami i kapelan) łagodzi skutki bólu i choroby, ponie-
waż pacjent przebywa w domu, w bezpiecznym środowisku, wśród bliskich mu osób oraz 
ważnych dla niego przedmiotów. Nieuleczalnie chore dziecko wymaga całodobowej opieki 
i wsparcia, które z czasem dla opiekunów stają się wyczerpujące, dlatego też uzasadnio-
nym rozwiązaniem uzupełniającym zasadniczą opiekę domową nad dzieckiem niesamo-
dzielnym jest opieka wyręczająca. Podejmuje się ją w celu odbudowania więzi rodzinnych 
i zapewnienia najbliższym przestrzeni do wypoczynku, skupienia się na zdrowych człon-
kach rodziny. Pozwala na czasowe odciążenie od czynności świadczenia bezpośredniej, 
całodobowej opieki nad chorym nieuleczalnie dzieckiem poprzez umieszczenie małego 



42 / KATARZyNA ORNACKA, ELŻBIETA MIREWSKA / O ARCHITEKTURZE UMACNIANIA W OPIECE HOSPICyJNEJ…

pacjenta w stacjonarnym ośrodku hospicyjnym. Bez względu na kondycję psychofizyczną 
opiekunów chorującego dziecka w sytuacji mocnego zaostrzenia procesu chorobowego 
wskazana jest opieka w stacjonarnym hospicjum. Takie instytucjonalne rozwiązania nie są 
jednak powszechne. Wielu rodziców terminalnie chorych dzieci ma ograniczony dostęp do 
wsparcia środowiskowego. Czasami w osamotnieniu walczą ze skutkami uwikłania w pro-
cesy chorobowe w swojej rodzinie. W tym przypadku zasada upodmiotowienia, upełno-
mocnienia nie zawsze bywa przestrzegana.

Podejście umacniania wiąże się ze zwiększeniem zakresu wpływu, jaki należy zbudo-
wać w środowisku, aby jednostka otrzymała wsparcie, bardziej zaangażowała się w pro-
ces zmiany rzeczywistości i łatwiej połączyła się z innymi jednostkami, grupami czy szer-
szymi społecznościami na rzecz dobra wspólnotowego. Łączy się ono z pracą socjalną 
opartą na zasobach, ponieważ bardzo dobrze identyfikuje problemy i potrzeby pojedyn-
czych członków rodziny, jak i rodziny jako całości. W sytuacji choroby, zwłaszcza terminal-
nej, dużego znaczenia nabiera to, co rodzina posiada w sposób naturalny4. Izabela Kra-
siejko (2010, s. 59 i n.) przedstawia katalog zasobów indywidualnych i środowiskowych. Te 
pierwsze sprecyzowane zostały jako zasoby fizyczne (m.in. zdrowie, atrakcyjność fizyczna), 
psychologiczne (m.in. zdolności intelektualne), kulturowe i symboliczne (m.in. wiedza zawo-
dowa, poglądy religijne, polityczne). Listę tę zamykają zasoby w kryzysach życiowych i sy-
tuacjach stresowych. Do zasobów środowiskowych natomiast zaliczono zasoby socjalne 
(relacje z innymi, sieć wsparcia społecznego), gospodarcze (praca, wynagrodzenie, status 
społeczny), środowiskowe (jakość pracy, jakość zamieszkania, jakość środowiska życia) 
oraz usługi profesjonalne (dostęp do usług zabezpieczenia społecznego, poradnictwa, te-
rapii, medycyny, profilaktyki). Uruchomienie indywidualnych zasobów każdego członka ro-
dziny, w tym terminalnie chorego dziecka, oraz zasobów całej rodziny jako systemu, a tak-
że wykorzystanie dostępu rodziny do wszelkich zasobów istniejących w środowisku prze-
sądza o sposobie radzenia sobie z procesem chorobowym. Jeśli rodzina nie ma wspar-
cia, niewystarczające jest jej „osieciowanie” instytucjonalne lub też gdy jest osamotniona 
w walce z chorobą, to następuje osłabienie jej podstawowych funkcji. Podmiotowość cho-
rego dziecka zostaje ograniczona, prawa jemu przynależne nie są respektowane, a prawo 
do godnego odejścia podważone.

W praktyce pracy socjalnej umacnianie wiąże się również z koncepcją resilience5, która 
jest wykorzystana we wspominanym powyżej podejściu opartym na zasobach. Koncepcja 
ta wyjaśnia mechanizmy pozytywnej adaptacji jednostek w nieprzystających warunkach 
życia, tzw. fenomen dobrego przystosowania. Sprężystość nie jest statycznym zbiorem 
cech, lecz procesem rozwojowym, dzięki któremu rodzina może wytworzyć reakcje adap-
tacyjne na stres po analizie spójnego pozytywnego systemu przekonań i wartości, proce-
sów organizacyjnych rodziny oraz rodzinnych procesów komunikacyjnych, które tworzą kli-
mat wzajemnego zaufania i otwartej ekspresji między członkami tej rodziny (Ciczkowska-

-Giedziun, 2011, s. 214; Ornacka, 2013).
Pracując z rodziną dziecka terminalnie chorego i opierając się na koncepcji resilience, 

profesjonalista odwołuje się do zdolności pozytywnej adaptacji poprzez poszukiwanie 

4 Umacnianie jest ważne zarówno w wymiarze jednostkowym (dziecko terminalnie chore), jak też społecznym (rodzina 
dziecka, naturalne otoczenie dziecka) i wymaga subsydiarnego zaangażowania ze strony profesjonalistów i wolontariu-
szy. Z jednej strony, jako społeczeństwo jesteśmy odpowiedzialni za udzielanie komplementarnego wsparcia tak indywi-
dualnym osobom, jak też grupom społecznym. Z drugiej natomiast nie wolno interweniować (czy ingerować) tam, gdzie 
osoba lub tworzone przez nią grupy społeczne są zdolne do samodzielnego rozwiązywania swoich problemów.
5 Oznacza sprężystość (springiness), elastyczność (flexibility), plastyczność (plasticity), zdolność odkształcania (pliability).
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i wzmacnianie tych procesów interakcji, które pozwalają rodzinie przetrwać trudne, kry-
zysowe sytuacje. Punktem skupienia są wyzwania oraz zaangażowanie w rodzinę jako 
wspólnotę połączoną siecią wzajemnych relacji, która dzięki wspólnemu wysiłkowi może 
przetrwać, a regeneracja i wzmocnienie mogą się pojawić nawet w szczególnie trudnych 
momentach. Poszukiwanie zasobów rodziny, otwieranie możliwości rozwojowych i zdolno-
ści adaptacyjnych stanowi wyzwanie tak dla pracownika socjalnego, jak i dla wszystkich 
członków rodziny. Wszystko jednak po to, aby zmobilizować system rodzinny do bardziej 
świadomego działania i w konsekwencji przezwyciężenia trudnej sytuacji (Compton, Gala-
way, Cournoyer, 2005; Goldenberg, Goldenberg, 2006, s. 9–12).

W scalaniu koncepcji umacniania i resilience może też pomóc koncepcja dezintegracji 
pozytywnej, zakładająca społeczne wsparcie grup defaworyzowanych, które ze względu 
na utrudnioną sytuację osobistą/życiową nie są w stanie samodzielnie doświadczać rado-
ści i pełni życia. Dla tych osób system państwowy wprowadza pewne ułatwienia, upraw-
nienia, przywileje wzmacniające ich pozycję życiową, np. karty parkingowe dla niepełno-
sprawnych, pakiet onkologiczny przyspieszający diagnostykę i leczenie osób z chorobą 
nowotworową, świadczenia opiekuńcze itp.

Przywoływane koncepcje wzajemnie się przenikają, a zakres ich wykorzystania uwa-
runkowany jest stopniem niezaspokojenia potrzeb oraz złożonością problemów, jakich do-
świadczają osoby znajdujące się w sytuacji wymagającej wsparcia.

Proces umacniania dziecka i jego przejawy

Umacnianie kładzie nacisk na traktowanie małego człowieka jako partnera w relacji z doro-
słym. Partnerstwo, podobnie jak podmiotowość, może przybierać rozmaite formy i zakres(y). 
W każdym przypadku chodzi o szanowanie i przywracanie odrębności oraz własnego zda-
nia niezależnie od stanu chorobowego, demokratyczne realizowanie praw, kształtowanie 
i definiowanie granic wolności – elastyczne dostosowywanie granic do potrzeb dziecka, 
np. dziecku terminalnie choremu rodzice pozwalają na więcej. Może ono spędzać więcej 
czasu przed komputerem czy telewizorem, częściej odżywiać się fast foodami itp. Wiąże 
się to także z traktowaniem dzieci „jak ludzi”, którzy ze względu na wiek znajdują się w po-
zycji uprzywilejowanej. W praktyce oznacza to, że dorośli powinni dostosować się do świa-
ta dziecka, dostroić do sposobu przeżywania przez nie tego świata, jak również do towa-
rzyszących mu emocji i uczuć w taki sposób, aby nie urazić lub nie zranić jego kształtującej 
się tożsamości (zob. Johner, 2006; Anczewska, Wciórka, 2007; Kaszyński, 2013; Ornac ka, 
Żuraw, 2013). Lekarz hospicjum lub inny członek zespołu opieki hospicyjnej podczas roz-
mowy z dzieckiem siedzi blisko niego, ale z zachowaniem bezpiecznej przestrzeni, która 
zapewni mu komfort. Osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem terminalnie chorym są przy-
gotowane na jego różne reakcje – płacz, złość, milczenie itp. Akceptują tego rodzaju zacho-
wania, traktując je jako naturalne.

Stosowane wobec najmłodszych podejście ukierunkowane na zapewnienie podmioto-
wości wiąże się z poszanowaniem godności osoby, realizowaniem zasady samostanowie-
nia oraz umożliwieniem jednostce samodzielnego podejmowania decyzji. Wynika z tego, 
że kluczowym komponentem relacji z drugim człowiekiem jest szacunek dla godności i au-
tonomii w samostanowieniu o sobie. Poszanowanie tych wartości przejawia się w prawie 
dziecka do podejmowania decyzji, nawet jeśli ich rezultaty okażą się negatywne. Rola mą-
drego dorosłego polega na przedstawieniu małemu pacjentowi rozmaitych konsekwen-
cji, jednak ostateczna decyzja należy do osoby, której sprawa dotyczy. Istotne znaczenie 
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w pracy z dzieckiem terminalnie chorym ma również świadomość istnienia dwóch rodza-
jów godności – godności osoby, która jest niezbywalna (nadana człowiekowi wraz z jego 
przyjściem na świat), oraz godności osobistej, która wiąże się z zachowaniem jednostki 
i można ją zarówno utracić, jak też odzyskać. Podejście do człowieka jako do osoby jest 
warunkiem koniecznym umożliwiającym profesjonalne działanie i wykonywanie samego za-
wodu. Podczas sprawowania opieki nad śmiertelnie chorym dzieckiem niezależnie od tego, 
jakie jest schorzenie podstawowe i stan psychofizyczny, dziecko ma prawo do godności, 
szacunku oraz intymności.

W relacji partnerskiej z dzieckiem ważne są m.in. wzajemne zrozumienie, poszanowa-
nie, ale ze strony profesjonalistów, w tym pracownika socjalnego, winno temu towarzy-
szyć przestrzeganie granic i jasne zdefiniowanie pozycji dziecka w strukturze instytucjo-
nalnej hospicjum domowego6. Odmienność tego typu relacji polega na tym, że partner-
stwo w „czystej formie” zakłada współodpowiedzialność, której nie można oczekiwać od 
dziecka z racji etapu rozwojowego, na którym się znajduje, ale także od osób najbliższych 
dziecku. Dodatkowo należy pamiętać o tym, że dziecko w sytuacji choroby obarczone 
jest już zbyt dużą odpowiedzialnością za różne decyzje, stąd przeniesienie odpowiedzial-
ności za relację na małego człowieka może mieć daleko idące negatywne konsekwencje, 
m.in. w postaci wycofania się z życia społecznego, pogorszenia stanu zdrowia, agresji czy 
złości. Partnerstwo z dzieckiem chorującym można zatem nazwać refleksyjnym, ponieważ 
z jednej strony to dziecko stanowi źródło wiedzy o swoim życiu i ma wszystkie niezbęd-
ne zasoby, jak również zna odpowiedzi na pytania o skutecznym działaniu; z drugiej na-
tomiast to dorosły dysponuje odpowiednimi narzędziami i umiejętnościami zadawania py-
tań, dzięki czemu pomaga dziecku „w odkrywaniu jego rozwiązań oraz podąża za tym, co 
ono chce osiągnąć; zachęca do eksplorowania własnego wewnętrznego potencjału, aby 
zasoby dzięki temu uzyskane mogły być wykorzystane do osiągnięcia celu” (Ornacka, Żu-
raw, 2013, s. 22–39; por. Starr, 2005; Holliday, 2006; Sidor-Rządkowska, 2009; Szczepska-

-Pustkowska, 2011; Juul, 2011a, 2011b). W relacji partnerskiej nacisk położony jest na po-
szukiwanie rozwiązań, co pozwala zmienić perspektywę w patrzeniu na życie i otwiera zu-
pełnie nowe możliwości.

Filary umacniania w relacji terapeutyczno-pomocowej

Architektura umacniania, według autorek, odnosi się do kluczowych elementów kontak-
tu między chorym dzieckiem a dorosłymi. Poszczególne ogniwa tej architektury to: uważ-
ność, wczucie się, relacja, zaangażowanie, godność, otwarty dialog, autentyczność, 
podmiotowość.

Fundamentem, który stanowi spoiwo łączące wszystkie ogniwa architektury umacnia-
nia, jest uważność ukierunkowana na drugiego. Pozwala ona profesjonaliście zobaczyć to, 
co jest na pozór niewidoczne „gołym okiem” – wewnętrzny niepokój i lęk połączony z na-
dzieją na spokojne odejście, samotność i pragnienie bliskości, niezgoda na doświadcze-
nie choroby i akceptacja połączona z próbami odnalezienia swojego miejsca w nowej sy-
tuacji, obojętność wobec siebie oraz innych, często przechodząca w odrzucenie i otwar-
tość na innych, gotowość przyjęcia ich do swojego świata. Uważność „uruchamia” posta-
wę rozumiejącą, która ułatwia „wejście” w świat dziecka terminalnie chorego i otwiera na 
zrozumienie go (dziecka) w tym świecie. W ten sposób profesjonalista rozpoczyna proces 

6 Idea hospicjum domowego wiąże się z domem, który ma takim pozostać w swojej nieformalności i nieinstytucjonalnym 
charakterze.
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budowania relacji z dzieckiem i pozwala mu doświadczyć siebie jako kogoś wyjątkowego 
i niepowtarzalnego. Jednak pełne zrozumienie małego pacjenta wymaga uwzględnienia 
wymiaru uczestnictwa, które nierozerwalnie wiąże się z dialogiem, zdolnością ludzi do au-
tentycznego spotkania, współbytowania i współdziałania. Uczestnictwo jest pewnym wy-
miarem osoby ludzkiej i taką jej właściwością, bez której człowiek nie urzeczywistnia się 
jako osoba. Współbytując i działając wspólnie z innymi ludźmi, człowiek nie traci nic z oso-
bowego istnienia, nie przestaje być sobą. Uczestnictwo może się ujawniać jedynie wtedy, 
gdy osoba wejdzie w relacje z innymi osobami i z dobrem wspólnym. „Uczestnictwo jest 
właściwością osoby, a zarazem pewnym sposobem odniesienia do innych osób i do dobra 
wspólnego” (Wojtyła, 1976, s. 332).

Powtórzmy – w opiece hospicyjnej nad dzieckiem w szpitalu lub w opiece domowej istot-
ne znaczenie ma zbudowanie partnerskiej relacji, czyli m.in. angażowanie małych pacjen-
tów we współuczestnictwo (partycypację) w systemie rozwiązywania problemów zdrowot-
nych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych. To także poszukiwanie potencjalnych korzyści, ja-
kie można uzyskać przy respektowaniu zasady współudziału, np. dziecko pamięta nazwy 
leków, wie, jak ma przebiegać rehabilitacja, zna terminy wizyt u specjalistów, ma świado-
mość stosowania diety (wie, co wolno, a czego nie wolno mu spożywać), rozumie zasad-
ność zmiany nawyków, jest świadome wystąpienia ryzyka i konsekwencji nierespektowa-
nia zaleceń lekarskich itp. Oprócz oczekiwanych korzyści w relacji z małym pacjentem ze-
spół hospicyjny musi pamiętać o dwunastu blokadach, jakie utrudniają właściwą komuni-
kację personelu medycznego z chorym dzieckiem. Thomas Gordon zalicza do nich: naka-
zywanie, polecanie, komenderowanie; ostrzeganie, upominanie; moralizowanie, głoszenie 
kazań; obrzucanie wyzwiskami, przyklejanie etykietek; osądzenie, obwinianie; dezapro-
batę, przeciwstawianie się, pouczanie; aprobowanie, popieranie, chwalenie; analizowanie, 
interpretowanie; uspokajanie, okazywanie współczucia; ignorowanie, odwracanie uwa-
gi, przerywanie; wypytywanie, indagowanie; doradzanie i proponowanie rozwiązań. Oso-
by ujawniające swoje uczucia reagują na takie blokady wyłączeniem się z rozwiązywania 
problemów lub całkowitą rezygnacją z otwarcia się i skupiają się na komunikacie blokują-
cym (Gordon, 1999, s. 108).

Stąd podczas rozmowy członkowie zespołu hospicyjnego powinni zapewnić chorujące 
dziecko, że nie będą go oszukiwać, zawsze uszanują jego odmowę na proponowane dzia-
łania. Będą gwarantowali małemu pacjentowi swobodę wypowiedzi i swobodę zadawania 
pytań. Takie nastawienie profesjonalnego zespołu oznacza aktywne słuchanie, wstrzymy-
wanie się od pouczania i dawania dobrych rad, prezentowania fałszywych, mało realnych 
sądów na temat wyobrażeń co do przyszłości stanu zdrowia dziecka. Fałszywa nadzieja 
nie może być środkiem do wzmocnienia ani dziecka, ani jego prawnych opiekunów. Dziec-
ko terminalnie chore i jego najbliżsi muszą być przygotowani na etapy pogarszającego się 
procesu chorobowego oraz na nadejście momentu rozstania – śmierci. Ten moment dla 
rodzeństwa i rodziców umierającego dziecka nie może być zaskoczeniem. Niejednokrotnie 
jest to czas przeznaczony dla dziecka i jego bliskich na podejmowanie ważnych decyzji; na 
załatwianie spraw o charakterze prawnym (np. uznanie ojcostwa), emocjonalnym (np. go-
dzenia się rodziców) czy finansowym (szerzej Miś, Mirewska, 2014).

Uczestnictwo w relacji z drugim człowiekiem jest bardzo ważne w konstytuowaniu pod-
miotowości osobowej. „Ja” krystalizuje się w odniesieniu do „ty” i pomaga w samoakcep-
tacji, samoafirmacji, jak również we wzbogaceniu osoby ludzkiej. Spotkanie z drugim czło-
wiekiem jest szansą w ugruntowaniu podmiotowości, przy czym wzajemna afirmacja może 
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się dokonać jedynie wówczas, gdy mamy do czynienia z symetryczną relacją. Odsłaniamy 
się jako odrębne istoty – samoświadome, samopanujące i samoposiadające (Galarowicz, 
2000, s. 283). Im wyższa jakość relacji „ja–ty”, tym większa powinność i odpowiedzialność 
osoby za osobę.

Bez wątpienia uczestnictwo wiąże się również z zaangażowaniem – jako jedną z form 
można wymienić radzenie sobie z procesem chorobowym poprzez stosowanie metod re-
laksacyjnych, przy czym w opiece hospicyjnej nad dzieckiem to dorosły przejmuje odpo-
wiedzialność za stopień i intensywność tego zaangażowania. Warto jednak podkreślić, że 
w tej asymetrycznej relacji to dziecko jest ekspertem, ponieważ samo doświadcza i prze-
żywa swoją chorobę, i to ono może (ale nie musi) zaprosić dorosłego do wspólnej podró-
ży. Im bardziej profesjonalista otwiera się na spotkanie z drugim, tym większy musi być po-
ziom jego akceptacji dziecka w sytuacji choroby.

Uczestnictwo i zaangażowanie w procesie poznawania się dwóch osób – dziecka z pro-
fesjonalistą – wymaga także wczucia się w drugiego7. Jest ono rodzajem doświadczenia 
ludzkiego, wniknięcia w świat drugiego człowieka, zrozumienia i uchwycenia jego sposobu 
przeżywania tego świata. Odnosi się to do wymiaru emocjonalnego, poprzez który stara-
my się zrozumieć stan nastroju i uczuć drugiego człowieka. W sensie praktycznym może to 
oznaczać, że dziecko, które odczuwa naszą sympatię, przyjaźń, miłość, otwiera się przed 
nami, dając tym samym pozwolenie na poznanie jego wnętrza (Stein, 1988, s. 57 i n.). I od-
wrotnie, profesjonalista gotowy na przyjęcie terminalnie chorego dziecka jest otwarty na 
przyjmowanie różnorodnych ról, o które prosi dziecko, nawet zupełnie zaskakujących sa-
mego opiekuna, jak rola klowna czy bohatera z bajki.

Istotnym czynnikiem w budowaniu relacji między profesjonalistą i dzieckiem oraz zapew-
nieniu małemu człowiekowi bezpiecznej przestrzeni do godnego życia jest (profesjonalne) 
bycie sobą. Wiąże się ono z tym, co Carl Rogers określił jako autentyczność – „bycie god-
nym zaufania nie wymaga, abym był konsekwentny, lecz abym był zawsze PRAWDZIWY” 
(2002, s. 80) – tzn. świadomością swoich prawdziwych uczuć i umiejętnością ich wyraża-
nia. W praktyce oznacza to mówienie prawdy na temat stanu zdrowia chorego pacjenta 
z uwzględnieniem jego wieku i etapu rozwojowego, a także poziomu, do którego jest on 
w stanie przyjąć i zrozumieć przekazaną informację.

Autentyczność to również przyjęcie pozytywnej postawy wobec drugiego, która akcen-
tuje bezwarunkowy szacunek dla niego ze strony profesjonalisty. W skutecznym pomaga-
niu ważna jest odrębność osoby, która łączy w sobie siłę wewnętrzną z pewnym poczu-
ciem własnej tożsamości. W przeciwnym razie uczucia osoby doświadczającej choroby 
mogą stanowić zbyt duże obciążenie dla profesjonalisty, a co za tym idzie – mogą utrud-
nić mu pracę nad relacją.

W opiece hospicyjnej nad dzieckiem ukierunkowanej na budowanie relacji i więzi te-
rapeutycznej oraz towarzyszenie małemu człowiekowi w trudnej podróży szczególnego 
znaczenia nabiera przestrzeń wartości, wśród których wymienić można niezbywalną god-
ność osoby oraz godność osobistą związaną z zachowaniem jednostki, szacunek i wia-
rę w osobę, a także wolność do bycia takim, jakim jestem. W takich sytuacjach opieku-
nowie domagają się zapewnienia dla swych małych podopiecznych godnych warunków 

7 Pracownik socjalny, wkraczając w przestrzeń hospicjum domowego, ma zminimalizować swoją rolę jako profesjona-
listy, wykazać się wrażliwością zarówno dla autonomii dziecka, jak i autonomii domu pojętego jako wspólnota. Może on 
zostać włączony do tej wspólnoty przez dziecko i domowników, i to oni o tym decydują. Włączenie czy zaproszenie do 
wspólnoty rodzinnej odbywa się niezależnie od profesji, jaką wykonuje opiekun.
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przejawiających się m.in. we wsparciu osłonowym z tytułu przewlekłej choroby, w dostęp-
ności do leków i rehabilitacji, w stworzeniu godnych warunków do chorowania w domu 
(np. oddzielny pokój dla dziecka, zwłaszcza gdy ma ono rodzeństwo) czy w likwidacji ba-
rier architektonicznych.

