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Wprowadzenie 

 

 

Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych, egzystencjalnych i fundamentalnych 

wartości i potrzeb każdego człowieka. Stąd wynika stanowisko większości badaczy 

uznających zgodnie, że bezpieczeństwo jest kategorią antropocentryczną
1
, odnoszącą się 

zarówno do zjawisk fizycznych i przyrodniczych, zawsze postrzegane w perspektywie 

człowieka (jako istoty społecznej). Dlatego jest to kategoria wszechstronna, przenika 

wszystko, co wykracza poza potrzeby egzystencjalne
2
. Podobnie jak wiele innych kategorii 

teoretycznych w naukach społecznych, bezpieczeństwo nie posiada jednej, spójnej definicji,  

a potoczne i naukowe rozumienie przedstawia ogólne i indywidualne jego cechy.  

Po zdefiniowaniu staje się terminem, czyli określeniem o precyzyjnie ustalonym znaczeniu
3
.  

Klasyczne odwołujące się do leksykalnego i etymologicznego pojmowanie tego pojęcia, 

wywodzi się od łacińskiego sine cura (securitas), to znaczy: bez pieczy, bez wystarczającej 

ochrony
4
. W dosłownym znaczeniu bezpieczeństwo oznacza brak zagrożeń (ang. danger)  

i poczucie pewności (ang. safety), a najczęściej używane jest w kontrastującym zestawieniu  

z niebezpieczeństwem lub zagrożeniem. Przeważająca część definicji słownikowych 

wskazuje, że bezpieczeństwo oznacza stan pewności, spokoju, zabezpieczenia oraz poczucia 

tego stanu, brak zagrożenia oraz ochronę przed niebezpieczeństwem
5
. Wielość definicji wiąże 

się z faktem, że przedstawiciele poszczególnych dziedzin nauki postrzegają i opisują 

bezpieczeństwo w świetle wiedzy i terminologii z zakresu swojej dyscypliny
6
.  

Czynniki, które w sposób istotny wpływają lub opisują bezpieczeństwo to 

determinanty bezpieczeństwa. Jako kategoria analogiczna i bliskoznaczna w stosunku do 

terminu „determinanty bezpieczeństwa” używane jest określenie „uwarunkowania 

bezpieczeństwa” i stosuje się przynajmniej dwa stanowiska określające relacje między tymi 

pojęciami. Pierwsze kryterium uznaje determinanty za szczególnie istotne uwarunkowania  

- decydujące i przesądzające o kształtowaniu bezpieczeństwa. Natomiast drugie podejście 

                                                 
1
 Por. J. Kukułka, Bezpieczeństwo a współpraca europejska: współzależności i sprzeczności interesów, „Sprawy 

międzynarodowe”, 1982, z. 7, s. 29. 
2
 M. Brzeziński, Kategoria bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia,  

S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Warszawa 2009, s. 32. 
3
 Ibidem, s. 30.   

4
 W. Kopaliński, Słownik języka polskiego, Warszawa 1983, t. I, s. 147; Słownik języka polskiego, M. Bańko 

(red.), Warszawa 2007, s. 106. 
5
 Por. D. Lerner, A dictionary of the Social Sciences, London, 1964, s. 629; Cassell’s New English Dictionary, 

London 1964, s. 972; The Short Oxford English Dictionary on Historical Principles, London 2002, s. 2374. 
6
 M. Cieślarczyk, Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa i obronności 

państwa, Siedlce 2009, s. 9. 
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traktuje oba wymienione pojęcia jako równorzędne. Tak rozumiane determinanty tworzą 

ramy dla prowadzenia polityki bezpieczeństwa, wpływając między innymi na cele i kierunki 

oraz narzędzia i instrumenty polityki. Można je klasyfikować w oparciu o różne kryteria. Rola  

i znaczenie poszczególnych determinant oraz ich grup zmienia się w czasie i kolejnych fazach 

rozwoju. Na naszych oczach w warunkach globalizacji i integracji europejskiej wzrosło 

znaczenie uwarunkowań o charakterze międzynarodowym. Priorytetową kwestią  

w kształtowaniu bezpieczeństwa jest właściwe rozpoznanie jego determinant oraz 

koncentracja środków (zasobów) i narzędzi (instrumentów) na odpowiednio wybranych 

determinantach, w tym zwłaszcza na determinantach kształtowalnych, o dużej randze  

i rosnącym znaczeniu. 

Determinanty o charakterze politycznym trudno jest jednoznacznie określić,  

w związku z szerokim spektrum przedmiotowym, wszystko można rozpatrywać  

w charakterze polityczności, a rozważania, które zjawiska są „polityczne”, a które nie, wciąż 

aktywizują środowiska naukowe. Zdaniem Waldemara Kitlera zagrożenia polityczne to takie, 

które oddziałują na podmioty polityki, ich funkcjonowanie, stabilność systemu politycznego 

oraz charakter procesów decyzyjnych
7
. Bolesław Balcerowicz, wskazuje na dwie grupy 

determinant o charakterze politycznym, zewnętrzne związane ze skutecznością państwa na 

arenie międzynarodowej oraz sposoby rozwiązywania konfliktów, natomiast wśród 

czynników wewnętrznych wymienia jakość systemu politycznego, w tym sprawność 

administracji i stopień rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
8
. Przytoczony przykład 

podziałów dowodzi, z jak wszechstronnym zagadnieniem mamy do czynienia. 

Jeszcze większa różnorodność charakteryzuje społeczne czy kulturowe czynniki 

bezpieczeństwa, które w znacznym stopniu wiążą problemy bezpieczeństwa ekonomicznego  

i politycznego
9
. Łączą się ze stabilnością organizacyjną państwa oraz rozwojem 

społeczeństwa jako całości, poprzez tworzenie polityki społecznej. Ten rodzaj bezpieczeństwa 

wykracza poza sferę ekonomiczną obywateli państwa i dotyczy ich świadomości narodowej 

czy etnicznej, przywiązania do państwa, poszanowania dla norm i zasad prawnych, które 

decydują o jego rozwoju lub regresie, wpływając tym samym na ład społeczny, czyli stan 

funkcjonowania społeczeństwa jako całości. Ole Weaver jako przykład zagrożenia  

dla bezpieczeństwa społecznego wskazuje migrację, która przecież nie musi mieć źródeł 

                                                 
7
 W. Kitler, Wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa politycznego Polski, [w:] B. Balcerowicz, 

Bezpieczeństwo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2004, s. 58. 
8
 Por. B. Balcerowicz, op. cit., Warszawa 2004, s. 11-16. 

9
 Por. M. Malec, Percepcja bezpieczeństwa: definicje, wymiary, paradygmaty, Warszawa 2006, s. 42;  

M. Z. Kulisz, Bezpieczeństwo państwa w ujęciu systemowym, Radom 2009, s. 29. 
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jedynie w warunkach socjalnych jednostek. Tymczasem migracje mogą znacznie wpływać na 

trwałość i kształt struktury społecznej, a to z kolei determinuje rozwój społeczny
10

. 

Opisywana różnorodność problemów społecznych, wynika z interakcji między 

czynnikami ekonomicznymi, technologicznymi, politycznymi i kulturowymi. Jeszcze inne 