Profesjonalista dbający o relację, reagujący na zmienne nastroje dziecka, a jednocześ-
nie życzliwie do niego nastawiony (o przyjaznym tonie głosu, „ciepłym” dotyku i uśmiechu) 
potrzebuje empatii dla siebie lub wobec siebie (Wieczorek, 2013) oraz uważności na sie-
bie. Nie zawsze jest to możliwe, gdyż głębokie skupienie na dziecku blokuje tę potrzebę, co 
prowadzi do rezygnacji z siebie i do zaburzenia wewnętrznej integralności. Im częściej przy 
współdziałaniu z innymi poświęcamy naszą integralność, tym większy czujemy ból i tym 
większy rodzi się w nas wewnętrzny konflikt, którego pierwszym sygnałem jest zmęczenie. 
Jeśli nie zadbamy o siebie, jakość naszej relacji z dzieckiem znacznie się pogorszy. Trud-
no wtedy mówić o podmiotowości, która stanowi przecież fundament w budowaniu relacji 
i pracy nad relacją z dzieckiem terminalnie chorym (Ornacka, Mirewska, w druku).

Podmiotowość wiąże się ściśle z wartością osoby ludzkiej, jej godnością i prawem do 
szacunku, a także jej prawem do wolności i samostanowieniem. Współwystępuje ona 
(podmiotowość) z poczuciem indywidualnego sprawstwa oraz poczuciem wpływu odnoś-
nie do formy spędzania czasu wolnego, poziomu zaangażowania w zabawę, nawiązywa-
nia kontaktów z innymi czy przyjmowania informacji o stanie jego zdrowia, które pozwala-
ją małemu człowiekowi uwierzyć w siebie i w rezultacie dają mu moc do działania. Ta we-
wnętrzna siła napędowa stanowi źródło życia dziecka – w istotny sposób może wpłynąć 
na kierunek jego myśli i spowodować, że dziecko terminalnie chore nie będzie „chować się” 
w swoim świecie, lecz włączy się w życie rówieśników, stanie się bardziej otwarte i chętne 
do (współ)pracy, rozpocznie autentyczne życie w otwartym dialogu z innymi.

Janusz Korczak jako lekarz pediatra postulował trzy zasadnicze prawa dziecka. Są nimi: 
prawo dziecka do śmierci, do dnia dzisiejszego oraz by było tym, czym jest. Uznał on tak-
że, że pierwszym niespornym jest prawo dziecka do wypowiadania swych myśli i czynne-
go udziału w naszych o nim rozważaniach (Korczak, 2002; Dangel, 2006). Niezbędne stają 
się tu narzędzia z obszaru komunikacji interpersonalnej. Należą do nich: empatyczne słu-
chanie, odzwierciedlenie uczuć, otwarcie się na małego pacjenta i podążanie za nim oraz 
towarzyszenie mu w chorobie. Stosowanie tych narzędzi jest wyzwaniem, ponieważ dzie-
ci terminalnie chore mają ogromne trudności z radzeniem sobie z emocjami w obliczu cho-
roby i cierpienia. Często manifestują swoją niezaradność, zachowują się egocentrycznie, 
a odpowiedzialność za swoją chorobę przenoszą na innych. Uważają, iż to właśnie cho-
roba daje im prawo do roszczeń czy nadmiernych wymagań wobec opiekuna. W takich 
sytua cjach zarówno rodzina, jak i mały pacjent mogą liczyć na profesjonalne wsparcie ze 
strony zespołu hospicyjnego, który ma ogromne doświadczenie i wiedzę w budowaniu 
trudnych relacji terapeutyczno-pomocowych.

Pojęcie otwartego dialogu stanowi kolejną cegiełkę w architekturze umacniania. Zda-
niem Jaakko Seikkuli8 (2017) pierwszą rzeczą, której uczymy się zaraz po urodzeniu, jest 

8 Jaakko Seikkula z University of Jyväskylä, Finlandia, psychiatra i psychoterapeuta, twórca metody „Otwartego Dialogu” 
(ODA), znanego również jako system leczenia skoncentrowany na rodzinie i sieci społecznej osoby w kryzysie psychicz-
nym. Metoda od ponad 30 lat jest rozwijana w całej Skandynawii, a obecnie w wielu krajach europejskich oraz w USA. Sy-
stem ten zakłada szybką interwencję we wczesnej fazie kryzysu psychicznego, dostosowanie leczenia do indywidualnych 
potrzeb pacjenta i jego rodziny, a także postrzeganie leczenia jako procesu wykorzystującego różne metody terapeutycz-
ne. W rezultacie pacjent ma szansę na pełne wyzdrowienie. Warto podkreślić, że metoda ta jest coraz częściej stosowa-
na w praktyce pracy socjalnej również w odniesieniu do innych grup.
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stawanie się uczestnikiem dialogu. Rodzimy się w relacjach, które stają się naszą strukturą. 
Intersubiektywność jest podstawą doświadczenia ludzkiego, a dialog sposobem, w jaki je 
przeżywamy. Istotną rolę odgrywa język oraz proces jego uwspólniania przez wszystkich 
partnerów tego dialogu. Chodzi o to, aby znaleźć przestrzeń, w której profesjonalista bę-
dzie mógł „usłyszeć” chorujące dziecko i jego opowieść o swoim doświadczeniu, a następ-
nie wzmocnić w nim poczucie współuczestnictwa i uznania jako osoby. Otwartość łączy 
się z siecią społeczną (najbliższymi, profesjonalistami oraz innymi dziećmi przebywającymi 
w placówce), która jest „obecna” przez cały czas trwania procesu budowania relacji i pracy 
nad relacją z dzieckiem. W ten sposób powstaje więź, z której rodzi się miłość rozumiana 
jako siła napędowa życia ludzkiego. Bez miłości nie ma relacji ani też dialogu, podobnie jak 
nie ma miłości w izolacji. Miłość zawsze ma charakter dialogiczny (Seikkula, Trimble, 2005). 

Dialogiczność i otwartość mogą być rozwijane poprzez bajkoterapię, która jest metodą 
wykorzystywaną do pracy z dziećmi w celu lepszego zrozumienia małego człowieka, jego 
napięcia i niepokoju czy odbudowania jego pozytywnego obrazu siebie i świata. Wejście 
w magiczną przestrzeń bajki pozwala zmniejszyć dystans, jaki pojawia się w osobowej re-
lacji w związku z chorobą dziecka, jak również pozwala zrozumieć wolontariuszom oraz in-
nym profesjonalistom świat widziany z perspektywy dziecka terminalnie chorego.

Otwarty dialog zbudowany na partnerstwie, wzajemnej uczciwości, zaufaniu między ze-
społem hospicyjnym a dzieckiem i jego rodzicami ma zapewnić odpowiednią jakość spra-
wowanej opieki. Podczas tego dialogu lekarz hospicyjny przedstawia dziecku – stosownie 
do jego możliwości percepcyjnych, dojrzałości, stanu świadomości i rozwoju umysłowe-
go – fazy rozwoju choroby oraz rokowania w tym zakresie. Jednocześnie w tej relacji lekarz 
umacnia małego pacjenta w jego prawach do cierpienia, na które składają się nie tylko ob-
jawy fizyczne (np. ból, który można złagodzić), lecz również problemy emocjonalne (psy-
chiczne) i egzystencjalne (duchowe). W ramach otwartego dialogu rodzice chorego dziecka 
przebywającego w domu mogą też oczekiwać dodatkowego wsparcia terapeutycznego, 
rehabilitacyjnego, socjalnego czy duchowego od innych członków zespołu rehabilitacyj-
nego (np. psychologa, pracownika socjalnego, rehabilitanta, duchownego) oraz wolonta-
riuszy przygotowanych do pracy hospicyjnej. Zaangażowanie tych ostatnich ma ogromne 
znaczenie i opiera się na edukowaniu i doradzaniu małemu pacjentowi i rodzinie w zakre-
sie radzenia sobie z chorobą, pielęgnacji, organizacji różnych form wsparcia czy organiza-
cji czasu wolnego dziecka. To również przejmowanie opieki nad nim podczas nieobecno-
ści rodziców realizujących w tym czasie sprawy urzędowe, własne sprawy zdrowotne, ad-
ministracyjne, prawne itp.

Uzupełnieniem profesjonalnej działalności zespołu hospicyjnego jest wsparcie nieprofe-
sjonalistów (np. znajomych, sąsiadów, wolontariuszy zrzeszonych w innego typu instytu-
cjach). Dla chorego dziecka wszyscy stanowią siłę społeczną o ogromnym i bezcennym 
potencjale. Obejmuje on takie wartości i postawy, jak wiedza (know how), czas, otwar-
tość, cierpliwość, gotowość do inspirowania dziecka w zakresie ogólnorozwojowym, sty-
mulowanie do zadań i zabaw oraz radzenie sobie z cierpieniem i chorobą. Niejednokrot-
nie w tej relacji (dziecko–wolontariusz) nieprofesjonaliści są łącznikami między dzieckiem, 
jego rodziną a różnymi fundacjami i stowarzyszeniami koncentrującymi się na wspieraniu 
dzieci i rodzin będących w opiece hospicyjnej. To te organizacje społeczne, wykorzystując 
własny potencjał (możliwość, zasoby, uprawnienia, przywileje), pomagają dzieciom speł-
niać marzenia, przywracają im wiarę w życie, niezależnie od ich losów zdrowotnych. Naj-
trudniejszym zadaniem dla zespołu jest sytuacja, kiedy dziecko odchodzi, a walka o jego 
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zdrowie i życie zostaje przegrana. Duże znaczenie ma tu otoczenie rodziny i rodzeństwa 
zmarłego dziecka opieką duszpasterską, psychologiczną, rehabilitacyjną, wolontariatem 
i wsparciem w żałobie. Rodziny przeżywające żałobę mogą w ramach tej opieki hospicyj-
nej liczyć na wsparcie grup doświadczających podobnego kryzysu. Ich wzajemna integra-
cja pod patronatem instytucji hospicyjnej może sprzyjać wykorzystaniu pozytywnych me-
chanizmów radzenia sobie z sytuacją kryzysu i szukaniu sensu życia w nowej sytuacji po 
stracie najbliższej osoby.

Zamiast podsumowania

W wyniku dotychczasowych rozważań powstaje architektura umacniania, będąca relacyjno- 

-dialogiczną budowlą, u podstaw której znajduje się uważność (rysunek 1). Bez niej trud-
no uchwycić kruchą i ulotną naturę dziecka terminalnie chorego czy dostrzec jego głęboko 
ukryte za cierpieniem i chorobą potrzeby. Głównymi filarami tej architektury są: umacnia-
nie, wczucie, relacja, zaangażowanie, godność, otwarty dialog, autentyczność i podmioto-
wość. W praktyce społecznej opartej na pracy z drugim człowiekiem wartości te wzajemnie 
się przenikają i uzupełniają, otwierając przestrzeń aksjologiczną pracy socjalnej (zob. Ka-
szyński, Ornacka, 2016).

Rysunek 1. Filary architektury umacniania

 Źródło: opracowanie własne.

Filary stanowiące architekturę umacniania można wykorzystywać na różne sposoby 
i w różnych formach zarówno w pracy z dzieckiem chorującym, jak również z jego najbliż-
szymi. Przykładowo stawianie dziecka w centrum zainteresowania i nadawanie sensu jego 
życiu „tu i teraz” może się odbywać poprzez dzielenie czasu z innymi – gry i zabawy, kon-
takt z wolontariuszami czy gośćmi. W przestrzeni edukacji przebywanie z dzieckiem ozna-
cza także zajęcia edukacyjne w zakresie choroby. To dziecko jest ekspertem odnośnie do 
swojej choroby, potrafi odczytywać parametry swojego stanu zdrowia, jest włączone w pro-
ces leczenia. W hospicyjnej opiece domowej natomiast coraz częściej rodzina i wolonta-
riusze są włączani w proces superwizji, który otwiera im możliwość autorefleksji i spojrze-
nia na siebie z innej perspektywy. Uważność pozwala realizować indywidualne marzenia 
dzieci terminalnie chorych, czego przykładem są różne organizacje społeczne współpra-
cujące z hospicjami dziecięcymi. Ułatwiają one opiekunom rozwijanie wyobraźni i radości  
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codziennej małego pacjenta, poszukiwanie motywacji do walki z chorobą. Jednocześnie 
pozwalają profesjonalistom zachować dystans do siebie poprzez wchodzenie i przyjmowa-
nie różnych ról. Taka otwartość zwiększa autorytet u dziecka, umacnia autentyczność opie-
kuna i daje poczucie bliskości z małym pacjentem i jego rodziną.

Powyższe analizy skłaniają do poważnego namysłu nad pracą socjalną i kierunkiem jej 
rozwoju. Nie od dzisiaj wiadomo, że współczesne oczekiwania wobec pracy socjalnej są 
bardzo wysokie – dominują podejścia zorientowane na uchwycenie dowodów zmiany, kon-
cepcje promujące ewaluowanie rzeczywistości, ze szczególnym naciskiem na skuteczność 
i efektywność, trendy modelujące zarządzanie tak pracą socjalną, jak i pomocą społeczną 
czy przyporządkowanie świata społecznym instytucjom. Może zatem warto wykorzystać 
pewne obszary wiedzy do tego, aby spojrzeć na dzieciństwo zarówno przez pryzmat istnie-
jących struktur społecznych (czy systemów opieki paliatywnej), jak również samych dzieci 
terminalnie chorych – ich sposobu postrzegania i rozumienia rzeczywistości, a także prze-
strzegania praw i współtworzenia przywilejów. Może nie bez znaczenia jest wsłuchanie się 
w „głos” chorującego dziecka i rozpoznanie jego faktycznych potrzeb. Ten proces identyfi-
kacji ma bowiem zmierzać w kierunku zbudowania bardziej optymalnego systemu wsparcia 
społecznego dla pozostających w opiece hospicyjnej małego pacjenta i jego najbliższych.
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ON THE ARCHITECTURE OF STRENGTHENING HOSPICE CARE FOR CHILDREN AS A CHALLENGE OF 

SOCIAL WORK

SUMMARY The essence of social work is to care for another person, 
their good, support and help in solving life problems. However, the 
nature of aid is dependent on the social group’s perspectives to 
help, and thus the launch of an integrated system with its infra-
structure, professional staff and the canon of rights and privileges. 
In the field of social work with a child terminally ill, empowerment 
is increasingly used. There are two concepts to complement it: re-
silience, which facilitates the understanding of the mechanisms of 
positive adaptation of the small patient and its carers in the face of 
illness, and positive disintegration, aimed at sanctioning the rights 
and privileges of this social group (terminal patient and their car-
ers). The personal situation of the patient limits them to experience 
fullness of life. These approaches may be useful in building a ther-
apeutic-assistance relationship with a child in hospice care. How-
ever, their use in the practice of social work requires professionals 
to be mindful and to engage the child in a process of change that 
is directed towards improving the quality of life for them and their 
carers. In this paper, the authors focus on the role that the support 
system for terminally ill children has in the reinforcement approach. 
In their reflections, they present a model of consolidation architec-
ture developed by them, whose key pillars form the basis of social 
work with a person in need of support and assistance. These pillars 
for professionals involved in clinical social work can be a source of 
thought in their professional day-to-day activities.
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STRESZCZENIE Głównym celem artykułu jest określenie wyzwań 
i szans, jakie niesie ze sobą proces starzenia się społeczeństwa. 
Wiek XX oraz początek obecnego stulecia to okres bardzo istot-
nych zmian ludnościowych w Europie i na świecie, których dyna-
mika i kierunek budzą wiele obaw. Europa od kilkudziesięciu lat 
ulega demograficznemu starzeniu. W perspektywie proces ten 
jeszcze się nasili, co doprowadzi do zasadniczej zmiany proporcji 
między ludźmi młodymi i starymi. Polska należy do krajów, w któ-
rych zmiana ta będzie szczególnie drastyczna. Artykuł stanowi pró-
bę odpowiedzi na pytanie, jak na tle Europy starzeje się populacja 
Polski i gdzie można poszukiwać społecznych implikacji tego pro-
cesu. Przeprowadzone w tekście analizy pokazują, że starzenie się 
społeczeństwa jest procesem wielowymiarowym, który wyznacza 
nowe konteksty w wielu ważnych dziedzinach.
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Wprowadzenie

Starzenie się ludności nie jest zjawiskiem nowym, ale dopiero w XX wieku stało się po-
wszechne. Proces ten, niezależnie od sposobu jego opisywania czy pomiaru, wyraża się 
wzrostem odsetka ludzi starych w społeczeństwie, stąd też część przedstawicieli nauk 
społecznych wspomina o „siwiejącej” populacji (Giddens, 2005, s. 185) czy „siwiejących 
pokoleniach” (Stuart-Hamilton, 2006, s. 14). Dane demograficzne dla Europy są niepoko-
jące. Prognozy Eurostatu (2016) pokazują, iż w najbliższych dekadach XXI wieku społe-
czeństwa europejskie będą się starzeć w szybkim tempie. Przewiduje się, że do roku 2080 
liczba ludności 28 krajów unijnych mająca 65 lat i więcej wzrośnie i stanowić będzie bli-
sko 30% całej populacji Unii Europejskiej (dalej UE), a odsetek ludności najstarszej (80+) 
osiągnie wówczas poziom 12,3%. Podobne tendencje demograficzne zauważamy w Pol-
sce, gdzie proces starzenia się ludności w świetle wszystkich dostępnych prognoz demo-
graficznych jest jednym z najszybciej i najgłębiej postępujących w UE. Jeśli nic nie ulegnie 
zmianie, to w ciągu najbliższych czterdziestu lat nasze społeczeństwo zmieni się z najmłod-
szego w Europie w najstarsze (wPolityce.pl, 2014). Stanisław M. Szukalski (2011, s. 409) 
sygnalizuje, że grozi nam regres demograficzny, który będzie podstawową determinantą 
rozwoju społeczno-ekonomicznego naszego kraju.

W związku z powyższymi uwagami nasuwają się liczne pytania. Czy nie popadamy 
w „paniki demograficzne” i „determinizm demograficzny”? Czy prognozy ludnościowe 
mogą przekreślić wszystkie pozytywne warianty rozwoju społeczno-gospodarczego Pol-
ski? Czy wręcz odwrotnie, demograficzne starzenie się populacji może być czynnikiem wy-
zwalającym kreatywność biznesu i innowacyjne podejście w zakresie dostarczania dóbr 
i usług? W jakim stopniu jesteśmy przygotowani do procesu zaawansowanego starze-
nia się populacji? W jaki sposób stawić czoła wyzwaniom i wykorzystać możliwości, ja-
kie on ze sobą niesie? Gdzie możemy się spodziewać konsekwencji starzenia się dzisiej-
szych społeczeństw? W niniejszym tekście społecznych następstw starzenia się ludno-
ści będziemy poszukiwać poza jednostką, analizując procesy i zjawiska dotyczące całe-
go społeczeństwa lub jego znacznej części oraz tworzonych przez nie instytucji na pozio-
mie makrospołecznym.

Obecne i przyszłe wyzwania demograficzne Europy1

O ludności żadnego innego kontynentu nie można z równą siłą powiedzieć, że jest stara. 
Według danych Eurostatu w 2014 roku w 28 krajach UE żyło 506,8 mln ludzi, z czego nie-
mal 94 mln było w wieku 65 lat i więcej, a ponad połowa mieszkańców kontynentu prze-
kroczyła 40. rok życia. Osoby starsze stanowiły ponad jedną piątą ludności we Włoszech, 
Niemczech i Grecji (Eurostat, 2015). Marek Okólski (2012, s. 233) zwraca uwagę, iż zróżni-
cowanie zjawiska starości demograficznej między krajami Europy jest tak niewielkie, że nie-
mal każda z europejskich populacji jest starsza od populacji każdego z pozostałych kon-
tynentów2. Tak postrzegane wewnętrzne podobieństwo ludności europejskiej stanowi jej 
uderzającą cechę.

1 Istnieje problem z ustaleniem podstawowych faktów demograficznych dotyczących współczesnej Europy jako całości, 
a także jej głównych części. Różne instytucje statystyczne podają różne dane dotyczące tych samych zjawisk ze względu 
na to, że samo pojęcie Europy jest przez nie odmiennie definiowane, np. biuro statystyczne ONZ postrzega Europę jako 
obszar geograficzny, podczas gdy Komisja Europejska (również Eurostat) przychyla się do kryterium politycznego.
2 Wyjątki od tej zasady obejmują 6–8 państw.
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Starzenie się Europy znamionuje nie tylko jego wysoki poziom, lecz także silna dynami-
ka tego procesu, zwłaszcza na tle innych części świata. Obecnie rozwój ludnościowy UE, 
podobnie jak całej Europy, jest zdecydowanie najwolniejszy zarówno w historii nowożytnej, 
jak i w porównaniu z innymi kontynentami. Skutkuje to obniżeniem jej pozycji na demogra-
ficznej mapie świata. O ile w 1960 roku ludność Europy stanowiła 20% ludności świata, to 
w 2015 roku jej udział ograniczył się do 10% (UN, 2015). Ludność UE w 2015 roku wyno-
siła 506 mln, czyli 68,8% ludności Europy, ale tylko 6,9% ludności świata (Stańczak, Szał-
tys, Witkowski, 2016, s. 31). Perspektywy rozwoju demograficznego Starego Kontynentu 
są jeszcze bardziej pesymistyczne (patrz tabela 1).

Tabela 1 

Rozwój ludności świata w latach 2015–2100 (mln)

Rok

Region

Afryka
Ameryka
Pd. i Śr.

Ameryka
Pn.

Australia  
i Oceania

Azja Europa Świat

N % N % N % N % N % N % N %

2015 1186 16 634 9 358 5 39 1 4393 60 738 10 7349 100

2020 1340 17 667 9 371 5 42 1 4598 59 740 10 7758 100

2030 1679 20 721 8 396 5 47 1 4923 58 734 9 8501 100

2040 2063 23 760 8 416 5 52 1 5144 56 721 8 9157 100

2050 2478 25 784 8 433 4 57 1 5267 54 707 7 9725 100

2060 2903 28 793 8 449 4 61 1 5290 52 689 7 10 184 100

2070 3322 31 788 7 465 4 64 1 5238 50 671 6 10 548 100

2080 3719 34 771 7 479 4 67 1 5141 47 659 6 10 837 100

2090 4078 37 748 7 490 4 69 1 5017 45 652 6 11 055 100

2100 4387 39 721 6 500 4 71 1 4889 44 646 6 11 213 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie UN, 2015.

Zgodnie z prognozą opracowaną przez ONZ liczba ludności świata do roku 2100 zwięk-
szy się o ponad jedną trzecią (około 3,8 mld), do poziomu 11,213 mld (prawdopodobnie 
w 2056 roku osiągnie 10 mld). Z prognozy wynika, że w kolejnych dekadach tempo rozwo-
ju ludności świata będzie coraz wolniejsze (z 11,9% w latach 2010–2020 do 6,2% w latach 
40. XXI wieku). To spowolnienie będzie prawie niezauważalne w przypadku Afryki, która za-
ludnia się najsilniej i w 2050 roku osiągnie pułap prawie 2,5 mld (przyrost liczby ludności 
o 1,3 mld, czyli ponaddwukrotny). Z kolei najbardziej zmniejszy się liczba ludności w Euro-
pie i w UE – w 2050 roku odpowiednio do poziomu 707 i 500 mln, czyli o 4,2 i 1,2%. Lud-
ność Europy będzie wówczas stanowiła około 7,0%, a UE – około 5,0% ludności świata 
(UN, 2015).

Europa jest najstarszym demograficznie kontynentem. Jedną z miar określających za-
awansowanie procesu demograficznego starzenia się populacji jest udział ludności w wie-
ku 65 lat i więcej. Zmiany strukturalne w demografii ludności Europy (a w tym UE) w du-
żym stopniu wynikają z niskiego wskaźnika urodzeń (na jedną kobietę w wieku 15–49 lat 
w UE przypada 1,58 dziecka) i wzrastającej długości życia. Mieszkanki UE mające 65 lat 
mogą liczyć średnio na kolejne 21,1 lat życia, natomiast mężczyźni − 17,7 lat (Eurostat, 2015, 
s. 136). Główne zagrożenia wynikające z tego procesu to skala starzenia się społeczeństw 
europejskich, zmiany w wielkości zasobów pracy oraz idące w ślad za tym skutki społecz-
no-ekonomiczne. Obserwujemy również proces tzw. podwójnego starzenia się ludności 
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Europy, kiedy razem ze wzrostem odsetka osób starszych następuje jednocześnie zmia-
na struktury tej subpopulacji polegająca na jeszcze szybszym wzroście liczby osób bar-
dzo starych, tj. 80+ (szerzej: Szukalski, 2013, s. 33–54; Szukalski 2014, s. 59). W 28 kra-
jach UE prognozuje się przyrost tej grupy wiekowej z 5,3% w 2015 roku do 10,9% w roku 
2050. Następnie jej wzrost lekko wyhamuje, by w 2080 roku osiągnąć wskaźnik 12,3%  
(Eurostat, 2016).

Dynamikę procesu starzenia się populacji Europy bardzo dobrze obrazuje prognoza ONZ 
zamieszczona w tabeli 2. Wynika z niej jednoznacznie, iż przyrost osób w kategoriach wie-
kowych 65 lat i więcej, a także 80 lat i więcej będzie miał w Europie tendencję wzrostową 
i będzie wyższy niż w innych częściach świata.

Tabela 2 

Zmiany odsetka ludności w wieku 65+ i 80+ w latach 1950–2050 (%)

Region
Populacja w wieku 65 lat i więcej Populacja w wieku 80 lat i więcej

1950 2000 2025 2050 1950 2000 2025 2050

Afryka 3,2 3,4 3,9 5,9 0,3 0,4 0,5 0,9

Ameryka Południowa i Środkowa 3,6 5,6 10,3 19,5 0,4 1 2,2 5,7

Ameryka Północna 8,2 12,3 19,1 22,7 1,1 3,2 4,5 8,6

Australia i Oceania 7,4 9,8 14,2 18,2 1 2,2 3,5 6,4

Azja 4,1 5,7 10,1 18,2 0,4 0,8 1,8 4,9

Europa 8,2 14,7 21,1 27,6 1 2,9 5,5 10,1

Świat 5,1 6,8 10,4 16 0,6 1,2 2,0 4,5

Źródło: zestawienie własne na podstawie UN, 2015.

Na zakończenie tej części rozważań należy zauważyć, że choć proces demograficznego 
starzenia się dotknie wszystkie europejskie społeczeństwa, to jego tempo będzie uzależ-
nione od poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego charakterystycznego dla poszcze-
gólnych państw. Warto również podkreślić, iż starzenie się populacji ma charakter długo-
trwały i stawia przed europejskimi społeczeństwami wiele problemów, z jakimi dotychczas 
się one nie zetknęły.

Proces starzenia się w Polsce na tle europejskim

Stosunki ludnościowe – liczebność i dynamika populacji oraz jej podstawowe cechy struk-
turalne – stanowią jedno z najistotniejszych wyzwań dla Polski w XXI wieku. Prognozy de-
mograficzne dla naszego państwa, o czym była mowa wyżej, w perspektywie 2050 roku 
są niekorzystne. Należymy do niewielkiej grupy krajów wspólnoty europejskiej, w których 
ostatnio wystąpiły łącznie trzy zjawiska mające zasadniczy wpływ na dynamikę demogra-
ficzną: spadek płodności, nasilenie emigracji i brak imigracji (Okólski, 2010, s. 69). W pro-
cesach tych szczególnie istotne wydaje się to, że w Polsce są one długotrwałe, a ich zbież-
ność w czasie trwa co najmniej 25 lat.

Rozważając perspektywy starzenia się populacji Polski, można odpowiedzialnie spo-
glądać w bardziej odległą przyszłość niż najbliższe ćwierćwiecze. W tym celu sięgnięto 
do wyników najnowszej prognozy Głównego Urzędu Statystycznego (dalej GUS) na lata 
2015–2050, który przedstawił wyniki prognozy ludności rezydującej dla Polski w per-
spektywie 35 lat. Jako punkt wyjścia przyjęto stan ludności rezydującej w dniu 31 grud-
nia 2014 roku. Wyniki uwzględniają zarejestrowane migracje długookresowe, zarówno te 
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definitywne (na pobyt stały), jak i czasowe (na okres co najmniej 12 miesięcy). Do najważ-
niejszych wyznaczników starzenia się populacji zalicza się następujące zjawiska.

Po pierwsze, prognozowany jest spadek liczby ludności Polski. W 2050 roku wynie-
sie ona 34 mln 856 tys. osób. W porównaniu do stanu w roku bazowym 2014 oznacza 
to zmniejszenie liczby ludności o 3,15 mln, to jest 8,3% (GUS, 2015a). Największe spadki 
prognozowane są już za piętnaście lat. Jest to skutek malejącego współczynnika przyro-
stu naturalnego i niskiej dzietności kobiet. Podtrzymanie liczebności populacji wymaga, by 
wskaźnik dzietności kobiet wynosił 2,1, podczas gdy w 2014 roku osiągnął on poziom 1,29 
(GUS, 2015b).

Po drugie, zmieni się struktura demograficzna wyrażająca się wzrostem liczby osób po-
wyżej 65. roku życia w ogólnej liczbie ludności Polski, z 18,9% w 2014 roku do 31,5% 
w 2050 roku, czyli wzrost o 5,1 mln (GUS, 2015a, s. 4).

Po trzecie, nasili się zjawisko podwójnego starzenia się (double ageing). Liczba osób 
w wieku 80 lat i więcej z około 1,5 mln w 2014 roku w 2050 roku wzrośnie ponad dwu-
krotnie, do poziomu ponad 3,5 mln, i będzie stanowiła 60% ludności w podeszłym wieku 
(GUS, 2015a).

Po czwarte, nastąpi ubytek zasobów pracy poprzez zmianę w relacjach pomiędzy po-
szczególnymi grupami wiekowymi. Przewidywany jest spadek liczby ludności w wieku 
przedprodukcyjnym (z 18 do 11,5%) i produkcyjnym (z 63 do 57%). Wzrośnie z kolei liczba 
osób w wieku poprodukcyjnym. Udział osób starszych (w wieku poprodukcyjnym) w całej 
populacji będzie ponad dwukrotnie większy niż osób najmłodszych, w wieku przedproduk-
cyjnym (GUS, 2015a, s. 6–7).

Po piąte, relacje liczebne między opisanymi populacjami przełożą się na wzrost współ-
czynnika obciążenia demograficznego osobami w wieku poprodukcyjnym. W 2050 roku na 
100 mieszkańców Polski w wieku produkcyjnym będzie przypadało ponad 59 osób w wie-
ku 65 lat i więcej – w 2014 roku było ich 29 (GUS, 2015a, s. 7).

Po szóste, warto zwrócić jeszcze uwagę na kilka cech, jak proces zróżnicowania starze-
nia się społeczeństwa polskiego na poziomie regionalnym, oczekiwany wzrost liczby osób 
65+ będących w stanie niepełnosprawności czy silną feminizację i singularyzację ludno-
ści w podeszłym wieku. Wśród populacji 60 lat i więcej kobiety stanowią większość (59%) 
– na 100 mężczyzn przypada ich 143 (dla całej ludności Polski wskaźnik feminizacji wynosi 
107). Rosnący wraz z wiekiem udział kobiet w populacji jest konsekwencją nadumieralności 
mężczyzn i zróżnicowania parametrów trwania życia – kobiety osiągające wiek 60 lat mają 
przed sobą ponad 5 lat więcej życia niż mężczyźni. Przewaga liczebna kobiet wzrasta wraz 
z przechodzeniem do kolejnych grup podeszłego wieku, np. w grupie wieku 60–64 lata ko-
biety stanowią 54% zbiorowości i współczynnik feminizacji wynosi 125, a wśród osób co 
najmniej 80-letnich już 70% to kobiety i na 100 mężczyzn przypada ich 228 (GUS, 2016). 
Kolejną konsekwencją demograficznego starzenia się społeczeństwa polskiego jest sin-
gularyzacja i coraz częstsze samotne zamieszkiwanie osób starszych. Według prognoz 
GUS w 2030 roku 53% gospodarstw jednoosobowych będzie prowadzonych przez osoby 
w wieku co najmniej 65 lat, w tym 17,3% przez osoby w wieku 80 lat i więcej (GUS, 2016).

Skutki przedstawionych procesów demograficznych są wielorakie. Starzenie się popula-
cji wiąże się z wieloma procesami społecznymi: zmianami finansowania wydatków publicz-
nych (zabezpieczanie emerytalno-rentowe), zmianami wzorów konsumpcji i inwestycji, pro-
duktywnością pracy ludzi, innowacyjnością, preferencjami politycznymi, niedoborem zaso-
bów siły roboczej, zmianami w obszarze nauki i edukacji.
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Skutki regresu demograficznego i starzenia się społeczeństwa Polski –  
wymiar makro

Początek XXI wieku to czas, w którym tłem stają się aspekty rozwoju o charakterze go-
spodarczym, politycznym oraz społecznym, a zasadnicza rola przypisana jest demografii. 
Wzajemne zależności, jakie mają miejsce pomiędzy procesami demograficznymi a rozwo-
jem o charakterze społeczno-gospodarczym, są złożone, zaś siła i obszar ich oddziaływa-
nia nie mają charakteru stałego, lecz podlegają ciągłym zmianom. Zachodzące przeobra-
żenia demograficzne wywierają wpływ na różne dziedziny życia społecznego.

Używając języka politologów, zjawisko wzrostu liczby osób starych określić można obra-
zowo jako „siwienie elektoratu”. Jest to siwienie podwójne, oznacza bowiem zarówno 
wzrost udziału ludzi starych wśród potencjalnych wyborców (osób uprawionych do głoso-
wania), jak i wzrost udziału tych grup wiekowych wśród faktycznych uczestników wybo-
rów. Bezpośrednio jest to powodowane faktem, że obywatele w starszym wieku są bardziej 
zdyscyplinowanymi wyborcami. Ich głosy − na co wskazują analizy − zaczynają przesądzać 
o wynikach wyborów3. W 2016 roku osoby w wieku emerytalnym stanowiły 22,5% upraw-
nionych do głosowania, w roku 2030 będzie to 27,5%, a w 2040 roku stanowić będą jed-
ną trzecią elektoratu (Gadomski, 2016). W związku z powyższym ta grupa obywateli sta-
je się coraz ważniejszym adresatem programów partii politycznych. Żadna partia czy ko-
alicja rządząca (również żadna partia i koalicja opozycyjna pragnąca zdobyć władzę) nie 
mogą lekceważyć potrzeb osób starszych. W opinii specjalistów będą oni mieli coraz więk-
szy wpływ na wyniki wyborów zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym, jak i europejskim 
(Cichoracki, 2012, s. 42).

Spadek zasobów pracy wynikający ze starzenia się społeczeństwa, a także przechodze-
nia na wcześniejsze emerytury oznacza konieczność podjęcia działań redukujących ne-
gatywne skutki tego procesu. Dane liczbowe są niepokojące. Odnotowujemy ujemne sal-
do wchodzących i wychodzących z rynku pracy oraz bardzo niską aktywność zawodową 
wśród starszych wiekiem. Według ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego wskaź-
nik zatrudnienia osób w wieku 65 lat i więcej w 2011 roku wynosił jedynie 3,5% (GUS, 2012, 
s. 148). Z kolei odsetek zatrudnionych w wieku 55–64 lat znacznie odbiega od określonego 
w strategii lizbońskiej poziomu 50%. W pięciomilionowej grupie Polaków w tym wieku po-
nad 3 mln to osoby nieaktywne zawodowo. Jeszcze niższy odsetek pracujących występuje 
w grupie 50+, gdzie na 12 mln ludzi, którzy mogliby jeszcze pracować, aż 9 mln pozostaje 
bez zatrudnienia (Krzysztofiak, 2016, s. 54). Są to dane, które plasują Polskę w ogonie kra-
jów UE. Ponadto prognozy GUS przewidują w Polsce dalszy ubytek ludności w wieku pro-
dukcyjnym, do 2035 roku szacowany na 3,806 mln (szerzej: Giza, Sikorska, 2012, s. 560). 
Kluczem do rozwiązania problemów w tym obszarze jest znalezienie sposobów na uzu-
pełnienie braków pracowników. Te sposoby to m.in. imigracja oraz wydłużenie lat aktyw-
ności zawodowej i pracy w niepełnym wymiarze czasu, czemu sprzyja fakt, że żyjemy co-
raz dłużej i na ogół w lepszym zdrowiu. To także automatyzacja i robotyzacja produkcji, no-
woczesna telekomunikacja, opracowanie sposobów transferu wiedzy, a czasami po prostu 
usprawnienie zarządzania (Urbaniak i in., 2015, s. 70).

3 Na przykład w Niemczech od wyborów powszechnych w 1953 r. frekwencja wśród osób starszych jest wyższa niż 
wśród młodych. Najniższą frekwencję we wszystkich wyborach parlamentarnych (od 1953 do 2013 r.) odnotowuje się 
w grupie osób 21–25 lat. Według Raportu Destatis z dnia 28.01.2014 r. w wyborach z 2013 r. jedną trzecią wyborców 
(21 mln na 60 mln głosujących) stanowiły osoby w wieku 60+, zaś osoby poniżej 30. roku życia stanowiły jedynie ok. 
15% głosujących (mniej niż 9 mln); co więcej, w kohorcie wiekowej 21–29 lat głosowało jednie 60% uprawnionych do gło-
sowania, podczas gdy w grupie 60–70 było to prawie 80% (szerzej: Bundeszentrale für politische Bildung, 2013).
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Ponadto starzenie się społeczeństwa oznacza zmianę struktury popytu rynkowego. Sta-
nisław M. Szukalski (2011, s. 412) podkreśla, iż dotychczas determinowany był on przez 
młode pokolenie wchodzące w wiek aktywności zawodowej, a w przyszłości określany bę-
dzie przez pokolenie starsze (65+). Determinanty popytu to z jednej strony dochody przy-
szłych emerytów, z drugiej zaś preferencje konsumpcyjne. Co do pierwszego czynnika 
należy podkreślić, iż w Polsce przejście na emeryturę wiąże się z obniżeniem statusu so-
cjoekonomicznego, oznacza spadek dochodów i brak oszczędności. Ze statystyk prowa-
dzonych przez ZUS wynika, że w marcu 2016 roku średnia wszystkich wypłacanych świad-
czeń emerytalnych wynosiła 2049,15 zł (dla populacji mężczyzn 2525,67 zł, dla popula-
cji kobiet zaś 1722,09 zł). Jednak najwięcej świadczeniobiorców (tj. 304,2 tys.) pobierało 
emeryturę w wysokości 1568,52 zł, natomiast aż 25% poniżej 1403,13 zł (ZUS, 2016, s. 17). 
Zmiana preferencji konsumpcyjnych oznaczać będzie zmianę popytu rynkowego w jego 
wszystkich segmentach: od żywności poprzez wyposażenie i utrzymanie mieszkania, za-
gospodarowanie czasu wolnego aż po usługi zdrowotne, pielęgnacyjne i opiekuńcze.

Proces przemian demograficznych stanowi istotny czynnik determinujący możliwość 
osiągania wzrostu gospodarczego, jak również kreowania zdolności innowacyjnej państwa. 
To młodość jest naturalnym rezerwuarem innowacyjności i czynnikiem sprzyjającym zmia-
nom. Pogłębiający się niedobór ludzi młodych i starzenie się populacji sprawiają, że rozwój 
wytraca impet i pojawia się groźba stagnacji. Jednak demograficzne starzenie się popu-
lacji może prowadzić też do wyzwolenia kreatywnego biznesu i innowacyjnego podejścia 
w zakresie dostarczania dóbr i usług. Badacze zwracają uwagę na zjawisko tzw. srebrnej 
gospodarki (silver economy), która jest istotnym trendem rynkowym. Termin ten obejmuje 
wszelką działalność gospodarczą mającą na celu zaspokojenie potrzeb wyłaniających się 
z procesu starzenia się ludności (szerzej: Szukalski, 2012). Stanowi ona całokształt aktyw-
ności gospodarczej pokrywającej potrzeby ludności w wieku 50 lat i więcej. Ukierunkowa-
na jest na wykorzystanie potencjału osób starszych, wiąże się z wieloma nowymi szansami 
i możliwościami rozwoju, a zaczyna się wówczas, gdy producenci dostrzegają w seniorach 
potencjalnych klientów zgłaszających zapotrzebowanie na produkty tzw. sektorów scho-
dzących. Z czasem modyfikują niemodne lub zacofane technologicznie towary, aby zwięk-
szyć ich użyteczność. Wreszcie wdrażają produkty zaprojektowane dla osób starszych, 
uwzględniając ich specyficzne potrzeby. W ten sposób senior z pasywnego nabywcy staje 
się aktywnym konsumentem. W efekcie pojawiają się też nowe działy gospodarki – srebr-
ny marketing oraz gerontechnologie (Urbaniak i in., 2015, s. 104–105).

Proces starzenia się populacji niesie ze sobą również zagrożenie związane z finansa-
mi publicznymi. Obawa o wydolność systemu budżetowego jest uzasadniona nie tylko 
wzrostem liczby osób starszych pobierających emerytury i renty czy zwiększeniem nakła-
dów na „bierną” politykę społeczną, lecz także rosnącymi wydatkami na opiekę zdrowot-
ną. Koszt tej ostatniej, jeśli chodzi o osoby po 65. roku życia, jest czterokrotnie wyższy niż 
osób w przedziale wieku 15–54. Gdy mowa o wydatkach dotyczących opieki zdrowotnej, 
to obserwuje się tutaj zarówno zmianę ilościową, jak i jakościową. Rozwój badań pozwa-
la podnosić poziom opieki medycznej, jest on jednak ściśle związany z koniecznością fi-
nansowania nowych drogich metod diagnostycznych. Z uwagi na rozbieżności metodo-
logiczne trudno porównać wyniki różnych badań dotyczących kosztów opieki zdrowotnej 
nad osobami starszymi. Wszystkie jednak jednoznacznie wskazują, że wydatki na opiekę 
zdrowotną rosną w związku z rozwojem technologii medycznej oraz starzeniem się popula-
cji (Fal, Witczak, Kuriata-Kościelniak, 2016, s. 14). Analizy Narodowego Funduszu Zdrowia 
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(dalej NFZ) przewidują istotny wzrost kosztów świadczeń udzielonych pacjentom powyżej 
60. roku życia. W 2020 roku koszty te zwiększą się o 2,6 mld zł w stosunku do roku 2014, 
czyli o blisko 5%. Na rok 2030 prognozuje się dalszy ich wzrost – w stosunku do roku  
2014 prawie o 6,4 mld zł, to jest o 12% (NFZ, 2015, s. 9–10). Według raportu NFZ (2015) ob-
szary, w których wydatki będą rosły szczególnie szybko, to m.in. usługi pielęgnacyjno-opie-
kuńcze, opieka paliatywna i hospicyjna oraz rehabilitacja.

Oczekiwać należy wzrostu popytu na usługi edukacyjne. Opóźnienie momentu przejścia 
na emeryturę czy podtrzymanie dłuższej aktywności osób starzejących się na rynku pracy 
w praktyce nie jest możliwe bez stworzenia nowego systemu całożyciowej edukacji (Sza-
tur-Jaworska, Błędowski, Dzięgielewska, 2006, s. 255). Bez możliwości podwyższania lub 
zmiany kwalifikacji starzejący się pracownicy będą dla pracodawców nieatrakcyjni, a na-
wet niepotrzebni. Niezbędne więc będą nowe instytucje edukacyjne przeznaczone dla ucz-
niów „po pięćdziesiątce”, nowe programy nauczania i formy kształcenia. Można przypusz-
czać, iż dynamiczne zmiany środowiska, w którym przychodzi żyć starzejącym się oso-
bom (wszechogarniająca informatyzacja, narodziny sieciowego społeczeństwa), wzmocnią 
zapotrzebowanie na usługi edukacyjne praktycznie we wszystkich formach organizacyj-
nych (uniwersytety trzeciego wieku, kursy, e-learning). Bardziej wykształceni emeryci chęt-
niej będą wykorzystywać technologie ICT do realizacji zakupów przez Internet, korzystania 
z usług e-administracji czy e-learningu.

Zmiany demograficzne w Polsce wymuszają przeorientowanie systemu opieki zdrowot-
nej, który w większym stopniu będzie musiał się zająć pacjentami o zróżnicowanym po-
ziomie zaawansowania procesów starzenia. W kolejnych latach prognozuje się wzrost od-
setka ludzi z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością. Obecnie co piąta osoba po-
wyżej 50. roku życia jest niepełnosprawna, a powyżej 70. roku życia prawie co druga. 
Wzrasta również odsetek osób cierpiących na chorobę wieńcową, nowotwory, nadciśnie-
nie tętnicze, cukrzycę, astmę, chorobę Alzheimera, demencję i inne dolegliwości psychicz-
ne (Gałuszka, 2013, s. 90). Starsi pacjenci wymagają holistycznego leczenia, pielęgnacji 
i opieki długoterminowej. Tymczasem liczba oddziałów geriatrycznych w Polsce w stosun-
ku do potrzeb ludzi starszych jest niewystarczająca. Faktycznie istnieje dostęp do niespeł-
na 600 łóżek na 6 mln osób powyżej 65. roku życia, a powinno ich być 7,6 tys. Nie mamy 
też lekarzy geriatrów. Według oficjalnych statystyk jest ich 120, a więc jeden specjalista ob-
sługuje 50 tys. pacjentów (Gałuszka, 2013). W obliczu powyższych problemów zmodyfiko-
wanie kierunków polityki zdrowotnej i społecznej kraju jest koniecznością.

Istnieje obawa, iż w związku ze zmianami demograficznymi eskalacji może ulec konflikt 
pokoleń przy podziale środków publicznych. Z jednej strony będą narastały oczekiwania 
coraz liczniejszej grupy osób starszych, by państwo i społeczeństwo dostarczały im opie-
ki i wsparcia materialnego; z drugiej zaś świadczeń ze strony państwa będą oczekiwali tak-
że ludzie młodzi – pomocy w starcie zawodowym, w wychowaniu dzieci, kształceniu, uzy-
skaniu mieszkania. Konkurencja o publiczne zasoby między starszym i młodszym poko-
leniem może się więc nasilać i przyjąć nowe wymiary (Baranowska, 2013, s. 35–36). Poza 
tym dostęp do społecznych zasobów stanie się coraz bardziej zróżnicowany dla samych 
ludzi starych, gdyż uzależniony będzie od tego, „kto co sobie wypracował przez całe ży-
cie”. Narastać będą społeczne rozbieżności w zbiorowości seniorów. Możemy zatem spo-
dziewać się konfliktów nie tylko między starszymi i młodszymi generacjami, ale i wewnątrz 
starszego pokolenia. Coraz wyraźniej będzie się ono dzieliło na tych, którym dobrze po-
wodzi się na starość (zdołali wcześniej zaoszczędzić, poczynili dobre inwestycje, długo 
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pracowali i dobrze zarabiali), i tych, którzy mogą liczyć tylko na niewysokie, gwarantowa-
ne przez państwo świadczenia, bo wcześniej nie mogli albo nie umieli, lub nie chcieli za-
dbać o swoją przyszłość.

Słaba kondycja materialna i zdrowotna ludzi starych rzutuje negatywnie na zakres ich ak-
tywności oraz uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym, dając przesłanki do rozpatry-
wania starości w kategoriach problemu społecznego, który stanowi wyzwanie dla polity-
ki społecznej państwa. Kwestie związane z trzecią tercją życia są stosunkowo nową i in-
tensywnie rozwijającą się sferą zainteresowań polityki społecznej. Odnosi się ona do dzia-
łań, które w sposób planowy i celowy będą wpływać na kształtowanie optymalnych wa-
runków egzystencjalnych starszych ludzi. Piotr Błędowski (2002; Błędowski, Szweda-Le-
wandowska, 2016) politykę społeczną związaną z ostatnią fazą ludzkiej egzystencji ujmuje 
w dwóch aspektach. Pierwszy z nich to polityka społeczna wobec ludzi starych, drugi – 
polityka społeczna wobec starości. W obu tych uzupełniających się aspektach ukierunko-
wuje ona swe działania na ich cele. W pierwszej odsłonie, wychodząc od diagnozy potrzeb 
osób w podeszłym wieku, stawia sobie za zadanie ich zaspokojenie oraz kształtowanie od-
powiednich relacji pomiędzy starszym pokoleniem a młodszymi generacjami dzięki ogra-
niczeniu uzależnienia starszych od młodszych, likwidacji różnych form społecznego wyklu-
czenia ludzi starych, sprzyjaniu ich szerokiej społecznej partycypacji czy kształtowaniu sto-
sunków międzypokoleniowej solidarności. Podmiotem zainteresowań i oddziaływań staje 
się tutaj zbiorowość ludzi starych, przedmiotem zaś jej konkretne potrzeby i problemy. Po-
winny być one rozwiązywane w ramach wszystkich dziedzin szczegółowych polityki spo-
łecznej, m.in. polityki ochrony zdrowia, mieszkaniowej, zabezpieczenia społecznego, rynku 
pracy oraz oświatowej i kulturalnej. Z kolei celem polityki społecznej wobec starości win-
no być wspomaganie jednostek w radzeniu sobie z kryzysami sytuacyjnymi i rozwojowymi, 
które są typowe dla tego okresu życia, kształtowanie pozytywnego społecznego wizerun-
ku starości i zapewnianie jej pozycji równoprawnej z innymi fazami życia, a także przygoto-
wywanie młodszych osób do czekającej ich starości.

Podsumowanie

Zjawiska demograficzne od dawna przestały być społecznie, gospodarczo czy politycznie 
obojętne. Bez ryzyka popełnienia dużego błędu można powiedzieć, że demografia jest dziś 
kluczowym elementem diagnozowania i prognozowania społecznego. Jest również warun-
kiem zrozumienia wielu problemów i napięć społecznych, a tym samym formułowania traf-
nych programów i decyzji politycznych. Bez niej nie da się także dostrzec wielu społecz-
nych możliwości, jakie kryją ludzkie zasoby. Demografia zyskuje na znaczeniu zawsze, gdy 
ma miejsce asymetria czy nierównowaga procesów ludnościowych – gdy w społeczeń-
stwie rodzi się wyjątkowo dużo ludzi i gdy dynamika przyrostów i spadków urodzeń przyj-
muje postać zbyt gwałtownego falowania. Każda z tych sytuacji tworzy oddzielne proble-
my. Powyższe rozważania pokazują, jak wiele jest implikacji faktów starzenia się dzisiej-
szych społeczeństw. Odbija się ono m.in. na kształcie sieci społecznych, rolach płciowych, 
wzorach zatrudnienia, systemach emerytalnych i opieki zdrowotnej, zachowaniach konsu-
menckich czy wyborczych. Ponadto zbyt długo utrzymujące się niskie wskaźniki urodzeń 
sprawiają, że zagrożona jest odtwarzalność populacji, zanika wymiana pokoleniowa na 
rynku pracy, a gospodarka musi posiłkować się importem siły roboczej. W konsekwencji 
pojawiają się nowe problemy związane z obecnością imigrantów, pogłębiającą się hybry-
dyzacją kulturową społeczeństwa i nierównowagą pokoleń.
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Analizując literaturę przedmiotu oraz inicjatywy podejmowane na szczeblu lokalnym, 
państwowym czy też na płaszczyźnie międzynarodowej, dostrzega się zmianę w sposobie 
postrzegania i podejścia do zagadnienia demograficznego starzenia się populacji. Obok 
kosztów i strat, jakie niosą ze sobą zmiany demograficzne, zaczyna być podkreślana wi-
zja potencjalnych szans przez nie tworzonych. Aby przekuć zagrożenia w szanse, koniecz-
na jest identyfikacja ograniczeń oraz możliwości społeczno-ekonomicznego rozwoju w wa-
runkach istotnych zmian struktury wieku ludności. W tym celu powinniśmy dysponować 
odpowiednio szeroką i możliwe często aktualizowaną wiedzą. Jest to o tyle ważne, że dy-
namika większości zachodzących obecnie zmian − i to zarówno w wymiarze demograficz-
nym, obyczajowym, jak i technologicznym − jest tak duża, że nasza wiedza związana z nimi 
wraz z upływem czasu staje się nieaktualna.
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POPULATION AGEING IN EUROPE AS A CHALLENGE OF THE 21ST CENTURY. CASE STUDY: POLAND

SUMMARY The main objective of the paper is to identify the challeng-
es and opportunities created by ageing population. The 20th cen-
tury as well as the beginning of the 21st century are periods of 
great population changes in Europe and in the world, dynamics 
and direction of which raise concerns. For several decades now 
Europe has undergone population ageing. In the middle of the pre-
sent century or so that process will be intensified, which will result 
in a fundamental shift in the relationship between the youth and 
the elderly. Poland belongs to the countries where that change will 
be particularly drastic. The main purpose of the article is to answer 
the question of how the ageing population in Poland is going in the 
context of Europe and where we can find the social implications of 
the ageing populations today. Analyses show that ageing popula-
tion is a multidimensional process, which sets a new context in 
many important areas.
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decyzji w różnych obszarach działalności. Z łatwością jej pozyskania wiąże się nie tylko 
możliwość rozpowszechniania, lecz także niwelowania i kreowania obaw, co jest stosowa-
ne z różnym skutkiem i intencją. Z tego też względu obecnie występowanie rzeczywistych 
niebezpieczeństw nie musi się wiązać z poczuciem zagrożenia, gdyż stan ten może zaist-
nieć bez związku z realnymi, obiektywnymi niebezpieczeństwami.

Brak dostatecznej wiedzy na temat zachodzących zjawisk i procesów oraz niemożność 
przewidywania ich konsekwencji sprzyjają narastaniu obaw społecznych. Opinia publicz-
na nie jest wystarczającym warunkiem na pozyskanie przez jednostkę pewnej wiedzy – 
nadmiar informacji medialnych powoduje dezorientację odbiorców (zob. Hess, Szymań-
ska, 2009, s. 24). Zapośredniczenie przekazu, sprzeczność prezentowanych opinii, wy-
biórczość obserwacji i wielość odmiennych interpretacji tych samych faktów mogą rów-
nież zniechęcać do pogłębiania wiedzy w danym obszarze rzeczywistości. Z kolei brak 
możności przewidywania konsekwencji zachodzących zjawisk społecznych ściśle wiąże 
się z trudnością sprawowania nad nimi kontroli przez odpowiednie instytucje. Nie powinno 
dziwić, że dezinformacja medialna czy niezdolność instytucji państwa do zapewnienia jed-
nostce bezpieczeństwa w wymiarze ekonomicznym i zawodowym sprzyjają kierowaniu się 
jednostek w stronę prostych i radykalnych recept na rozwiązanie skomplikowanych proble-
mów, co – zamiast redukować niepokój, tylko go wzmaga. Jak dostrzegł Ulrich Beck (2002, 
s. 97), współcześnie ryzyko nie zawsze jest zwalczane dokładnie tam, gdzie się pojawia; 
w sytuacji niemożności dotarcia do bezpośrednich zagrożeń kreowane są społeczne kon-
flikty, a grupy społeczne odpowiednio naznaczane.

Współczesny człowiek doświadcza zagrożeń w wielu wymiarach, chociażby takich jak 
zdrowie, życie, majątek, porządek społeczny, pozyskiwanie dochodu, utrzymanie zatrud-
nienia, tożsamość klasowa, religijna (por. Bauman, 2008, s. 9). Migracje można rozpatry-
wać jako strategie ukierunkowane na minimalizację powyższych zagrożeń, ale również jako 
zjawisko, które wzmaga niepokój i obawy w każdym z tych wymiarów.

Polska to w dalszym ciągu kraj, w którym skala emigracji wyraźnie przewyższa ska-
lę imigracji (w 2014 roku saldo stałej migracji zagranicznej było ujemne i wyniosło 15 750; 
GUS, 2016). Emigracja ludzi młodych o dość wysokich kwalifikacjach to proces masowy 
(zob. Anacka i in., 2014, s. 5), niepozostający bez wpływu na strukturę demograficzną kra-
ju oraz rynek pracy. Wzrost odsetka ludności w wieku nieprodukcyjnym, depopulacja re-
gionów peryferyjnych czy ogólny spadek liczby ludności to zjawiska w dużym stopniu wa-
runkowane odpływem Polaków za granicę. Jego konsekwencją w wymiarze społecznym 
jest osłabianie się więzi i relacji międzyludzkich, co – w powiązaniu z postępującym starze-
niem się społeczeństwa – stanowi istotny argument dla reorganizacji wsparcia instytucjo-
nalnego kierowanego do pozostającej w kraju ludności (zob. Slany, Ślusarczyk, Krzyżow-
ski, 2014, s. 14 i n.).

Depopulacja oraz starzenie się społeczeństwa to zatem problemy, których sympto-
my są odczuwalne nie tylko na poziomie systemowym, lecz także na poziomie jednost-
kowym, w codziennym życiu. Niekorzystne prognozy demograficzne, w tym wzrastający 
wskaźnik obciążenia demograficznego (w latach 2002–2016 udział ludności w wieku po-
produkcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym wzrósł z 24,2 do 32,7; GUS, 2016), po-
zwalają przypuszczać, iż procesy te mogą wywoływać wśród Polaków różnego rodzaju 
obawy, zwłaszcza o utrzymanie dotychczasowego (lub uzyskanie oczekiwanego) statusu 
społeczno-ekonomicznego.
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Ze względu na dynamikę przemian oraz ich wieloprzyczynowość trudno oczekiwać, 
że pod wpływem polityki prenatalnej czy innych strategii i trendów w sektorze biznesu 
(np. wpisujących się w realizację idei społecznej odpowiedzialności w wymiarze pracow-
niczym) procesy demograficzne radykalnie zmienią swój kierunek, całkowicie eliminując 
zagrożenie depopulacji. W celu odwrócenia trendów demograficznych postulowane jest 
zwiększenie napływu ludności (zob. Śleszyński, 2016, s. 19).

Przyjmowanie obcokrajowców do kraju, mimo iż stanowi remedium na depopulację, 
okazuje się jednak nowym źródłem obaw i lęków. Co więcej – w Polsce i w krajach Europy 
Środkowej poczucie zagrożenia w związku z napływem obcokrajowców wydaje się silniej-
sze niż obawy związane z odpływem ludności za granicę, o czym świadczą m.in. sposób 
i częstość pojawiania się tych kwestii w opinii publicznej.

Na takie odczucia Polaków rzutują wydarzenia i procesy, jakie w ostatnich latach obser-
wuje się na zachodzie Europy. Destabilizacja w krajach Europy Wschodniej oraz na Bliskim 
Wschodzie wywołała exodus z tych regionów świata. Istotny staje się jednak nie tylko prob-
lem integracji masowo przybywających imigrantów i uchodźców, lecz także kwestia zacho-
wania bezpieczeństwa wewnętrznego, którą stawiać należy tak w kontekście radykalizacji 
części świata muzułmańskiego, jak i nasilenia się postaw ksenofobicznych i nacjonalistycz-
nych, zwłaszcza w Europie Środkowej.

Należy również zaznaczyć, że zgodnie z badaniami realizowanymi na przełomie 2014 
i 2015 roku w ramach Europejskiego Sondażu Społecznego (Andrejuk, 2016) w piętna-
stu krajach europejskich (Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Holan-
dii, Irlandii, Niemczech, Norwegii, w Polsce, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji) Polskę cecho-
wał najniższy poziom wielokulturowości. Podczas gdy odsetek imigrantów w naszym kra-
ju wyniósł 1,7%, w Czechach, które uplasowały się na przedostatnim miejscu, był wyraź-
nie wyższy (4%; Andrejuk, 2016, s. 50). Najwięcej imigrantów odnotowano w Szwajcarii 
(28,9%), Estonii (16,3%) i Szwecji (15,9%). Spośród obywateli tych piętnastu krajów Pola-
cy najrzadziej deklarowali posiadanie wśród przyjaciół lub bliskich znajomych osoby in-
nej rasy czy grupy etnicznej (19,6%), a także najrzadziej utrzymywali z nimi kontakt (przy-
najmniej raz w miesiącu – 26,7%). Dla porównania – wśród Czechów odsetek takich osób 
wyniósł 28,2%, natomiast kontakty z imigrantami, z częstością przynajmniej jednego mie-
siąca, utrzymywało 63,3% mieszkańców tego kraju. Liderem wielokulturowości okazała 
się Szwecja, gdzie takie kontakty miała wyraźna większość osób (68,8%), a zdecydowana 
większość (93,9%) utrzymywała je przynajmniej raz w miesiącu. Niski odsetek imigrantów 
w Polsce, jak również wyraźnie niższy odsetek Polaków mających z nimi kontakty sprawia, 
że źródłem wiedzy na temat imigrantów oraz ich faktycznego wpływu na gospodarkę i spo-
łeczeństwo nie są bezpośrednie doświadczenia, a informacje medialne. Jak zauważa Kata-
rzyna Andrejuk (2016, s. 59), opinia w Polsce jest pod tym względem dość podatna na ton 
dyskursu medialnego i debat politycznych.

Głównym celem artykułu jest ukazanie – na podstawie komunikatów z badań Centrum 
Badania Opinii Społecznej (dalej CBOS) z lat 2015–2017 oraz raportów innych ośrodków 
badawczych – w jakim stopniu Polacy dostrzegają zagrożenia migracyjne, jak sytuują je na 
tle innych niebezpieczeństw, w jakim stopniu zmieniały się zapatrywania w ostatnich latach, 
a także, jakie cechy społeczne i demograficzne rzutują na percepcję w tym zakresie. Mając 
na względzie powyższy cel, w artykule dokonano przeglądu wybranych raportów z badań 
z ostatnich lat, w tym również tych ukazujących różnice między Polakami i przedstawiciela-
mi innych narodów europejskich w zakresie postrzegania zagrożeń migracyjnych.
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Analiza materiałów zastanych była też przyczynkiem do rozważań na temat użyteczności 
przeprowadzonych sondaży dla określenia faktycznego poczucia zagrożenia Polaków, co 
wymagało również zwrócenia uwagi na niektóre metodologiczne aspekty badań.

Opinie Polaków na temat pobytu w kraju imigrantów i obcokrajowców

Już na podstawie tytułów przeanalizowanych raportów można wnioskować, że opinie na 
temat szeroko rozumianych zjawisk i procesów migracyjnych były rozpatrywane w sonda-
żach CBOS przede wszystkim w odniesieniu do kwestii napływu imigrantów i uchodźców. 
Mimo że w latach 2015–2017 pojawiały się raporty dotyczące migracji za granicę oraz sta-
rzenia się społeczeństwa, nie zawierały one informacji pozwalających stwierdzić, czy emi-
gracja, depopulacja i starzenie się społeczeństwa to procesy wywołujące poczucie za-
grożenia lub przynajmniej dostrzegalne przez Polaków. Obawy związane z tymi zjawiska-
mi znalazły swój wyraz jedynie – i to w niewielkim stopniu – w raporcie Nadzieje i obawy 
związane z rokiem 2017 (CBOS, 2017b). Niepoddawanie społecznej ocenie tych procesów 
oraz ich możliwych konsekwencji przy nieporównywalnie częstszym badaniu opinii na te-
mat imigracji może nas tylko umacniać w przekonaniu, że określone zagrożenia są mało re-
alne, skoro nie są obecne (lub są stosunkowo rzadziej podejmowanie) w dyskursie publicz-
nym (por. Borkowski, 2006, s. 143). Choć taki stan świadomości społecznej wywoływany 
jest przede wszystkim przez media, koncentrujące się głównie na dominujących dyskur-
sach publicznych, to szeroko rozumiana działalność badawcza (także w odpowiedni spo-
sób przez media przetwarzana) ma również znaczenie w kształtowaniu tej świadomości.

Należy zaznaczyć, że zdecydowana większość sondaży CBOS uwzględniała jedynie imi-
grację z krajów Bliskiego Wschodu i Ukrainy, a pojęcie imigracji w treści pytań do respon-
dentów było zdefiniowane raczej w kategoriach problemu niż zjawiska. Zdiagnozowane 
opinie Polaków dotyczą zatem nie tyle całokształtu imigracji, co przyjmowania imigrantów 
i uchodźców z krajów ogarniętych konfliktami zbrojnymi. Mimo takiego zawężenia proble-
matyki sondaże te okazują się przydatne w określeniu zmian, jakie dokonały się w ostat-
nich latach.

Opinie Polaków na temat imigracji (bez wskazywania kierunku geograficznego) zosta-
ły szerzej przedstawione w komunikacie Przybysze z bliska i z daleka, czyli o imigrantach 
w Polsce (CBOS, 2015c). Zaznaczyć jednak należy, że jednorazowe zastosowanie pytań 
problemowych nie pozwala wnioskować o dynamice zmian opinii w ostatnich latach.

W maju 2015 roku, jak wynika z powyższego raportu, 66% Polaków zgadzało się ze 
stwierdzeniem, że obecność cudzoziemców wzbogaca różnorodność kulturową i sprawia, 
że ludzie są bardziej otwarci na innych. Jedynie 13% badanych było przeciwnego zdania 
(CBOS, 2015c, s. 2). W porównaniu do lat 90. w 2015 roku odnotowano też zmniejszenie 
się dystansu społecznego do obcokrajowców – sprzeciw wobec imigranta-sąsiada dekla-
rowało w tym czasie jedynie 9% respondentów, a wobec imigranta-członka rodziny (syno-
wa, zięć) 23%. Istotne, że sprzeciw ten był częściej wyrażany przez osoby, które wśród zna-
jomych w Polsce miały obcokrajowców (CBOS, 2015c, s. 6).

Mając na względzie powyższe dane, można wnioskować, że w 2015 roku poczucie za-
grożenia Polaków napływem obcokrajowców nie było jeszcze tak powszechne, a utrzy-
mywanie z nimi kontaktów osłabiało obawy przed imigracją. W porównaniu do 2006 roku 
w 2015 roku wzrósł jednak odsetek osób uznających pracę obcokrajowców spoza Unii Eu-
ropejskiej (dalej UE) za niekorzystną z punktu widzenia własnej sytuacji (z 34% do 43%), co 
pokazuje, że istotną rolę w umacnianiu się poczucia zagrożenia mógł odgrywać czynnik 
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ekonomiczny (CBOS, 2015c, s. 7). Fakt, że deklarowana przez większość (69%) zgoda na 
ułatwianie korzystania z pracy imigrantom spoza Unii dotyczyła sektorów, w których braku-
je Polaków chętnych do podjęcia pracy, nie pozwala zakwestionować tego przypuszczenia 
(niezgodę deklarowało 23%; CBOS, 2015c, s. 10). 

Negatywny stosunek do wprowadzania ułatwień dla imigrantów podejmujących pracę 
bliższy był osobom znajdującym się w relatywnie gorszej sytuacji społeczno-ekonomicz-
nej – z wykształceniem zasadniczym zawodowym (36%) oraz robotnikom niewykwalifiko-
wanym (39%); rzadziej wyrażali go przedstawiciele kadr kierowniczych i specjalistów (10%), 
osoby z wyższym wykształceniem (13%), mieszkańcy dużych miast (15%). Pozwala to są-
dzić, że poczucie zagrożenia było w tym wypadku raczej warunkowane postrzeganiem 
własnych szans rynkowych niż szans ogółu społeczeństwa. Świadczy o tym również fakt, 
że osoby oceniające sytuację na lokalnym rynku pracy jako względnie dobrą znacznie częś-
ciej wyrażały zgodę na ułatwienia dla pracowników spoza UE niż osoby, które deklarowały 
niemożność znalezienia pracy na lokalnym rynku (kolejno 80% i 54%; CBOS, 2015c, s. 11).

W kontekście obaw gorzej sytuowanych Polaków przed koniecznością konkurowania 
z imigrantami na rynku pracy należy zaznaczyć, że osoby mające na nim większe szanse nie 
tylko nie odczuwały zagrożenia ze strony znajdujących zatrudnienie imigrantów, ale częściej 
doświadczały z tego tytułu korzyści. W 2015 roku z pracy cudzoziemców korzystało już 21% 
mieszkańców miast i tylko 3% mieszkańców wsi. Możliwość uzyskiwania profitów z pra-
cy wykonywanej przez obcokrajowców, zarówno realnych, jak i potencjalnych (przewidy-
wanych), może istotnie rzutować na opinie na temat ich przyjmowania (CBOS, 2015c, s. 3).

Mimo dość powszechnej zgody na ułatwienie imigrantom podejmowania zatrudnienia 
w sektorach, w których brakuje chętnych do pracy Polaków, zdecydowana większość ba-
danych (86%) nie zgadzała się z opinią, że nasz kraj potrzebuje większej liczby imigran-
tów, ludzi, którzy przyjeżdżają do Polski, aby się tu osiedlić (CBOS, 2015c, s. 12), co może 
świadczyć o tym, że depopulacja – w powszechnym odczuciu Polaków – w 2015 roku nie 
stanowiła istotnego zagrożenia. Trudności z pozyskaniem pracowników w niektórych ga-
łęziach gospodarki mogą być zatem przez znaczną część społeczeństwa postrzegane ra-
czej w kategoriach tymczasowego problemu niż pierwszych symptomów poważniejszego 
kryzysu demograficznego.

Warto jednak wspomnieć, że rola i znaczenie imigrantów na polskim rynku pracy to nie 
jedyna kwestia różnicująca opinie Polaków na temat obecności obcokrajowców w Polsce. 
Istotne okazuje się ich pochodzenie – przychylniej zapatrujemy się na przyjazd imigrantów 
z UE oraz z USA niż z innych, zwłaszcza arabskich, krajów (CBOS, 2015c, s. 7). Chociaż 
pochodzących z różnych regionów świata obcokrajowców charakteryzują odmienne wzo-
ry partycypacji na rynkach pracy, co odpowiednio przekłada się na obawy ludności rodzi-
mej przed koniecznością konkurowania w tym obszarze, bliskie Polakom różnicowanie ob-
cokrajowców ze względu na pochodzenie nie pozwala uznać różnic kulturowych za nie-
istotne źródło obaw imigracyjnych.

Na powyższe mogą wskazywać także rozbieżności w poziomie dystansu społecznego 
odczuwanego względem migrantów z różnych części świata. Jak zostało już wspomniane, 
sprzeciw wobec imigranta-sąsiada, a zatem wobec osoby, z którą nie wiążą nas raczej za-
leżności ekonomiczne, w 2015 roku deklarowało jedynie 9% respondentów. W badaniu re-
alizowanym kilka miesięcy później, w którym diagnozowano dystans do uchodźców z Bli-
skiego Wschodu lub Afryki, niechęć do posiadania sąsiada z tej części świata wyrażało aż 
36% badanych (CBOS, 2015e).
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Opinie Polaków na temat przyjmowania imigrantów i uchodźców z Bliskiego 
Wschodu, Afryki i Ukrainy

Do czasu pojawienia się kolejnych raportów odnoszących się do opinii na temat szeroko 
rozumianej imigracji można jedynie przypuszczać, że w świadomości społecznej dokonały 
się istotne przeobrażenia. Do takich sądów skłania wyraźna zmiana opinii Polaków o przyj-
mowaniu uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi. Pytanie Czy Pana/i zdaniem 
Polska powinna przyjmować uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi? było wie-
lokrotnie zadawane od maja 2015 roku do grudnia 2016 roku (CBOS, 2015b, 2015d, 2015e, 
2015g, 2016a, 2016b, 2016e, 2016f, 2016g, 2016h, 2016j, 2016k, 2016l, 2016m, 2017a). 
W tym okresie, a zwłaszcza w drugiej połowie 2015 roku, odnotowany został wyraźny 
wzrost odsetka osób udzielających na powyższe pytanie odpowiedzi negatywnych (21% 
w maju 2015, 38% w sierpniu 2015, 43% w październiku 2015, 53% w grudniu 2015, 61% 
w kwietniu 2016, 52% w grudniu 2016; CBOS, 2017a).

Wzrost odsetka przeciwników przyjmowania uchodźców następował każdorazowo 
po zamachach, jakie miały miejsce w Europie na przełomie 2015 i 2016 roku (w Paryżu  
w listopadzie 2015 roku, w Berlinie w grudniu 2015 roku, w Brukseli w marcu 2016 roku), 
co pozwala przypuszczać, że poczucie zagrożenia napływem uchodźców rosło w związku 
z obawami przed atakami terrorystycznymi oraz z częstszym pojawianiem się w mediach 
tego rodzaju informacji.

W okresie od maja 2015 roku do kwietnia 2017 roku badani byli proszeni również o opi-
nię na temat relokacji uchodźców przybywających z Bliskiego Wschodu i Afryki. We wska-
zanym czasie znacząco wzrósł odsetek badanych przeciwnych temu rozwiązaniu (z 53% 
w maju 2015 roku do 74% w kwietniu 2017 roku), z czego większość wyrażała swój sprze-
ciw w sposób zdecydowany (odpowiedzi: zdecydowanie nie). Zwolennicy relokacji w kwiet-
niu 2017 roku stanowili 22%, a jedynie 4% zdecydowanie ją popierało (CBOS, 2017c, s. 2).

Od sierpnia 2015 roku zasięgano także opinii Polaków na temat przyjmowania uchodź-
ców z terenów objętych konfliktem na Ukrainie. Negatywne opinie były w tym przypadku 
wyrażane znacznie rzadziej niż te dotyczące przyjmowania przybyszów z Bliskiego Wscho-
du i Afryki. Co więcej – w drugiej połowie 2015 roku zarysowała się tendencja do częst-
szego wyrażania zgody na przyjęcie uchodźców z tego kraju. Od początku 2016 roku 
do kwietnia 2017 roku proporcje między zwolennikami i przeciwnikami przyjęcia uchodź-
ców z Ukrainy praktycznie się nie zmieniały. W kwietniu 2017 roku przeciwnicy stanowili 
40%, zwolennicy natomiast 55% (CBOS, 2017c, s. 4).

Częstsze deklarowanie pozytywnych opinii na powyższy temat może mieć związek z po-
strzeganiem Ukraińców jako kulturowo bliższych Polakom, co – w kontekście kryzysu mi-
gracyjnego w Europie – mogło nasilić się jeszcze bardziej. Zgodnie z badaniami realizo-
wanymi przez IPSOS (2015, 2016) na zlecenie Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji 
znaczna część Polaków (47% w 2015 roku i 51% w 2016 roku) uważała Ukraińców za bli-
skich kulturowo, a odsetki te były porównywalne z odsetkami badanych wyrażających ten 
sam pogląd w stosunku do bliskich kulturowo Amerykanów i Kanadyjczyków.

Należy zwrócić jednak uwagę, że odmienne zapatrywanie się Polaków na przyjmowanie 
uchodźców z Ukrainy oraz z Bliskiego Wschodu i Afryki mogło w pewnym stopniu wyniknąć 
z niesymetryczności pytań stawianych w sondażach CBOS. W obu posłużono się wprowa-
dzeniem, jednak pytanie odnoszące się do przyjmowania uchodźców z Bliskiego Wschodu 
i Afryki miało bardziej pejoratywny wydźwięk. Pierwsze z nich brzmiało następująco: Z po-
wodu dużego napływu uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki do niektórych państw Unii 
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Europejskiej kraje te nie są w stanie poradzić sobie z tym problemem. Czy, Pana(i) zdaniem, 
Polska powinna przyjąć część uchodźców przybywających do Europy?; drugie natomiast: 
W związku z konfliktem na wschodzie Ukrainy odnotowano także wzrost liczby uchodźców 
z tego kraju. Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna przyjąć ukraińskich uchodźców z te-
renów objętych konfliktem? Napływ uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki zdefiniowa-
no zatem jednoznacznie w kategoriach problemu krajów europejskich, co więcej – takiego 
problemu, z którym kraje te nie są w stanie sobie poradzić. Napływu uchodźców z Ukrai-
ny nie określono w podobny sposób. Ponadto w pytaniu dotyczącym uchodźców z Bliskie-
go Wschodu i Afryki nie znalazła się informacja o konfliktach w tym regionie świata, mają-
cych wpływ na skalę zjawiska; w pytaniu dotyczącym przyjmowania uchodźców z Ukrainy 
słowo konflikt pojawiło się aż dwukrotnie. Niesymetryczność i tendencyjność pytań mogła 
istotnie ważyć na rozkładzie opinii w obu przypadkach.

Pozostając przy treści pytań, należy również zaznaczyć, że oba dotyczyły przyjmowa-
nia uchodźców, a nie imigrantów ekonomicznych. Zatem opinie na temat napływu do Pol-
ski imigrantów ekonomicznych z całego terytorium Ukrainy nie były rozpoznawane, mimo 
że ich liczba jest wielokrotnie wyższa od liczby Ukraińców składających wnioski o azyl  
(zob. Sasnal, 2015, s. 39).

Społeczno-demograficzne uwarunkowania opinii na temat przyjmowania  
imigrantów i uchodźców

Opinie na temat przyjmowania uchodźców wiązały się z sytuacją społeczno-demograficz-
ną Polaków, w ostatnich latach trudno jednak o zarysowanie wyraźnej tendencji w zakre-
sie zmiany istotności społeczno-demograficznych determinantów. Zarówno opinie o przyj-
mowaniu uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki, jak i Ukrainy były warunkowane podob-
nymi cechami społeczno-demograficznymi. Przez cały ten okres negatywnie na to częś-
ciej zapatrywały się osoby młodsze, mieszkańcy wsi i małych miast, osoby z wykształ-
ceniem podstawowym i zawodowym, o niższych dochodach, rolnicy i robotnicy (CBOS, 
2016k, 2017c).

Można przypuszczać, że negatywne opinie na temat przyjmowania uchodźców wiąza-
ły się z relatywnie gorszym położeniem społeczno-ekonomicznym oraz z większą niepew-
nością w zakresie funkcjonowania na rynku pracy. Znamienne, że spośród grup społeczno-

-demograficznych zdecydowany sprzeciw wobec przyjmowania uchodźców z Ukrainy naj-
częściej wyrażali bezrobotni (42%; CBOS, 2016f, s. 10).

Z kolei niechęć do przyjmowania uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki mogła być po-
tęgowana poczuciem niesprawiedliwości wśród Polaków w związku z możliwością przy-
znawania przybyszom świadczeń i pomocy materialnej. Podobnie jak w przypadku obaw 
przed utratą konkurencyjności na rynku pracy, wyższy odsetek przeciwników przyjmowa-
nia uchodźców zaobserwowano wśród osób w gorszej sytuacji społeczno-ekonomicznej. 
Powyższe opinie wiązały się także z poglądami politycznymi. Osoby o orientacji prawicowej 
znacznie częściej wyrażały się negatywnie na temat przyjmowania uchodźców z Bliskiego 
Wschodu i Afryki niż osoby o orientacji lewicowej. Poglądy i sympatie polityczne w wyraź-
nie mniejszym stopniu rzutowały na opinie Polaków dotyczące przyjmowania uchodźców 
z Ukrainy (CBOS, 2017c, s. 3–5).

Zróżnicowanie opinii mogło się również łączyć z silnie związaną z poglądami politycznymi 
wizją funkcjonowania państw w UE, a zwłaszcza z poziomem akceptacji wpływu jej struk-
tur na decyzje państw narodowych. Najrzadziej relokację uchodźców akceptowały bowiem 
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osoby uważające, że każdy kraj powinien mieć możliwość swobodnego ustalania polityki 
migracyjnej i azylowej (9%), najczęściej zaś te, które preferują całkowicie wspólną politykę 
w tym zakresie (53%). W tym przypadku nie można jednak wykluczać odwrotnego kierun-
ku zależności (CBOS, 2017c, s. 3).

Odmienność kulturowa i religijna imigrantów jako podłoże obaw

Nie można też wykluczać, że niechęć do przyjmowania uchodźców, szczególnie z Bliskie-
go Wschodu i Afryki, ma podłoże kulturowe czy też, że wynika z obawy przed ich radykali-
zacją na gruncie religijnym. Opinie na temat zastosowania kryterium religijnego przy przyj-
mowaniu uchodźców można uznać za jeden z mierników tego rodzaju obaw. Niestety do 
czasu pojawienia się kolejnego raportu zawierającego takie dane nie można wnioskować 
o zmianach w tym zakresie. W odpowiedzi na pytanie Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powin-
na przyjmować tylko uchodźców deklarujących, że są chrześcijanami, czy też wyznawana 
religia nie powinna być kryterium przy przyjmowaniu uchodźców? w sierpniu 2015 roku aż 
63% Polaków opowiedziało się przeciwko stosowaniu kryterium religijnego (63%), z czego 
większość (42%) wyraziła sprzeciw zdecydowany. Zwolennicy przyjmowania tylko chrześ-
cijan stanowili 26% badanych, a zatem wyraźnie mniej niż w tym czasie wynosił odsetek 
przeciwników przyjmowania uchodźców w ramach relokacji (65%; CBOS, 2015d, s. 6).

Na gruncie powyższego zestawienia danych obawy przed odmiennością religijną są 
istotnym, lecz nie jedynym źródłem niechęci do przyjmowania uchodźców. Statystycznie 
rozumując, istnieją przeciwnicy relokacji będący jednocześnie przeciwnikami stosowania 
kryterium religijnego. Należy nadmienić, że chociaż sprzeciw wobec stosowania tego kry-
terium był wyższy (72%) u osób niepraktykujących, to wśród regularnie uczestniczących 
w praktykach religijnych przeciwnicy jego stosowania również stanowili większość (59%; 
CBOS, 2015d, s. 7). Choć wśród religijnych Polaków niechęć do przyjmowania imigran-
tów z powodu ich odmienności religijnej może być nieco wyższa niż u pozostałych Pola-
ków, źródła niechęci zdają się mieć nie tylko religijne, lecz także szersze, kulturowe podłoże.

O niechęci do przyjmowania uchodźców wynikającej z obaw przed odmiennością kultu-
rową można po części wnioskować na podstawie zestawienia odpowiedzi na pytanie ot-
warte o uzasadnienie sprzeciwu wobec przyjmowania uchodźców (CBOS, 2015e, s. 8). Do 
kategorii „strach przed islamizacją, muzułmanami, inną kulturą, narzucaniem swoich ra-
cji, praw” zaklasyfikowano wypowiedzi 9% przeciwników przyjmowania uchodźców, nato-
miast do kategorii „obcość kulturowo-religijna uchodźców” wypowiedzi 13% przeciwników 
(odsetki się nie sumują – wypowiedzi respondentów były przypisywane do więcej niż jed-
nej kategorii argumentów).

Terroryzm jako źródło obaw przed imigrantami

Komunikaty z badań na temat poczucia zagrożenia terroryzmem (CBOS, 2015a, 2015h, 
2016d, 2016i) nie pozwalają na wnioskowanie, w jakim stopniu niechęć do przyjmowania 
uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki mogła wynikać z obawy przed zamachami terro-
rystycznymi. Okazuje się jednak, że w sierpniu 2016 roku realne zagrożenie terroryzmem 
w Polsce dostrzegało nieco mniej Polaków (49%) niż w trzech poprzednich sondażach 
(56% w marcu 2015; 59% w grudniu 2015 i kwietniu 2016; CBOS, 2016i, s. 1).

Nie można jednak wykluczać, że ten rodzaj zagrożenia w społecznym przekonaniu zwią-
zany jest z obecnością imigrantów z kręgu kultury muzułmańskiej w krajach, w których do-
konywane są zamachy; znacznie niższy odsetek przybyszy z tej części świata w Polsce nie 
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powoduje zatem wzrostu tego typu obaw. Odnotowany w ostatnim sondażu spadek po-
czucia zagrożenia terroryzmem może mieć związek z przebiegającymi bez zakłóceń wyda-
rzeniami – szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży. Po tych spotkaniach – jak wy-
nika z analizowanego raportu – wyraźnie wzrósł odsetek badanych uważających, że pol-
skie władze i instytucje są dobrze przygotowane do zapobiegania zamachom terrorystycz-
nym (CBOS, 2016i, s. 4).

Warto również zaznaczyć, że wzrost poczucia osobistego zagrożenia zamachami ter-
rorystycznymi, jaki nastąpił w grudniu 2015 roku (51% obawiających się) w stosunku do 
lat 2010–2013 (25–35% obawiających się), był raczej krótkotrwały, bowiem w sierpniu 
2016 roku osobiście zagrożonych czuło się już tylko 46% Polaków. Ponadto znacznie wyż-
sze odsetki obawiających się zamachów terrorystycznych odnotowane zostały w latach 
2004–2005 (56–64%; CBOS, 2016i, s. 3).

Mając na względzie społeczno-demograficzne uwarunkowania tych obaw, należy stwier-
dzić, że w pewnym stopniu różnią się one od cech warunkujących niechęć do przyjmowa-
nia uchodźców. Strach przed zamachami terrorystycznymi jest wyraźniej związany z płcią 
(kobiety obawiają się częściej niż mężczyźni). W dużych miastach, w których niechęć do 
przyjmowania uchodźców deklarowana była najrzadziej, obawy te okazały się wyższe niż 
w pozostałych miejscowościach. Podobnie młodzi Polacy, wśród których charakterystycz-
ne było częstsze deklarowanie niechęci do przyjmowania uchodźców, rzadziej obawiali się 
zagrożenia terrorystycznego. Zatem poczucie to nie musi być silnie skorelowane z opiniami 
na temat przyjmowania uchodźców.

Na rzecz tego przypuszczenia przemawia fakt, że wśród wszystkich uzasadnień nie-
przyjmowania uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki, zebranych dzięki pytaniu otwar-
temu, jedynie 8% przeciwników wskazywało wprost na zagrożenie terroryzmem (CBOS, 
2015e, s. 8).

Opinie Polaków na temat imigracji na tle opinii przedstawicieli innych narodów 
europejskich

Opinie Polaków na temat imigracji na tle opinii Europejczyków, jeśli wnioskować na podsta-
wie odsetków zwolenników i przeciwników przyjmowania imigrantów, są, ogólnie rzecz bio-
rąc, umiarkowane. W porównaniu z mieszkańcami pozostałych krajów Grupy Wyszehradz-
kiej w drugiej połowie 2015 roku Polacy byli jednak narodem bardziej otwartym. Zgodnie 
z badaniami CBOS prowadzonymi wraz z partnerami z Czech (CVVM), Słowacji (FOCUS) 
i Węgier (TÁRKI) najniższy odsetek przeciwników przyjmowania uchodźców z krajów ob-
jętych konfliktami zbrojnymi odnotowany został na Węgrzech (32%). Wyraźnie więcej prze-
ciwników było na Słowacji (62%) oraz w Czechach (50%). W Polsce odsetek ten wyniósł 
w tym czasie 40% (CBOS, 2015f, s. 2).

Polacy jednak znacznie rzadziej niż Czesi, Słowacy i Węgrzy sprzeciwiali się przyjmo-
waniu uchodźców z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki (odsetki przeciwników w poszcze-
gólnych krajach przedstawiały się następująco: 47%, 68%, 74% i 71%; CBOS, 2015f, s. 3). 
Również wśród Polaków mniej było niż wśród Czechów i Słowaków przeciwników przyjmo-
wania uchodźców ukraińskich (kolejno: 28%, 49%, 51%; CBOS, 2015f, s. 4).

Czesi, Słowacy i Węgrzy wyraźnie częściej niż Polacy wyrażali przekonanie o negatyw-
nych konsekwencjach napływu imigrantów do swoich krajów. Powyższe różnice uwidacz-
niały się szczególnie w odniesieniu do obaw przed pogorszeniem sposobu życia, prze-
noszeniem nietypowych chorób, wzrostem przestępczości, zatraceniem własnej kultury 
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(CBOS, 2015i, s. 3–6). Nieco bardziej zbliżone w poszczególnych krajach okazały się od-
setki badanych zgadzających się ze stwierdzeniem, że imigranci zabierają pracę ludziom, 
którzy tu mieszkają (CBOS, 2015i, s. 4), choć i w tym przypadku najniższy odsetek osób 
podzielających tę opinię wystąpił wśród Polaków. Syntetyczny wskaźnik lęku przed skut-
kami imigracji, jaki zastosowany został w badaniach, stanowi potwierdzenie, że w krajach 
Grupy Wyszehradzkiej najniższy poziom lęku przed imigrantami występuje w Polsce, naj-
wyższy natomiast w Czechach (CBOS, 2015i, s. 7).

W pierwszej połowie 2016 roku Polacy, mimo nasilenia niechęci do imigrantów, pozo-
stawali bardziej otwartym narodem niż Czesi. W marcu 2016 roku przeciwnicy przyjmowa-
nia uchodźców z krajów ogarniętych konfliktami zbrojnymi stanowili wśród Polaków 53%, 
wśród Czechów 61%. Jeszcze większe dysproporcje w odsetkach wystąpiły w odniesieniu 
do uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki (odpowiednio 67 i 79%), największe zaś w sto-
sunku do uchodźców z Ukrainy (kolejno 33 i 55%; CBOS, 2016c, s. 6–7).

Zgodnie z badaniami Eurobarometru (Standard Eurobarometer 86, 2016) najniższe od-
setki osób, wśród których imigracja spoza UE wywołuje negatywne odczucia, odnotowa-
ne zostały w Szwecji (34%), Hiszpanii (36%), Irlandii (38%), Wielkiej Brytanii (43%) i Portugalii 
(44%). Najczęściej zaś ten rodzaj imigracji wywoływał negatywne odczucia na Łotwie (83%), 
w Czechach (82%), w Estonii (81%), na Węgrzech (81%), na Słowacji (79%). Polska znala-
zła się na trzynastej pozycji pod względem wysokości odsetka odczuć negatywnych (64%), 
przed Słowenią (68%), Maltą (69%) i Włochami (69%; Standard Eurobarometer 86, 2016).

Na tle innych narodów europejskich Polacy nie wyróżniają się zatem ani ze względu na 
szczególną niechęć, ani szczególną przychylność do imigrantów, co można wiązać z wielo-
ma różnorodnymi czynnikami. Przede wszystkim geograficzne położenie Polski nie pozwa-
la na doświadczanie tak dużych niedogodności związanych z przepływem migrantów, jak 
w przypadku Grecji, Włoch, krajów bałkańskich czy też Węgier, dzięki czemu zachowujemy 
większą otwartość na imigrantów. W przeciwieństwie do wielu innych, mniej licznych euro-
pejskich narodów Polacy w mniejszym stopniu obawiają się utraty tożsamości w związku 
z napływem przedstawicieli innych kultur. Mimo że Polska od ponad pół wieku jest krajem 
niemalże jednolitym kulturowo, etnicznie i religijnie, wcześniejsze tradycje wielokulturowo-
ści, następnie masowe ruchy migracyjne związane z przesuwaniem granic czy wreszcie za-
graniczne migracje Polaków w czasach PRL-u, transformacji ustrojowej oraz w okresie po-
akcesyjnym pozwalają nam lepiej zrozumieć sytuację osób uciekających przed wojną i ubó-
stwem. Z drugiej strony, wyraźnie niższe niż w wielu innych krajach Europy Zachodniej od-
setki żyjących w Polsce obcokrajowców, w tym również uchodźców, utrudniają integrację 
z ewentualnymi przybyszami, co przekłada się też na częściej manifestowaną niechęć do 
imigrantów, niż ma to miejsce w północnej i zachodniej części kontynentu.

Podsumowanie

Reasumując, poczucie zagrożenia wśród Polaków związane z szeroko rozumianymi proce-
sami migracyjnymi należy wiązać zwłaszcza ze zjawiskiem imigracji. Warto mieć na wzglę-
dzie, że niedostrzeganie zagrożeń związanych z emigracją i będącej jej konsekwencją de-
populacją, może wynikać z rzadszego podejmowania tych kwestii w debatach publicznych, 
szczególnie w obliczu nierozwiązanego kryzysu imigracyjnego. Istotny jest wówczas spo-
sób realizacji badań – większe skupienie uwagi na opiniach dotyczących imigracji niż emi-
gracji czy dostrzegana czasem tendencyjność pytań w badaniach sondażowych utrudniają 
formułowanie wniosków o faktycznym poczuciu zagrożenia. Kryzys migracyjny z ostatnich 
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lat oraz działania terrorystyczne podejmowane przez zradykalizowane ruchy muzułmańskie 
skierowały uwagę mediów, badaczy opinii, a także społeczeństwa na określony geogra-
ficzny kierunek napływu, z pominięciem innych kierunków, jak również na określony spo-
sób przemieszczania się ludności do Europy. W konsekwencji wielokierunkowa i wieloprzy-
czynowa imigracja na Stary Kontynent jest sprowadzana głównie do napływu uchodźców 
z Bliskiego Wschodu i Afryki (czasem też z Ukrainy). Wzrost niechęci Polaków wobec przyj-
mowania imigrantów najsilniej zaznaczył się na przełomie 2015 i 2016 roku, przy czym nie 
dotyczył uchodźców z Ukrainy. Zapatrywania Polaków różnicowała sytuacja społeczno-

-demograficzna – negatywnie do przyjmowania uchodźców częściej ustosunkowywali się 
młodsi, mieszkańcy wsi i mniejszych miast, osoby z wykształceniem podstawowym i zawo-
dowym, osoby o niższych dochodach, rolnicy i robotnicy, a zatem ludzie gorzej sytuowani 
na rynku pracy. Powyższe związki między opiniami a cechami społeczno-demograficznymi, 
podobnie jak wskazywane uzasadnienia niechęci, pozwalają wnioskować o różnorodnym 
podłożu kształtowania się poczucia zagrożenia, jednak aspekt ekonomiczny uznać należy 
za nie mniej istotny niż kwestie kulturowe. Z kolei poczucie zagrożenia terroryzmem warun-
kowane jest nieco innymi cechami społeczno-demograficznymi niż niechęć do przyjmowa-
nia uchodźców, co może oznaczać, że nie stanowi jej najistotniejszego źródła. Mimo wyraź-
nego wzrostu obaw przed imigrantami i uchodźcami poczucie zagrożenia Polaków moż-
na w dalszym ciągu uważać za niższe niż w innych krajach Grupy Wyszehradzkiej. Chociaż 
wśród zwolenników przyjmowania imigrantów i uchodźców dominuje argumentacja opar-
ta na kryteriach moralnych, dostrzegane są też bezpośrednie korzyści finansowe związa-
ne z zatrudnianiem obcokrajowców, zwłaszcza z Ukrainy. Na tle zagrożeń mogących za-
istnieć w 2017 roku obawy związane z napływem imigrantów nie okazują się najistotniej-
sze; jeszcze rzadziej Polacy obawiają się jednak konsekwencji masowego odpływu z kraju.

Masowe migracje ludności w każdym okresie historycznym zwykły wywoływać różno-
rodne konsekwencje ekonomiczne, polityczne, demograficzne i kulturowe zarówno o po-
zytywnym, jak i negatywnym zabarwieniu. Z pewnością na współczesne, najnowsze ruchy 
migracyjne można się także zapatrywać w kategoriach szans i zagrożeń tak w makro-, jak 
i w mikroskali. Wykorzystanie szans i ograniczenie zagrożeń wymagają jednak rzetelnych 
diagnoz i prognoz zarówno w wymiarze faktów, jak i opinii. Bagatelizowanie obaw społecz-
nych, szczególnie tych częściowo uzasadnionych, podobnie jak rozbudzanie nieuzasad-
nionych obaw, nie wydaje się właściwą strategią radzenia sobie z kryzysem migracyjnym, 
tak jak z innymi problemami społeczno-demograficznymi. Odpowiednie zarządzanie napły-
wem, monitorowanie i ewaluowanie procesów integracji oraz rzetelne i apolityczne diagno-
zy wydają się dziś niezbędne nie tylko dla zmniejszenia poczucia zagrożenia ze strony imi-
grantów wśród Europejczyków, ale także dla zmniejszenia poczucia zagrożenia ze strony 
Europejczyków wśród przebywających i napływających do Europy obcokrajowców.
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THE ATTITUDE OF POLES TOWARDS THE PRESENT-DAY MIGRATION PROCESSES AND PROBLEMS. 

A SENSE OF THREAT AND ITS SOCIO-DEMOGRAPHIC CONDITIONS ACCORDING TO SURVEYS

SUMMARY The aim of the article is to show the extent of migration 
threats among Polish people, to describe how they see these 
threats against other threats, how they view the migration crisis and 
the admission of immigrants and refugees. The article also refers to 
how the sense of threat has changed in recent years and which so-
cio-demographic features significantly affected perception of these 
problems. The author of the article reviewed the CBOS surveys 
reports and the reports of other selected research centers from 
recent years, including the differences between Poles and other 
European nations in perception of migration phenomenon. During 
the analysis, attention was paid also to some methodological as-
pects of research.
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STRESZCZENIE Celem artykułu jest scharakteryzowanie współ-
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Wprowadzenie

Pszczelarstwo to zajęcie rolnicze polegające na chowie i hodowli pszczół do celów prak-
tycznych. Dla osób trudniących się tym zajęciem jest to jednak zwykle coś więcej. Obecnie 
można również zauważyć wzmożone zainteresowanie pszczelarstwem w środowiskach, 
które w żaden sposób nie są powiązane nie tylko z tą dziedziną rolnictwa, lecz nawet z sa-
mym rolnictwem i wsią. Pszczelarstwo jest przywoływane w kontekście przemian środowi-
ska naturalnego spowodowanych działalnością ludzką. Pszczoły i produkty pszczele poja-
wiają się w wypowiedziach i aktywności zwolenników zdrowego stylu życia, medycyny nie-
konwencjonalnej, ekologii, idei samowystarczalności, ruchu DIY, slow food, RAW itd. Moż-
na nawet mówić o swoistej modzie na pszczoły.

Celem artykułu jest scharakteryzowanie współczesnego pszczelarstwa w Polsce jako 
zjawiska pozostającego pomiędzy racjonalnym działaniem w sferze gospodarczo-ekono-
micznej, dążącym do pozyskiwania produktów służących przetrwaniu biologicznemu i kon-
dycji fizycznej człowieka, a aktywnością przynależącą do duchowej sfery życia, wyrażającą 
światopogląd i poczucie sensu. Autorka kolejno prezentuje pszczelarstwo jako zawód rol-
niczy i sektor gospodarki rolnej, zarysowując funkcje gospodarcze, formalne ramy organi-
zacji chowu i hodowli pszczół oraz dystrybucji produktów pszczelich, skalę produkcji i wiel-
kość tej gałęzi gospodarki krajowej. W poszczególnych częściach artykułu przedstawia 
pszczelarstwo jako fenomen kultury i element szerszych procesów społecznych, poczyna-
jąc od amatorskiego ruchu pszczelarskiego, jego skali i charakteru, na bardziej masowych 
działaniach ukierunkowanych na pszczoły i szeroko rozumiane pszczelarstwo kończąc.

Pojęcie ruchu społecznego w socjologii wykorzystywane jest zazwyczaj do opisu sła-
bo zinstytucjonalizowanych zbiorowych działań podejmowanych według określonej strate-
gii w celu wywołania zamierzonej zmiany (Misztal, 2000, s. 342). Ruch społeczny składa się 
z takich komponentów, jak: zbiorowość ludzi razem działających, wspólny cel, jakim jest 
wywołanie zmiany społecznej, który definiowany jest przez uczestników w podobny spo-
sób, rozproszenie uczestników i niski poziom organizacji formalnej, relatywnie wysoki po-
ziom spontaniczności działań oraz ich nieinstytucjonalny charakter i niekonwencjonalna 
forma (Sztompka, 2005, s. 256). Ruchy społeczne są szczególnymi podmiotami zmiany do-
konującej się w ramach społeczeństwa ponowoczesnego (Sztompka, 2005, s. 256). Tade-
usz Paleczny (2010) uznaje je wręcz za „niezbywalny składnik współczesności” (s. 21), do-
dając, że „są czymś w rodzaju nurtów, «prądów» ukierunkowujących dynamikę przemian 
kultury” (s. 22). Wyjście poza konwencjonalne rozumienie pszczelarstwa (jako sektora go-
spodarki) i ujęcie go w kategoriach ruchu społecznego oznacza zwrócenie uwagi na jego 
szerszy kontekst i społeczno-kulturowe znaczenie. Z takiej perspektywy wynikają pytania 
nie tylko związane z gospodarczą i ekonomiczną funkcją pszczelarstwa, jego skalą, spo-
sobami zorganizowania oraz instytucjami za to odpowiedzialnymi, lecz także pytania o za-
kres rozpowszechnienia w społeczeństwie działań ukierunkowanych na pszczoły, charak-
ter i kierunek zmiany, jaka ma być dzięki nim wywołana, a tym samym treści światopoglą-
dowe wyrażane poprzez działalność ruchu (zawarte m.in. w celu i rozumieniu sensu współ-
czesnego praktykowania pszczelarstwa i znaczeniu nadawanemu pszczole).

Podstawą artykułu są dane gromadzone przez Główny Urząd Statystyczny, literatura 
przedmiotu, publikacje pszczelarskie i strony internetowe poświęcone różnym wymiarom 
pszczelarstwa (portale społecznościowe, wideoblogi, strony organizacji pszczelarskich i go-
spodarstw pasiecznych) oraz materiały zebrane podczas badań wśród pszczelarzy – kilku-
letnia obserwacja uczestnicząca i ankieta audytoryjna zrealizowana wśród osób biorących 
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udział w kursach specjalistycznych w Pszczelej Woli (Polska wschodnia) oraz w Kalsku 
i Gorzowie Wielkopolskim (Polska zachodnia). Ankietę tę przeprowadzono w okresie sty-
czeń–marzec 2015 roku. Wzięło w niej udział 279 pszczelarzy, w tym 81 w Pszczelej Woli, 
167 w Kalsku i 31 w Gorzowie Wielkopolskim.

Kursy pszczelarskie dla dorosłych organizowane są w Pszczelej Woli przez Zespół Szkół 
Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego – placówkę, która od 1944 roku prowadzi 
technikum pszczelarskie. Obecnie ukończenie dwuletnich kwalifikacyjnych kursów zawo-
dowych uprawnia do przystąpienia do egzaminów państwowych dających tytuł zawodo-
wy technik rolnik pszczelarz (wcześniej szkoła kształciła dorosłych w formie liceum pody-
plomowego). Ankieta została przeprowadzona wśród uczestników dwóch roczników (słu-
chacze pierwszego i drugiego roku kursu przygotowującego w zakresie kwalifikacji R-04 
i R-17), którzy w zdecydowanej większości pochodzili z Polski wschodniej i centralnej (dwie 
osoby z Dolnego Śląska).

Kursy w Kalsku i Gorzowie Wielkopolskim, podczas których przeprowadzono badania, 
zorganizowane były przez regionalne i wojewódzkie związki pszczelarskie z województwa 
lubuskiego w formie dwóch dwudniowych spotkań. Były to kursy prowadzone przez ze-
spół, którego trzon stanowiła kadra z technikum w Pszczelej Woli. Miały one na celu pod-
niesienie kompetencji pszczelarzy lubuskich w zakresie gospodarki pasiecznej i kończyły 
się certyfikatem zakończenia kursu.

Pszczelarstwo jako sektor gospodarki krajowej i rolnictwo zawodowe

We współczesnej Polsce pszczelarstwo, czyli zajmowanie się chowem lub hodowlą pszczół 
do celów praktycznych, jest zawodem sklasyfikowanym rozporządzeniem Ministra Pra-
cy i Gospodarki z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności. 
Pszczelarstwo należy do działów specjalnych produkcji rolnej. Stanowi jedną z gałęzi go-
spodarki, jest też czynnikiem istotnie wpływającym na stan środowiska. Szacuje się, że za-
pylacze (zwierzęta takie jak pszczoły miodne, trzmiele i dzikie pszczoły) przynoszą rocznie 
22 biliony euro przychodu (w skali Unii Europejskiej). Wśród korzyści ich pracy możemy wy-
mienić zapylenie roślin (ponad 80% roślin uprawnych i dziko rosnących wymaga zapyle-
nia przez owady) oraz produkty, takie jak miód, pyłek pszczeli, wosk, kit i mleczko pszczele 
(European Commission, 2016). Naukowcy podkreślają, że wartość pracy pszczół na rzecz 
zapylania wielokrotnie przewyższa dochody z produkowanych przez nie dóbr.

Podstawowym celem towarowej produkcji pasiecznej jest miód. Jego ilość wyprodu-
kowana przez jedną pszczelą rodzinę zależy od wielu różnorodnych czynników, takich jak 
układ pożytków, pogoda, umiejętności i wiedza pszczelarza, siła i właściwości genetyczne 
rodziny pszczelej i in. Średnia ilość miodu z rodziny pszczelej w ostatnich latach w Polsce 
jest prezentowana w tabeli 1.

Tabela 1 

Średnia ilość miodu z rodziny pszczelej (Polska, lata 2000–2014)

2000 2002 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Średnia 
ilość miodu 
z rodziny 
(w kg)

Pasieki powyżej  
80 pni

24,0 22,0 25,0 30,0 26,0 30,0 28,0 22,0 28,0 28,0 20,0

Pozostałe pasieki 13,7 11,6 12,0 18,0 15,0 16,0 15,0 18,0 17,0 17,0 13,0

Źródło: GUS, 2010, 2014.
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Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że pasieki prowadzone przez za-
wodowych oraz zbliżających się ku pełnemu profesjonalizmowi pszczelarzy przynoszą 
większy zysk (w przeliczeniu na jeden pień). Świadczy to o znaczeniu wiedzy, umiejętności, 
a przede wszystkim doświadczeniu zawodowym pszczelarza i czasu poświęcanego pasie-
ce. Wbrew opiniom (wspieranym być może przez proste odczytanie tradycyjnego powie-
dzenia „Kto ma pszczoły, ten ma miód”), jakie dość często zdarzają się wśród osób, któ-
re nigdy nie miały doświadczenia z pszczołami, nie wystarczy mieć pszczoły, aby móc cie-
szyć się owocami jej pracy. Pszczelarstwo należy do jednej z najbardziej złożonych gałęzi 
produkcji rolniczej, wyjątkowo zależnej od czynników klimatycznych. Aby je uprawiać, ko-
nieczne są nie tylko zaangażowanie i odpowiedni sprzęt, lecz przede wszystkim wiedza do-
tycząca biologii pszczoły. Podczas badań wśród najstarszych pszczelarzy można usłyszeć, 
że to nie pszczoły przyzwyczajają się do zwyczajów opiekuna, ale to człowiek musi się do-
stosować do naturalnego rytmu życia pszczelej rodziny. „W ostateczności człowiek wypra-
cował system pszczelarzenia, ale samej pszczoły nie potrafił «przerobić» tak, jak to uczynio-
no z drobiem, bydłem czy trzodą. Pszczoła nadal pozostała wolnym owadem” – konkluduje 
badacz przeszłości pszczelarstwa polskiego Romuald Wróblewski (1997, s. 137).

Jakkolwiek miód w różnych postaciach i odmianach jest najbardziej znanym i powszech-
nie stosowanym produktem pszczelim, nie można zapominać o innych dobrach pozyski-
wanych przez współczesnych pszczelarzy: wosku, pyłku kwiatowym w różnej postaci, pro-
polisie i mleczku pszczelim. Do mniej znanych produktów należy jad pszczeli. Każdy z nich 
wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie pozyskiwania i przechowywania.

Polska, podobnie jak większość państw Europy Zachodniej, należy do krajów stosunko-
wo gęsto zaludnionych i relatywnie wysoko napszczelonych (jest to wskaźnik określający 
liczbę rodzin pszczelich przypadających na kilometr kwadratowy). W 2015 roku wskaźnik 
ten wynosił średnio 4,6 rodzin na kilometr kwadratowy. Największe napszczelenie (8,3 pnia) 
występuje na terenie województwa małopolskiego, a najmniejsze (1,8) w województwie 
podlaskim (Semkiw, 2015, s. 3). W krajobrazie dominują pasieki niewielkie, przydomowe, 
w których poziom zmechanizowania gospodarki pszczelarskiej jest niski (choć nie wystę-
puje już tutaj zjawisko wykorzystywania produktów pracy pszczół dziko żyjących). Wśród 
europejskich pasiek trudno spotkać gospodarstwa o charakterze farmerskim, jakie są 
np. w Ameryce Północnej (patrz np. film dokumentalny Nie tylko miód). Kwestie te pozosta-
ją w ścisłym związku ze społeczno-kulturowym wymiarem tego zajęcia, m.in. tradycyjnym 
etosem zawodowym pszczelarzy, postawą wobec pszczoły, rozumieniem jej roli w świecie, 
sensem nadawanym pracy z pszczołami.

Pod względem ekonomicznego zaangażowania właściciela można rozróżnić cztery pod-
stawowe typy pasiek:
a) pasieki amatorskie (zazwyczaj przydomowe, stacjonarne) – mogą liczyć zaledwie kilka 

rodzin pszczelich, chociaż duże mogą nawet przekraczać liczbę 40 pni;
b) pasieki – dodatkowe źródło dochodów (zazwyczaj różnią się od przydomowych większą 

dbałością o profesjonalizm i zapewnieniem pożytków wynikających z chęci zwiększenia 
wydajności);

c) pasieki zawodowe – są to właściwie gospodarstwa pasieczne prowadzone najczęściej 
przez wykwalifikowanych pszczelarzy ze specjalistycznym doświadczeniem zawodo-
wym, dysponujących nowoczesnymi ulami i sprzętem. Gospodarstwa te są zwykle po-
dzielone na kilka lub kilkanaście pasiek zlokalizowanych w różnych miejscach, na które 
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właściciele wywożą pszczoły, podążając za pożytkiem. W tej kategorii mała pasieka li-
czy 100–150 pni, średnia do 300 pni, a duża powyżej 300;

d) pasieki o szczególnym znaczeniu – pasieki szkoleniowe, doświadczalne i hodowlane, 
zlokalizowane przy placówkach dydaktycznych, instytucjach naukowo-badawczych 
(Wilde, 2008, s. 208–211).

W Polsce dominują małe i średnie pasieki amatorskie, w których liczba pni mieści się 
pomiędzy 6 a 50. Odsetek pni pozostających w pasiekach zawodowych (powyżej 80 pni), 
których utrzymanie i obsługa wymagają już dużego nakładu pracy i sprzętu, utrzymuje się 
w ostatnich latach na relatywnie stałym poziomie (tabela 2).

Tabela 2 

Struktura pasiek w Polsce w latach 2000–2014 (%)

2000 2005 2010 2014

Struktura pasiek  
(liczba pni w pasiece)

Do 5 13,2 9,6 10,5 10,1

6–10 24,7 23,4 20,2 16,9

11–20 27,2 24,9 25,4 30,4

21–50 24,0 28,2 30,7 29,4

51–80 8,1 10,5 10,0 10,3

81–150 2,3 2,7 2,6 2,2

powyżej 150 0,5 0,7 0,6 0,7

Źródło: GUS, 2010, 2014, 2015.

Dane statystyczne dotyczące XX wieku (tabela 3) wskazują na pewne zmiany w zakresie 
liczby rodzin pszczelich i pasiek w Polsce w tym okresie.

Tabela 3 

Liczba pszczelarzy i rodzin pszczelich w Polsce w wybranych latach XX wieku

1950 1960 1980 2000 2005 2010 2014

Ogólna liczba pasiek* 141 000 181 600 176 000 40 381 36 636 36 453 40 216

Ogólna liczba rodzin 
pszczelich

884 700 1 204 400 2 227 000 838 344 827 419 876 294 969 241

* Dane z lat 1950, 1960 i 1980 dotyczą liczby pasiek i liczby rodzin pszczelich. Na potrzeby tekstu autorka uznała 
liczbę pasiek za przybliżoną liczbę pszczelarzy.

Źródło: GUS, 1966, 1982, 2010, 2014, 2015.

Aby dostrzec dynamikę liczby rodzin pszczelich i pasiek, trzeba przyjąć szerokie ramy 
czasowe. W tabeli 3 zaprezentowane są dane od 1950 roku. Warto dodać, że przyjmu-
je się, iż w 1939 roku w Polsce było około 150 tys. pasiek (GUS, 1966). Pierwsze powo-
jenne wskazania dotyczą roku 1947 (99,3 tys. pasiek, 763,8 tys. rodzin pszczelich; Mruk, 
1974, s. 22). Warto zwrócić szczególną uwagę na sytuację z ostatnich kilku dekad. Na lata 
80. przypadają najwyższe wartości. Przełom wieków XX i XXI to czas znaczącego spadku 
liczebności pszczół nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, wiążący się m.in. z inwazją 
varroa destructor oraz syndromem CCD (Colony Collapse Disorder; polski termin: zespół 
masowego ginięcia pszczoły miodnej), skutkujący stratami ekonomicznymi w innych sekto-
rach gospodarki (produkcja owoców i warzyw oraz roślin oleistych). Specjaliści podkreśla-
ją znaczenie pasiek amatorskich dla zachowania liczebności pszczół w Polsce w trudnych 
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dla pszczelarstwa ostatnich dekadach XX wieku. Przykładem są słowa Jerzego Wildego 
(2008, s. 209):

W ostatnich, kryzysowych dla krajowego pszczelarstwa latach właściciele pasiek amatorskich odegrali 
olbrzymią rolę w zachowaniu stanu liczebnego pni. Im możemy zawdzięczać to, że w 1994 r. było jeszcze 
ponad 800 tys. pni w Polsce. Spadek liczebny rodzin w porównaniu z 1985 r. (2,6 mln pni) dotyczył bowiem 
głównie pasiek średnich i dużych, liczących ponad 50 pni.

W ostatnich latach liczba pni w Polsce stopniowo wzrasta, ale nietrudno dostrzec, że 
współczesnemu pszczelarstwu polskiemu ciągle jeszcze daleko do stanu z lat 80., kie-
dy pnie liczono w milionach. Straty w polskiej gospodarce spowodowane zbyt małą liczbą 
pszczół szacowane były w 2007 roku na około 23,5 mld złotych rocznie (Borowska, 2011, 
s. 37).

Pszczelarstwo jako profesjonalnie uprawiany zawód i sektor gospodarki rolnej określone 
jest ramami formalnymi odpowiednich instytucji państwowych (szczególnie Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jednostek mu podległych) dotyczących organizacji chowu, 
hodowli i dystrybucji produktów pszczelich. Podstawy merytoryczne rozwoju tak rozumia-
nego pszczelarstwa zapewniają specjalistyczne placówki naukowo-badawcze. Kompeten-
cje pszczelarzy określa Państwowa Komisja Egzaminacyjna.

Związek Pszczelarzy Zawodowych skupia około 150 pszczelarzy żyjących głównie lub 
jedynie z pszczelarstwa. Jego członkami są pszczelarze, którzy prowadzą gospodarstwa  
liczące od 80 do 3000 rodzin pszczelich. Pasieki te mają najwyższą wydajność towarową 
miodu i innych produktów pszczelich; z ich gospodarstw pochodzi ponad połowa matek 
pszczelich produkowanych w Polsce. „Naczelnym celem naszej organizacji jest integrowa-
nie całej branży pszczelarskiej poprzez inicjowanie wspólnych działań szkoleniowych, go-
spodarczych, reklamowych i marketingowych oraz dbałość o jakość produktów pszczelich” 
(Pszczelarze Zawodowi, 2004). Działania członków związku mają charakter obrony intere-
sów pszczelarskiego sektora rolnictwa, zmierzających np. do uzyskania dopłat dla pszcze-
larzy z tytułu utrzymywania pszczół jako zapylaczy niezbędnych dla ekosystemu. Innym 
przykładem tego typu działalności była realizacja projektu reklamowego „Życie miodem 
słodzone” (budżet około 2,5 mln zł netto), promującego miód i jego walory odżywcze oraz 
nakłaniającego do całorocznej, systematycznej konsumpcji. Przedsięwzięcie to było pierw-
szą tego typu akcją w Polsce.

Pszczelarstwo amatorskie

Jak już zostało zasygnalizowane, większość pasiek w Polsce to małe i średnie pasieki ama-
torskie. Wiąże się to z faktem, iż zbiorowość pszczelarzy w naszym kraju składa się prze-
de wszystkim z osób niezajmujących się tym zawodowo i niekoniecznie mających sta-
tus rolnika. Eksperci doceniają ich działalność w zakresie pszczelnictwa, czyli teoretycz-
nej wiedzy o pszczołach i pszczelarstwie. Ich pasieki są wliczone do statystyk rolnictwa 
polskiego w dziale produkcji zwierzęcej. Ogólna liczba pszczelarzy w 2014 roku wynosi-
ła 42 761 osób – 32 650 zrzeszonych i 10 111 niezrzeszonych (PZP, 2017). Okazuje się jed-
nak, że w terenie istnieje pewna liczba (trudna do oszacowania) pszczelarzy pozostają-
cych całkowicie poza systemem (tzn. że pasieka nie ma nadanego numeru weterynaryjne-
go), hodujących pszczoły w małych przydomowych pasiekach. W 2014 roku 97,1% wszyst-
kich pasiek stanowiły gospodarstwa poniżej 80 pni, czyli będące dodatkowym zajęciem 



87

właściciela. Oznacza to, że dla zdecydowanej większości pszczelarzy polskich pszczelar-
stwo jest zajęciem wykonywanym poza pracą podstawową. Badania wśród pszczelarzy 
dowodzą, że są to też zazwyczaj dodatkowa wiedza i umiejętności, zupełnie niezwiązane 
z wykonywanym zawodem. Pszczelarstwem zajmują się bowiem nie tylko rolnicy. Znacz-
na większość osób zaangażowanych w amatorski ruch pszczelarski związana jest z po-
zarolniczymi profesjami i ma bardzo zróżnicowany status społeczny. Tym samym pszcze-
larstwo integruje przedstawicieli niezwykle różnych światów i subkultur zawodowych, za-
równo mieszkańców miast, jak i wsi. Łączą ich zamiłowanie do pszczół i przyrody, styl ży-
cia i światopogląd.

Jak rozumieją sens swojej aktywności? Odpowiedzi, dzięki którym możemy poznać 
sposoby pojmowania pszczelarstwa przez członków tego środowiska, przyniosła prośba 
o wskazanie najbardziej atrakcyjnych aspektów pszczelarstwa. Pytanie było półotwarte, 
kafeteria zawierała szesnaście propozycji z możliwością samodzielnego wpisania odrębne-
go aspektu, który badany uznaje za przyciągający do pszczelarstwa. Maksymalnie można 
było wskazać pięć cech.

Tabela 4 

Rozkład odpowiedzi na pytanie Co według Pana/i jest najbardziej atrakcyjne 
w pszczelarstwie?

N = 865 100%

Kontakt z przyrodą 152 17,6

Możliwość wewnętrznego rozwoju 123 14,2

Funkcjonowanie w bliskości idealnego społeczeństwa, w jakim żyją pszczoły 100 11,6

Możliwość życia zgodnie z cyklem naturalnym 95 11,0

Praca na terenie czystym przyrodniczo 73 8,4

Realizacja idei ekologicznych 62 7,2

Samodzielność/niezależność 46 5,3

Możliwość uzyskania dodatkowego dochodu 43 5,0

Jest to szlachetne zajęcie 41 4,7

Praca wśród szlachetnych stworzeń, ze szlachetnymi ludźmi 33 3,8

Jest to rzadki, elitarny zawód 31 3,6

Sezonowość pracy 20 2,3

Zarobki 17 2,0

Możliwość utrzymania się, żyjąc poza miastem 13 1,5

Ludzie pszczelarzy szanują 13 1,5

Możliwość wykonywania tej pracy za granicą 1 0,1

Inne: cisza 2 0,2

Źródło: badania własne.

W świetle danych zaprezentowanych w tabeli 4 okazuje się, że za najbardziej atrakcyjne 
aspekty pszczelarstwa uznawane są te strony wykonywania tego zajęcia, które mają wy-
miar duchowy, a mianowicie są powiązane z wyznawaną ideologią i stylem życia, łączo-
ne z przyjemnością obcowania z przyrodą i podążaniem za światopoglądem i uznawany-
mi wartościami. W dalszej kolejności lokują się kwestie związane z prestiżem tego zaję-
cia (szlachetność i elitarność zawodu, szacunek ze strony otoczenia). Najmniej ważne dla 
pszczelarzy okazują się dochody płynące z ich pracy przy pszczołach (pszczelarstwo jako 
biznes, który może być uprawiany w różnych okolicznościach).
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Powyższe wnioski znajdują pewne potwierdzenie w rozkładzie odpowiedzi na pytanie 
o cel pracy w pasiece. Badani pszczelarze mogli wybrać maksymalnie trzy cele, bez za-
znaczania wagi każdego z nich.

Tabela 5 

Cel pracy w pasiece – obecnie

N = 353 100%

Dodatkowe źródło utrzymania 90 25,5

Pożyteczne spędzenie wolnego czasu 86 24,4

Miód i inne produkty pszczele na swoje potrzeby 85 24,1

Poczucie, że jest się częścią przyrody 63 17,8

Główne źródło utrzymania siebie i rodziny 12 3,4

Uczestniczenie w działaniach proekologicznych 11 3,1

Inne: możliwość zrobienia czegoś, obserwacja konsekwencji swoich działań, ciekawi mnie 
to, ja już muszę, to zajęcie jest jak choroba, praca i zadowolenie szeroko rozumiane, to moje 
hobby, a pozostałe elementy wynikają z tego (miód, spędzanie czasu itd.)

6 1,7

Źródło: badania własne.

Dane zawarte w tabeli świadczą o bardzo wysokim odsetku pszczelarzy, dla których 
efektem pracy w pasiece ma być coś znacznie więcej niż tylko dochody. Aspekt finansowy 
jest jednym z motywów skłaniających do podjęcia tego zajęcia. Pogłębiona analiza odpo-
wiedzi na to pytanie pokazuje, że zaledwie 31 osób (11,1% ogólnej liczby badanych) wska-
zało tylko jeden cel, przy czym jedynie 19 z nich (6,8% ogólnej liczby badanych) wybrało cel 
biznesowy (pszczelarstwo jako dodatkowe lub główne źródło dochodów). Zdecydowana 
większość zaznaczyła dwa lub trzy cele, które chcą osiągnąć poprzez pracę przy pszczo-
łach, co można interpretować jako wyraz wielowymiarowego rozumienia pszczelarstwa. 
Jest ono czymś złożonym, co daje człowiekowi różnorodne pożytki, wpływając nie tylko na 
jego sytuację bytową (dochody i zaopatrzenie w zdrową żywność), lecz także – w bardzo 
dużym stopniu – na jego kondycję duchową (poczucie harmonii, realizacja wyznawanych 
wartości – praca jako wartość). Taka konkluzja dotycząca rozumienia pszczelarstwa znaj-
duje swoje potwierdzenie w rozkładzie odpowiedzi na pytanie Czy będzie Pan/i hodować 
pszczoły, jeśli okaże się, że nie przynosi to żadnego dochodu? Wolę kontynuowania pracy 
przy pszczołach bez uzyskiwania jakichkolwiek płynących z tego trudu finansowych graty-
fikacji wyraziło 92,5% badanych.

Jednym ze wspólnych elementów światopoglądu jest rozumienie znaczenia pszczoły. To 
ona stanowi symboliczne centrum, wokół którego skupiają się pszczelarze. Jej wyjątko-
wość w świecie zwierząt, świecie przyrody i szerzej – ogólnego porządku rzeczy – wyraża 
się w języku. Określając śmierć pszczoły, badani posługują się najczęściej sformułowaniem 
zarezerwowanym z reguły dla człowieka; według nich pszczoła zatem – w przeciwieństwie 
do innych zwierząt, a podobnie do człowieka – „umiera”. Rozkład odpowiedzi na to pytanie 
został przedstawiony w tabeli 6.
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Tabela 6 

Rozkład odpowiedzi na pytanie o sformułowanie używane na określenie śmierci pszczoły

N = 179 100%

Pszczoła zdycha 6 3,3

Pszczoła umiera 152 85,0

Jest mi to obojętne, nie widzę różnicy 6 3,3

Inne: pszczoła ginie, pada, osypuje się 15 8,4

Źródło: badania własne.

Wszystkich poproszono o wyjaśnienie swojego wyboru poprzez posłużenie się półotwar-
tą kafeterią. Spośród tych osób, które wybrały sformułowanie „pszczoła umiera”, 85 wska-
zało, iż pszczoła jest stworzeniem wyjątkowym, wyróżniającym się wśród przyrody ożywio-
nej i należny jest jej szczególny szacunek. Z kolei 59 z nich chciało zachować tradycję pol-
ską. Natomiast 5 osób wybrało opcję „inne” i samodzielnie wpisało wyjaśnienie, przywołu-
jąc swoją ogólną postawę względem świata przyrody ożywionej: „z szacunku, o moim psie, 
kocie, kurze, krowie też powiem, że umiera”, „pszczoła to słodkie stworzonko, którego mi 
żal”, „szacunek jak i dla całej przyrody”, „po prostu określenie zdycha wydaje mi się agre-
sywne w stosunku do każdego żywego stworzenia”, „mam szacunek do każdej żywej isto-
ty i w moim słowniku nie ma słowa zdycha, jest umiera”.

Osoby, które wybrały sformułowanie „pszczoła zdycha”, uzasadniały to odwołaniem się 
normy językowej stosowanej względem śmierci zwierząt (4 osoby) lub posłużyły się wyjaś-
nieniem: „mówienie, że pszczoła umiera to uleganie przesądom – pszczoła to takie samo 
zwierzę jak inne, umiera tylko człowiek” (2 osoby).

Posługiwanie się określeniem „pszczoła umiera” stanowi wyraz ciągłości kultury i trwało-
ści zawartej w niej wysokiej pozycji pszczoły, która przez wieki – w różnych kulturach i spo-
łeczeństwach – uznawana była za stworzenie przynależące do sfery sacrum (patrz: By-
stroń, 1980, s. 88–106; Kowalski, 2007; Wilczyńska, 2013). Do tej samej sfery należały też 
produkty pszczele (miód, wosk), wykorzystywane głównie w niecodziennych sytuacjach, 
kojarzone ze świątynią i obrzędami (np. wosk – światło na ołtarze, pisane woskiem pisanki 
wielkanocne, potrawy wigilijne z dodatkiem miodu). Na marginesie można dodać, że takie 
rozumienie produktów pszczelich zaznacza się do dziś na stosunku do konsumpcji miodu, 
który jest spożywany relatywnie rzadko, głównie jako lekarstwo, a nie wysokowartościowy 
element codziennej diety (Giemza, 2004, s. 17, 21–22).

Z wysoką pozycją pszczoły i produktów pszczelich w hierarchii wartości powiązany jest 
status osób zajmujących się pszczołami. Zajęcie to miało prestiżowy charakter. W tym 
aspekcie pszczelarstwa zaznacza się również pewna trwałość – tak jak przed wiekami, do 
pszczelarstwa przypisywane są wysoko cenione wartości i cechy osobowościowe, wśród 
których najczęściej przywoływanymi do scharakteryzowania pszczelarza należą: cierpli-
wość i wytrwałość, solidność, rzetelność i odpowiedzialność, uczciwość i szczerość, pra-
cowitość, opanowanie i zrównoważenie (badania własne).

Pszczelarze pozostają w kontakcie ze sobą. Znajomość lokalizacji najbliższych pasiek, 
liczby pni i ich stanu zdrowotnego – obok rozpoznania lokalnej bazy pożytkowej – jest 
ważną wiedzą pomagającą założyć i prowadzić własną pasiekę. Istotną funkcję w zakre-
sie współpracy i koordynacji działań pełnią stowarzyszenia pszczelarskie o zasięgu ogól-
nokrajowym i lokalnym (np. Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „Polanka”, Nadbużański 
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Związek Pszczelarzy, Stowarzyszenie „Apikultura”). Polski Związek Pszczelarski to fede-
racja, której członkami jest 49 organizacji pszczelarskich i 5 jednostek organizacyjnych 
związanych z działalnością pszczelarską w kraju. Zrzesza on 29 421 pszczelarzy, którzy 
mają łącznie 776 818 rodzin pszczelich (stan na rok 2012; PZP, 2012). Cele, jakie zrzesze-
nia pszczelarskie wskazują w swoich statutach, wiążą się z reprezentowaniem interesów 
pszczelarskich, integrowaniem środowiska pszczelarskiego, wsparciem rozwoju pszcze-
larstwa w różnych aspektach. Ich działalność dowodzi, że są one istotnym ogniwem prze-
pływu wiedzy (zrzeszają zarówno teoretyków, jak i praktyków, profesjonalistów i pszczela-
rzy amatorów, organizują szkolenia, wydają publikacje edukacyjne itd.) i środków (pośred-
niczą w pozyskiwaniu dofinansowania sektora pszczelarskiego z funduszy publicznych, or-
ganizują grupowe zamówienia lekarstw, pokarmu, węzy itd.).

Pszczelarstwo polskie jest środowiskiem zmaskulinizowanym. Według statystyk pro-
wadzonych przez Polski Związek Pszczelarski jedynie 6% spośród 32 650 zrzeszonych 
pszczelarzy stanowiły kobiety (stan na 2015 rok; PZP, 2017). Chociaż pszczelarzami są 
przedstawiciele wszystkich pokoleń, dominują wśród nich osoby powyżej 50. roku życia 
(dane dla roku 2015: pszczelarze mający 50–65 lat – 36,2%; powyżej 65 lat – 29,0%). Intere-
sujące jest, że w ostatnich latach nieznacznie i z wahnięciami, ale stopniowo wzrasta liczba 
młodych pszczelarzy do 35. roku życia: w 1999 roku stanowili oni 8,7%, a w 2015 – 12,1%. 
Młodzi pszczelarze stanowią najmniej liczną kategorię wiekową w środowisku pszczelar-
skim. Najmłodszym spośród nich poświęcono odrębny artykuł (Pokrzyńska, 2016).

Prowadzenie pasieki amatorskiej funkcjonuje na granicy rolnictwa i działań o charakte-
rze autotelicznym, pozostając w silnym związku z konwencjonalnymi sposobami uprawia-
nia pszczelarstwa, do czego przyczynia się wspólny cel realizowany na drodze tak działań 
zbiorowych, jak i indywidualnych (ale najczęściej skoordynowanych): czyste środowisko na-
turalne, dobrze utrzymana baza pożytkowa (lokalne środowisko przyrodnicze jako pastwi-
sko pszczele), dobry stan zdrowia rodzin pszczelich, ekonomiczna wartość polskich pro-
duktów pszczelich, czemu sprzyja m.in. pozytywny wizerunek pszczelarstwa polskiego.

Jednak i w tym zorganizowanym nurcie pszczelarstwa amatorskiego pojawiają się różne 
w treści ruchy, wiążące się z praktyką i ideologią jej przyświecającą, mające swoich liderów 
(propagatorów) oraz uczestników (naśladowców). Dyskusje w gronie pszczelarzy dotyczą 
nie tylko rodzaju stosowanego ula, materiału, z jakiego jest on zrobiony, rozmiarów ramki, 
linii pszczół, lecz także zagadnień budzących wiele kontrowersji, choćby sposobów walki 
z warrozą i różnymi chorobami pszczół. Pojawia się wiele propozycji całkowicie wychodzą-
cych poza przyjęte standardy. Egzemplifikację może stanowić powrót do mniejszych ko-
mórek na plastrze promowany przez niektóre środowiska pszczelarzy nurtu ekologiczne-
go. Warto też nadmienić, iż wiele pomysłów na rodzaj gospodarki pasiecznej rozwija się 
w przestrzeni ponadlokalnej; w dobie kompresji czasu i przestrzeni nieformalna wymiana 
pszczelarskich doświadczeń i idei ma charakter globalny.

Pisząc o współczesnym pszczelarstwie w Polsce, nie sposób też nie wspomnieć o pró-
bach przywrócenia bartnictwa. Pomimo wielowiekowej tradycji w dzisiejszych czasach 
jest to wysoce niekonwencjonalny sposób chowu pszczół. Na terenach Polski zaniknął 
on w XIX wieku, chociaż jeszcze w pierwszych dekadach XX wieku gdzieniegdzie moż-
na było znaleźć stare drzewa bartne, najczęściej opuszczone lub ścięte i w postaci kłody 
przewiezione na przydomowe pasieczysko (patrz: Karpiński, 1948; Mróz, 1954; Żukowski, 
1965; Kuczyńska, 2004). W ostatnich latach żywa zaczęła być idea przywrócenia lasom 
pszczół. Jej pasjonaci uczą się archaicznego sposobu pracy z pszczołami. Organizowane 
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są warsztaty dziania barci, robienia leziwa (specjalnie zapleciony sznur służący do wspina-
nia się na drzewo w celu obsługi barci) i innych przyrządów o tradycyjnych nazwach zwią-
zanych z prowadzeniem gospodarki bartnej oraz obsługiwania barci na wysokości kilku lub 
kilkunastu metrów nad ziemią. Działania te zaowocowały m.in. obecnością zasiedlonych 
przez pszczoły barci w lasach w Spale, w Puszczy Augustowskiej i Puszczy Białowieskiej. 
Jedną z organizacji powołaną przez pasjonatów bartnictwa (po kilku latach aktywności bez 
ram organizacyjnych) jest Bractwo Bartne działające na terenie Polski północno-wschod-
niej. Jego członkowie tak piszą o swojej misji: „Działamy na rzecz pszczół mieszkających 
w naszej Puszczy i dążymy do odrodzenia się tradycji bartniczych. Naszym podstawowym 
celem jest tworzenie barci i opieka nad nimi. To barcie bowiem stanowią naturalne siedli-
ska pszczoły środkowoeuropejskiej linii Augustowskiej” (Bractwo Bartne, 2017). Dla osób 
skupionych wokół działań na rzecz rewitalizacji bartnictwa bardzo ważne jest przywróce-
nie tradycji. Chodzi im nie tylko o kontakt z pszczołami, lecz także o powrót do dawnych 
praktyk, wiedzy i wartości.

Nasze motto to: Natura, Tradycja, Historia i w zasadzie w tych 3 prostych słowach zamyka się kwintesencja 
bartnictwa – działania na rzecz leśnych ekosystemów, kultywowanie tradycji poszanowania przyrody i życia 
w zgodzie z naturą oraz pamięć i przybliżanie historii naszych przodków (Bractwo Bartne, 2017).

Na swojej stronie internetowej wyrażają satysfakcję ze swoich starań: „Bartnictwo zosta-
ło wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa w Polsce w 2016 roku. W ten oto 
symboliczny sposób bartnictwo stało się oficjalnym elementem naszej tradycji i tożsamości 
narodowej” (Bractwo Bartne, 2017).

Innym oddolnym i wychodzącym poza konwencje działaniem ukierunkowanym na 
pszczoły jest próba wprowadzenia ich do miast. Propagatorzy tego pomysłu przywołują 
różne argumenty. Najbardziej wyraźne są te związane z ideologią ekologiczną.

W przypadku hodowli pszczół trzeba być jednak ekologiem nie tylko powierzchownie, ale z głębokiego 
przekonania. Tu nie wystarczy zapłacić za produkt czy usługę, konieczne jest dbanie o własną rodzinę 
pszczelą przez cały rok. Ten, kto hoduje pszczoły, żyje na pewno bardziej ekologicznie niż ten, kto kupuje 
naturalny, czysty miód (Celińska, 2017).

Podmioty inicjujące działanie i biorące udział w tego typu ruchach podpisują się pod 
ideą osobistego rozwoju, zdrowego życia, aktywnego wypoczynku, głębią kontaktów spo-
łecznych. Przykład może stanowić Pasieka Edukacyjna – projekt autorstwa Stowarzysze-
nia Przyjaciół SOS realizowany w Wilanowie w ramach budżetu partycypacyjnego. Uza-
sadniając potrzebę realizacji pomysłu, autorzy piszą, że ich projekt „buduje więzi społecz-
ne oraz współpracę. Wpływa na aktywny wypoczynek mieszkańców, działa proekologicz-
nie. Efektywnie wpływa na ochronę pszczół i innych owadów” (Pasieka Edukacyjna, 2017). 
Wyłonienie właśnie tej propozycji z grona innych startujących w konkursie i skierowanie jej 
do realizacji potwierdza, iż przedsięwzięcia tego typu odpowiadają na potrzeby społecz-
ne. W tym kontekście pszczelarstwo staje się elementem przekształcania nowoczesne-
go świata, jaki jest reprezentowany przez miasto. Pszczelarstwo widziane jest jako coś, co 
pozytywnie wpływa na świat ludzi i całego ekosystemu, a zwrot ku niemu może wywołać 
pozytywną zmianę, a nawet – według niektórych wypowiedzi, z jakimi można się spotkać 
w Internecie – może pomóc przerwać ciąg zdarzeń wiodących ku przeczuwanej katastrofie. 
Wyrażają to zdania: „Czemu hodować pszczoły? Bo są fascynujące. (…) Ale też wymierają 
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i coraz bardziej chorują – miasta mają szansę stać się ich ostoją. Warto im pomóc. Bez 
nich świat natury, który znamy przestałby istnieć” (Miejskie Pszczoły, 2017). „Przypisywa-
na Albertowi Einsteinowi przepowiednia «…gdy zginie ostatnia pszczoła na kuli ziemskiej, 
ludzkości pozostaną tylko cztery lata życia» zaczyna się ziszczać. «Syndrom pustych uli» 
dotyka w ostatnich latach Amerykę Północną, Chiny, a także Europę” (Gdy zginie ostat-
nia pszczoła…, 2017).

Z racji specyfiki samej pracy przy pszczołach pszczelarstwo amatorskie polega na pro-
wadzeniu indywidualnych pasiek. Jednak działalność ta ma również wyraźnie społeczny 
wymiar. Z jednej strony należy do gałęzi rolnictwa związanej z hodowlą i praktycznym wy-
korzystaniem pszczół, przyczyniając się do rozwoju tego sektora gospodarki narodowej 
(ponad 80% produkowanego w Polsce miodu pochodzi właśnie z pasiek amatorskich). 
Z drugiej – nie do końca mieści się w ramach tak rozumianego pszczelarstwa. Dzieje się 
tak z kilku powodów. Po pierwsze, z perspektywy samych pszczelarzy stanowi ono zu-
pełnie inną jakość (nie tyle jest działalnością stricte produkcyjną, ile raczej stylem życia, ro-
dzajem aktywnej regeneracji ducha i ciała oraz lokalnego środowiska naturalnego, miód 
nie stanowi naczelnego celu pracy). Po drugie, ma ono strony nieprzystające do współ-
czesnych standardów prowadzenia produkcji pasiecznej, np. wspomniane wyżej dzisiejsze 
bart nictwo, pasieki lokowane w centrach miast czy nurt fundamentalny (od idei powrotu do 
źródeł, jaką jest w tym przypadku natura) w pszczelarstwie ekologicznym. Przez tę niekon-
wencjonalność, rozproszenie uczestników i amorficzność powiązań pomiędzy nimi (organi-
zacje pszczelarskie zdecydowanie nie wyczerpują tych powiązań oraz idei) pszczelarstwo 
amatorskie zbliża się do ruchu społecznego.

Propszczelarski ruch społeczny

Inny nurt działań pozostających w dość słabym związku z konwencjonalnie rozumianym 
rolnictwem, ale ukierunkowany na pszczoły i oddziaływujący na pszczelarstwo, polega na 
spontanicznym udziale w projektach inicjowanych przez stowarzyszenia i fundacje. Akcje 
skierowane na pszczoły i inne owady zapylające pojawiły się w Polsce głównie w drugiej 
dekadzie XX wieku. Stanowią m.in. oddźwięk na zjawiska występujące na Zachodzie i sze-
rzej – w skali globalnej, takie jak np. moda na ekologię i zdrowy tryb życia z jednej strony, 
a z drugiej CCD lub pobudzające wyobraźnię wyginięcie dzikich pszczół w jednym z sa-
downiczych regionów Chin (powiat Hanyuan w Syczuanie; patrz np. powieść, która stała 
się światowym bestsellerem, Historia pszczół autorstwa Mai Lunde). Przykładem dużych 
akcji na rzecz pszczół w Polsce są np. Z Kujawskim pomagamy pszczołom (w jej ramach 
wiele działań, w tym od 2013 roku Wielki Dzień Pszczół) realizowana przez ZT „Kruszwi-
ca” SA we współpracy z kilkudziesięcioma instytucjami na terenie całej Polski lub Adoptuj 
pszczołę – akcja zorganizowana przez polski oddział Greenpeace. Działania podejmowane 
pod tymi i im podobnymi hasłami zmierzają do podniesienia świadomości ekologicznej ca-
łego społeczeństwa poprzez wiedzę o pszczołach, pszczołowatych i innych dzikich zapy-
laczach, wpłynięcia na zmianę sposobu życia (na proekologiczny) i aktywności szerokich 
mas społecznych związanych z przyrodą oraz na poprawę stanu środowiska naturalnego 
i zwiększenia (powrót) liczebności pszczół – w których dostrzega się i rzeczywistą wartość 
w ekosystemie, i symboliczne znaczenie dla życia człowieka.

W akcjach tych uczestniczy szeroka rzesza odbiorców reprezentujących zróżnicowa-
ne pod wieloma względami środowiska (także dzieci i młodzież). O żywotności promo-
wanych idei, zainteresowaniu społecznym i licznym udziale świadczą nie tylko statystyki 
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ewaluacyjne i podsumowania projektów opublikowane na stronach internetowych głów-
nych organizatorów (Adoptuj pszczołę, b.d.; Pomagamy pszczołom, b.d.). Autentyczne za-
interesowanie i aktywny udział w realizowaniu idei i wartości zawartych w hasłach i dzia-
łaniach promowanych w ramach akcji wyrażają się też w częstotliwości tematyki pszcze-
larskiej w Internecie, liczbie gości i subskrybentów oraz liczbie kursów, warsztatów czy 
szkoleń przygotowujących do poprowadzenia pasieki i/lub doskonalących gospodarkę pa-
sieczną pszczelarzy amatorów, jak i we frekwencji w wydarzeniach. Są to zarówno wyda-
rzenia epizodyczne (np. warsztaty budowy drewnianego ula wielkopolskiego zorganizowa-
ne w Łodzi; Belica, 2017), jak i poważniejsze propozycje, np. dwuletni kwalifikacyjny kurs 
zawodowy uruchamiany rokrocznie przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Pszczelej Woli koło Lublina. W ostatnich latach chętnych jest dużo więcej 
niż miejsc, jakie może zaoferować szkoła.

Co ciekawe, badania przeprowadzone wśród uczestników kursów pszczelarskich dowo-
dzą, iż zapisują się na nie osoby, które nigdy nie miały żadnego doświadczenia z pszczoła-
mi. Ich pierwszy kontakt z ulem i pasieką następuje podczas szkolenia. Uczestnikami prze-
prowadzonej ankiety, której wyniki były częściowo przytoczone wcześniej, były wprawdzie 
w przeważającej części osoby, które w momencie przystąpienia do kursu miały już prak-
tykę pszczelarską. Jednak 23 ankietowane osoby (28,4%) uczące się w Pszczelej Woli 
i 7 (3,5%) ankietowanych uczestników kursu w Polsce zachodniej zadeklarowało, że przed 
podjęciem nauki w ramach kursu nigdy nie miało do czynienia z pracą przy pszczołach. 
Dla tych osób pszczelarstwo wiąże się ze zmianą życia. W przyszłości warto pogłębić ba-
dania szczególnie wśród tej kategorii „pszczelarzy neofitów”. Spore ich grono bierze udział 
w dyskusjach na internetowych stronach społecznościowych, relacjonuje, a nawet prezen-
tuje w Internecie pierwsze kroki we własnej pasiece, opisując swoje wrażenia, fascynacje 
i wątpliwości. Bardzo interesujące byłoby także dotarcie do osób, które – nie mając żadnej 
wiedzy pszczelarskiej – zakupiły do swojego przydomowego ogrodu kilka zasiedlonych uli 
wraz z fachową usługą pszczelarską przez cały sezon.

Ruchy skierowane na pszczoły noszą znamiona nowego ruchu społecznego, opisane 
przez Tadeusza Palecznego (2010, s. 26–28). Po pierwsze, nastawione są one na warto-
ści altruistyczne (szeroko rozumiana ekologia, ekosystem, przyroda). Po drugie, wyrażają 
sprzeciw wobec istniejącego stanu rzeczy (zwracają uwagę na negatywne skutki działalno-
ści ludzkiej, odwrócenie się człowieka od przyrody i wynikające z tego zagubienie poczucia 
harmonii). Po trzecie, głoszą wartości uniwersalne, ogólnoświatowe, przekraczając granice 
polityczne i kulturowe. Po czwarte, ich uczestnikami w dużej mierze są osoby reprezentują-
ce klasę średnią, mieszkańcy dużych miast, dobrze wykształceni, nierzadko relatywnie do-
brze sytuowani przedsiębiorcy i pracownicy korporacji (patrz np. akcja Pszczoła w mieście). 
Wreszcie, pojawiły się one w ostatnich dekadach, w dobie „kultury multimedialnej, szero-
ko wykorzystują nowoczesne środki przekazu; wpisują się one w porządek ponowoczes-
ny i postindustrialny, przynależąc do szerszego ruchu ekologicznego” (Wódz, 2000). W ru-
chu ukierunkowanym na pszczoły i pszczelarstwo można dostrzec krytykę nowoczesno-
ści. Znamienne są w tym kontekście próby przekształcenia symbolu nowoczesności, jakim 
jest miasto, poprzez nadanie mu charakteru bliższego naturze (sprzeciw wobec podboju 
przyrody przez człowieka). W tym też wypadku uwidacznia się funkcja prowokacyjna ruchu 
(sytuowanie zasiedlonych uli na dachach reprezentacyjnych budynków w centrum miasta). 
Pszczelarstwo łączone jest z innym niż nowoczesność modelem, pojawia się w kontekście 
odbudowywania lokalności i więzi społecznych, np. impreza Biesiada u Bartnika, inicjatywa 
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Pasieka Edukacyjna czy festyny rodzinne realizowane w ramach Wielkiego Dnia Pszczół 
(funkcja ludyczna ruchu). Także publikacje ekonomistów i działalność różnych organiza-
cji o zasięgu światowym, m.in. Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia 
i Rolnictwa, przyczyniają się do wpisywania pszczelarstwa w model rozwoju zrównoważo-
nego (np. Hilimi i in., 2011) i aktywność mającą zapobiegać negatywnym skutkom nowo-
czesności (podział świata społecznego na obszary zamożności i sektory biedy). Pszczelar-
stwo jest promowane jako zajęcie pozwalające na wyjście ze skrajnego ubóstwa i poprawę 
sytuacji bytowej rodziny (np. Hertz, 2002; Kimaro, Liseki, Mareale, Mrisha, 2013).

Podsumowanie

Pszczelarstwo jest zjawiskiem wielowymiarowym. Z perspektywy gospodarki narodowej 
jest to sektor rolnictwa kontrolowany, ale i wspierany przez różne instytucje publiczne. Dla 
zawodowych pszczelarzy jest to wykonywana profesja, codzienna praca dająca podsta-
wowe źródło dochodów. Dla uczestników (zrzeszonych i niezrzeszonych) bardzo licznego 
w Polsce pszczelarskiego ruchu amatorskiego stanowi ono element stylu życia i atrakcyj-
ne zajęcie, głównie z uwagi na możliwość doznań duchowych (wynikających z obcowania 
z przyrodą, realizacją wyznawanych wartości i specyficznym stylem życia), na drugim pla-
nie sytuowane są zaś związane z nim pożytki, jak pozycja w ramach struktury społecznej 
i dochody. Z kolei dla uczestników ruchów społecznych animowanych przez akcje spo-
łeczne pszczelarstwo jest drogą i lekarstwem na bolączki współczesnego świata – zanie-
czyszczenie środowiska, problemów ze zdrowiem, z tożsamością, poczuciem wyobcowa-
nia. Pszczelarstwo postrzegane w tych wielu perspektywach jest i działalnością gospodar-
czą, produkcyjną, zajęciem mającym na celu zysk ekonomiczny, i ciężką pracą, i „roman-
tycznym uniesieniem”, podstawą współpracy, nadzieją na zmianę w życiu jednostki, spo-
łeczności lokalnej, rodziny i świata.
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PRESENT-DAY POLISH APICULTURE BETWEEN AGRICULTURE AND A SOCIAL MOVEMENT

SUMMARY The aim of the article is to characterise the contempo-
rary beekeeping in Poland as a phenomenon that stays between 
the rational economic activity and the activity that belongs to the 
spiritual sphere of life. The author presents the following questions: 
beekeeping as the agricultural profession that belongs to the farm-
ing sector, outlining the economic functions, formal framework for 
the organization of rearing and breeding of bees and the bee prod-
uct distribution, the scale of production and the size of this branch 
in the national economy. The author also presents beekeeping as 
a phenomenon of culture and an element of broader social pro-
cesses, starting with an analysis of the unprofessional movement of 
beekeeping, its range and character, ending with an analysis of the 
contemporary social movements focused on bee and beekeeping.
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Wprowadzenie

Ostatnie kryzysy europejskie − finansowy i migracyjny – oraz zmiana sytuacji geopolitycz-
nej (m.in. wybory w USA, brexit) spowodowały, że w debacie publicznej i naukowej co-
raz częściej dyskutuje się o procesach odtwarzania i wzmocnienia bezpieczeństwa granic 
(rebordering and securitization). Czy zatem propagowana od lat 90. XX wieku perspekty-
wa świata bez granic (borderless world) i transnarodowych tożsamości okazała się iluzją?1 
Z pewnością granice wciąż są ważnym atrybutem suwerenności państw, określają teryto-
rium, którego mają strzec, i oddzielają „swoich” od „obcych”. Kryzys migracyjny wzmoc-
nił znaczenie granic w kwestii regulowania transferu ludności. Jednakże granice nie są już 
postrzegane jedynie jako linie oddzielające suwerenne państwa i narody. Badacze pod-
kreślają polisemiczny i heterogeniczny charakter granic wynikający z wielu związanych 
z nimi i nachodzących na siebie procesów politycznych, ekonomicznych, społecznych, ję-
zykowych i kulturowych (Haselsberger, 2014). Miejsce linii granicznych zastępują więc kra-
jobrazy przygraniczne, tzw. borderscapes (Brambilla, 2015; Opiłowska, 2017).

W dniach 19−20 marca 2017 roku Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza 
(dalej OBROP) w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizował warszta-
ty „(Nie)obecne granice. Badania granic i pograniczy wobec wyzwań współczesności”. Ich 
celem była dyskusja nad dotychczasowymi badaniami i kwestiami pojęciowymi w studiach 
nad granicami i pograniczami oraz próba wypracowania nowej agendy badawczej w kon-
tekście współczesnych zmian społeczno-politycznych i kulturowych. Niniejszy tekst jest pró-
bą opracowania wyników dyskusji i materiałów nadesłanych przez uczestników spotkania2.

Od kilku dekad tzw. border(lands) studies rozwijają się intensywnie w wielu dyscyplinach 
naukowych – m.in. geografii, politologii, ekonomii, socjologii, antropologii, historii i kulturo-
znawstwie – czego efektem są publikacje, projekty badawcze, konferencje, ale też bogac-
two pojęć, wykorzystywanych metod i wyprowadzonych wniosków. Polskie badania nad 
granicami i pograniczami stanowiły w okresie PRL-u temat wrażliwy politycznie, dlatego na 
rodzimym gruncie rozkwit tego rodzaju aktywności możemy odnotować dopiero po upad-
ku komunizmu, wraz z transformacją i rozwojem współpracy transgranicznej z sąsiadami.

Początków socjologii pogranicza (Kurcz, Opiłowska, 2009) możemy się już jednak do-
szukiwać w przedwojennych pracach Floriana Znanieckiego (1930, 1935) i Józefa Chałasiń-
skiego (1935). Ponadto w latach 50. polscy socjologowie podejmowali tematykę integracji 
Ziem Zachodnich i Północnych, a w latach 70. analizowali skutki otwarcia granicy polsko-
-niemieckiej dla ruchu bezwizowego i bezpaszportowego (Kwilecki, 1973a, 1973b, 1973c).

Należy przy tym zaznaczyć, że o ile polska socjologia wykazuje znaczący dorobek w tym 
zakresie, o tyle jego recepcja w międzynarodowym obiegu jest już niestety niezadowala-
jąca. Sytuację mogłaby poprawić, zdaniem Beaty Halickiej, większa obecność polskich 
badaczy na międzynarodowych kongresach i w anglojęzycznych publikacjach. O tym, że 
postulat ten zaczyna być realizowany w obrębie OBROP-u, świadczy ostatnia publika-
cja (Opiłowska, Kurcz, Roose, 2017), która jest efektem współpracy naukowców z Pol-
ski i zagranicy. Pewna trudność dialogu międzynarodowego może jednak wynikać z faktu 

1 Procesy niwelowania granic nigdy nie były uniwersalne, bo równocześnie wyznaczano nowe granice terytorialne. Traf-
niejszą diagnozą wydaje się orzekanie o „dywergencji procesów społecznych, politycznych i kulturowych” (zob. Newman, 
Paasi, 2013, s. 20).
2 W warsztatach wzięli udział: Gerhard Besier, Marcin Dębicki, Kamilla Dolińska, Celestyna Górczyńska-Owsianko, Be-
ata Halicka, Justyna Kajta, Zbigniew Kurcz, Joanna Kurczewska, Irena Machaj, Julita Makaro, Natalia Niedźwiecka-

-Iwańczak, Elżbieta Opiłowska, Tadeusz Popławski, Andrzej Sakson, Katarzyna Stokłosa, Irena Szlachcicowa, Katarzyna 
Sztop-Rutkowska i Dariusz Wojakowski.
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zróżnicowanych uwarunkowań historycznych między badaniami zachodnimi a polskimi, co 
podkreśla Zbigniew Kurcz. Jego zdaniem, podczas gdy w Europie Środkowo-Wschodniej 
kresy i pogranicza były pierwotne wobec granic, na Zachodzie to granice wytwarzały po-
granicza. Skutkiem tego polskie badania zdominowane są przez problematykę pograniczy, 
zachodni naukowcy koncentrują się zaś na granicach – jednakowoż zajmując się także re-
jonami przygranicznymi, czasem nazywając je pograniczami, co w tym ujęciu oznacza nie-
odzowne wiązanie ich z granicą państwową (Donnan, Wilson, 2007; Wastl-Walter, 2011).

Mimo tych różnic oraz odmiennych koncepcji badawczych w poszczególnych dyscypli-
nach w ostatnich latach uwagę wielu badaczy przyciągają społeczności żyjące przy gra-
nicy/na pograniczach, ich codzienne praktyki, zachowania, wartości i identyfikacje, po-
przez które manifestują się granice, często już nieobecne jako fizyczne symbole podziałów 
terytorialnych. Wspólnocie zainteresowań badawczych mogą dodatkowo sprzyjać próby 
poszukiwania punktów wspólnych w teoretycznych koncepcjach i stosowanych w ich ra-
mach terminologii, które pozornie nieprzekładalne podejścia czynią bliższymi i mogą uła-
twić międzynarodowy dialog nad granicami/pograniczami (Opiłowska, 2014; Dolińska, Ma-
karo, Niedźwiecka-Iwańczak, 2017).

Inwentaryzacja i diagnostyka

Z jednej strony interdyscyplinarny charakter studiów nad granicami i pograniczami oferu-
je możliwość szerokiego ujęcia tej problematyki, z drugiej − jest przyczyną braku klarow-
nie zdefiniowanego aparatu pojęciowego i teoretycznego. Ponadto zarówno w polskich, jak 
i zagranicznych dociekaniach naukowych dominują rozliczne studia przypadku dotyczące 
pewnego wycinka rzeczywistości, które nie pozwalają wyciągać wniosków generalizują-
cych. Z tego powodu, jak zwraca uwagę Joanna Kurczewska, istnieje potrzeba inwentary-
zacji i archiwizacji rezultatów dotychczasowych dociekań. Po pierwsze, chodzi o zgroma-
dzenie wyników projektów już zrealizowanych na gruncie polskim, co pozwoliłoby dostrzec 
warte uzupełnienia luki badawcze. Po drugie, w studiach nad pograniczami często wyko-
rzystuje się metody jakościowe, generujące zwykle obszerne materiały źródłowe, których 
nie tylko pozyskanie, lecz również zachowanie i przechowywanie jest pewnym wyzwaniem. 
Dlatego zgromadzenie ich w jednej archiwalnej bazie stworzyłoby znakomity zasób wiedzy 
i zarazem materiał do dalszych analiz (archiwum może obejmować również dane pierwot-
ne lub przetworzone wyniki badań ilościowych).

Tego typu archiwa tworzone są np. w obrębie oral history – nagrania wywiadów, groma-
dzenie niepublikowanych wspomnień i pamiętników. Są one nie tylko doskonałym źród-
łem wiedzy dla badaczy, ale spełniają też inną funkcję – zachowują relacje świadków hi-
storii, chroniąc przez to ich wspomnienia przed zapomnieniem. W przypadku polskich po-
graniczy, na których dochodziło do masowych ruchów ludności, szczególnie cenne wyda-
ją się wspomnienia najstarszej generacji, gdyż to jej przedstawiciele współtworzyli często 
nowe pogranicza (Babiński, 2001). Warto zauważyć, że w Instytucie Zachodnim w Pozna-
niu istnieje Archiwum Ziem Zachodnich i Północnych, które tworzy bazę tekstową materia-
łów pamiętnikarskich nadesłanych na trzy konkursy organizowane przez Instytut Zachodni 
w latach 1956, 1966 i 1970 oraz bazę zdjęć wykonanych w końcu lat 40. XX wieku na Zie-
miach Zachodnich i Północnych (Archiwum Ziem Zachodnich i Północnych Instytutu Za-
chodniego, 2017). Jednakże od tego czasu na polskich pograniczach przeprowadzono 
wiele projektów opartych na wywiadach biograficznych, wywiadach narracyjnych, ankie-
tach, materiałach wizualnych itd. Zgromadzenie tych danych w jednej bazie, a przynajmniej 
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ich inwentaryzacja w postaci bibliograficznej, byłoby ważnym działaniem na rzecz posze-
rzania zasobów wiedzy zarówno dla badaczy pograniczy, jak i osób zainteresowanych hi-
storią społeczną.

Ponadto, jak postuluje Dariusz Wojakowski, należy przedyskutować kwestię rozszerzenia 
aparatu teoretycznego będącego podstawą do analizy zjawisk zachodzących na pograni-
czu, co pozwoliłoby na sformułowanie nowych problemów badawczych. Jako przykład ba-
dacz ten wymienia analizę granicy państwowej w perspektywie teorii systemowej Niklasa 
Luhmanna. Tę samą potrzebę dostrzega Joanna Kurczewska, która wnioskuje o diagno-
stykę typowych dla poszczególnych nauk społecznych i humanistycznych podejść teore-
tycznych do granic i pograniczy: „Chodzi o to, aby badacz miał swoją własną diagnostykę 
osobliwości i dominanty podejść do granic i pograniczy wytworzonych w ramach tradycji 
socjologicznej, politologicznej oraz historycznej i etnograficznej. Nieźle byłoby, aby badacz 
dysponował swoją własną, prywatną filozofią granic i pograniczy”. Istotne jest zatem, aby 
decydując się na stosowanie określonych definicji granic i pograniczy, czynić to rozważnie 
i z pełną świadomością oraz podejmować próbę wypracowywania własnej typologii i mo-
deli badawczych.

Synteza i studia porównawcze

Przegląd najważniejszych danych i publikacji dotyczących problematyki granic i pograni-
czy pozwoliłby na zdefiniowanie stanu badań oraz określenie luk badawczych, co byłoby 
podstawą do kolejnego kroku. Zdaniem Ireny Machaj istnieje pilna potrzeba przejścia od 
studyjnych i cząstkowych prac socjologicznych do prac syntetyzujących dotychczasowy 
dorobek badaczy pogranicza w odniesieniu do zjawisk występujących w określonych ra-
mach czasowych i przestrzennych. Należałoby je poddać wtórnej analizie, co umożliwiło-
by wskazanie aspektów ważnych obecnie dla socjologii pogranicza oraz sformułowanie hi-
potez ogólnych.

Ponadto uczestnicy warsztatów zgodnie podkreślali ważkość badań porównawczych, 
które pozwoliłyby wysnuć wnioski generalizujące, wskazać na pewne prawidłowości (lub 
ich brak) i określić determinanty zmian zachodzących na pograniczach. Irena Machaj pro-
ponuje dwa modele postępowania w ramach studiów porównawczych. Pierwszy z nich to 
porównywanie interesujących nas obszarów według przyjętej koncepcji teoretycznej, co 
w efekcie pozwoli uzyskać dane dotyczące oddziaływania występujących tam zjawisk oraz 
identyfikacji zmiennych, które wpływają różnicująco na relacje, stosunki i instytucje na tego 
rodzaju obszarze. Drugi model odnosi się do analizy wybranego problemu społecznego na 
różnych pograniczach i daje większe szanse na uzyskanie istotnych teoretycznie wniosków.

Joanna Kurczewska wskazuje natomiast na wartość łączenia badań ilościowych (zwłasz-
cza bardziej wysublimowanych metodologicznie i technicznie) z badaniami jakościowymi 
(szczególnie z zakresu etnografii wizualnej czy nowszych odmian historii mówionej).

Ważne są nie tylko studia porównawcze, lecz także analiza zjawisk na pograniczach 
w perspektywie interdyscyplinarnej. Przykładowo, na stosunek do sąsiadów po drugiej 
stronie granicy wpływa wiele czynników – kapitał kulturowy i społeczny, zaszłości histo-
ryczne, różnice gospodarcze oraz klimat polityczny. Zdaniem Katarzyny Stokłosy jedynie 
szeroko zakrojone, interdyscyplinarne badania mają szansę na wsparcie ze środków eu-
ropejskich. Andrzej Sakson dodaje przy tym, że budując sieć współpracy badaczy po-
granicza reprezentujących różne dyscypliny, możliwe jest pełniejsze objaśnienie fenome-
nu granic.
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Współpraca z praktykami

Badania granic i pograniczy dotyczą często praktyk mieszkańców i elit zamieszkujących te 
obszary (Bojar, Kurczewska, 2005; Dolińska, Makaro, Niedźwiecka-Iwańczak, w druku), ale 
wyniki takich badań są też cennym źródłem informacji dla samych praktyków, władz lokal-
nych, na co wskazuje Celestyna Górczyńska-Owsianko. Ponieważ jednak wielokrotnie nie 
docierają one do tego grona odbiorców, ważne jest, aby organizować konferencje z udzia-
łem osób, które na co dzień odpowiadają za współpracę transgraniczną na szczeblu lokal-
nym i regionalnym.

Dariusz Wojakowski postuluje sprawdzenie efektywności strategii instytucjonalnych po-
wiązań transgranicznych. Poznanie efektów tej współpracy zarówno z perspektywy róż-
nych pograniczy, jak i wielu społeczności lokalnych pozwoli rozpoznać kulturowe uwarun-
kowania sukcesu i porażki proponowanych wzorów współpracy. Zdaniem Joanny Kur-
czewskiej dotarcie do wiedzy i umiejętności praktyków byłoby dla badacza, który preferuje 
metodologie jakościowe, bardzo potrzebne i inspirujące. Z kolei Tadeusz Popławski wska-
zuje na konieczność nie tylko diagnozowania i ewaluacji, lecz także podejmowania próby 
prognozowania, co pozwoliłoby na jeszcze szerszą współpracę z praktykami.

Uczestnicy warsztatów zgadzają się, że nie istnieje uniwersalny model współpracy trans-
granicznej, gdyż pogranicza są bardzo zróżnicowane, a współpraca zależy od wielorakich 
uwarunkowań. Warto jednak, jak podkreśla Joanna Kurczewska, poszukiwać pewnych 
skutecznych wzorów współpracy transgranicznej, kontynentalnej, regionalnej, państwowej 
czy lokalnej. Z pewnością na obszarach, na których współpraca transgraniczna ma dłuż-
szą historię, wykształciły się pewne „dobre praktyki”, które można by zaimplementować na 
pograniczach pod tym względem uboższych.

Nowe tematy badawcze

Granice i pogranicza ulegają ciągłym zmianom, zacierają się i są odtwarzane. Wpływ na 
sytuację na pograniczach mają m.in. czynniki polityczne (np. wybory i zmiana władz lokal-
nych), sytuacja geopolityczna (np. wojna i fala migracji), demograficzne (np. odpływ/napływ 
ludności) oraz gospodarcze (poziom PKB). Dlatego też granice i pogranicza wymagają sta-
łej obserwacji i definiowania nowych pól badawczych.

Katarzyna Sztop-Rutkowska zwraca uwagę na temat, który dotąd był pomijany w stu-
diach nad pograniczami, a mianowicie badanie specyfiki kultury pogranicza w odniesieniu 
do kultury demokracji jako systemu wartości. Czy kultura pogranicza jest w stanie wytwo-
rzyć kulturę demokracji? Ponadto, biorąc pod uwagę obecną sytuację w kraju, warto po-
chylić się nad tematem, jaki wpływ ma dyskurs ogólnonarodowy na to, co dzieje się na ob-
szarach przygranicznych (np. marsze nacjonalistów w Hajnówce czy Białymstoku)3. Nale-
żałoby zatem podjąć badania nad efektywnością edukacji międzykulturowej oraz nad mię-
dzykulturową pamięcią lokalną, których wyniki pomogłyby w rozwiązywaniu teraźniejszych 
konfliktów i znalazły zastosowanie w praktyce. W odpowiedzi na ten postulat Zbigniew 
Kurcz zwraca uwagę, że człowiek pogranicza niekoniecznie jest bardziej otwarty na inne 
kultury; poprzez kontakty z innymi kulturami/narodowościami może on stawać się również 
bardziej zamknięty i mieć poglądy nacjonalistyczne w stopniu większym niż człowiek żyją-
cy w centrum. Jeżeli pogranicze zamieszkują mniejszości, które dzieli pamięć o przeszło-
ści, wówczas obszar ten jest depozytem wartości narodowych. Jeżeli natomiast przeszłość 

3 Oczywiście wystąpienia rasistowskie i antysemickie nie zachodzą jedynie na pograniczach, lecz także w głębi kraju.
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nie antagonizuje żyjących na pograniczach społeczności, wówczas koncentrują się one na 
bieżącej współpracy.

Beata Halicka wskazuje na narastające nastroje nacjonalistyczne w Polsce oraz na świe-
cie i, w efekcie, na konieczność prowadzenia badań, ale także edukacji w zakresie komu-
nikacji interkulturowej czy właśnie studiów nad granicami społeczno-kulturowymi. Zmia-
ny społeczno-polityczne zachodzące obecnie w Europie powinny, zdaniem Dariusza Wo-
jakowskiego, wymusić nowe kierunki badań − nad zamykaniem/otwieraniem granic, trans-
formowaniem granic grupowych na obszarach pogranicza etnicznego oraz zmianę treści 
kulturowych związanych z ustalaniem granic etnicznych. Dodajmy, że postulat ten można 
odnieść zarówno do pograniczy, jak i obszarów od nich oddalonych (chodzi o procesy re-
akcji na „obcych” w dyskursie publicznym, ale i w rzeczywistości, także w głębi kraju).

Jak twierdzi Joanna Kurczewska, zaniedbanym jak dotąd tematem w studiach nad grani-
cami i pograniczami jest kwestia afektów i emocji. Do agendy badawczej należałoby dodać 
również problem imperializmu kulturowego, balastu zastanych tradycji definiowania granic 
politycznych, religijnych i kulturowych czy problem bilansu krzywd i zwycięstw, komplek-
sów wyższości i niższości, a także kwestię zjawisk mimikry i imitacji na interesujących nas 
obszarach.

Z pewnością badacze pogranicza powinni reagować na przemiany zachodzące na tych 
obszarach i zmianę postrzegania granic, które związane są z ostatnim kryzysem uchodź-
czym oraz dyskursem wokół bezpieczeństwa i wzmocnionej roli państw narodowych.

Podsumowanie

Podsumowując, podczas warsztatów wyłoniły się trzy postulaty. Po pierwsze, potrzeba in-
stytucjonalnego wsparcia dla badań nad granicami i pograniczami. Istotną rolę może od-
grywać tutaj Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza – w zakresie inicjowa-
nia wspólnych przedsięwzięć, grantów badawczych i konferencji oraz współpracy z prak-
tykami (współpraca OBROP-u z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego 
jest tego przykładem). Po drugie, należy zwiększać liczbę badań porównawczych i opra-
cowań syntetyzujących oraz, po trzecie, pracować nad rozwojem aparatu teoretyczne-
go i metodologii. W odpowiedzi na te postulaty badacze działający w OBROP-ie planują 
opracować kompendium wiedzy o granicach i pograniczach, które będzie stanowić synte-
tyczny przegląd najważniejszych koncepcji teoretycznych i wyników badań empirycznych, 
przez co stanie się cennym źródłem wiedzy nie tylko dla naukowców, zainteresowanych 
ową problematyką, ale i praktyków, wdrażających efekty współpracy transgranicznej w co-
dziennym działaniu.
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(NON)EXISTENT BORDERS. CONCEPTUAL FRAMEWORK OF BORDER AND BORDELANDS STUDIES

SUMMARY For several years, border(lands) studies have been devel-
oping intensively in many disciplines, resulting in numerous publi-
cations and research projects as well as in a wide range of con-
cepts and methods. Thus, borders are no longer perceived only as 
geographical lines separating states and communities, but also as 
polysemous spaces constructed in discourses, narratives around 

“us” and “them” and in everyday practices. Traditions of the Polish 
sociology of borderland can be dated back to the interwar period 
(Znaniecki, Chałasiński). Moreover, despite the fact that borders 
belonged to politically sensitive issues in the period of the People’s 
Republic of Poland, border research was conducted at that time. 
Recent socio-political events such as the migration crisis, Brexit, 
the rise of the right-wing conservative parties have triggered a new 
debate on borders and their functions. This article aims to discuss 
the results of the scientific debate on the issues of border and bor-
derlands research and to develop a new research agenda in the 
light of contemporary socio-political and cultural changes.
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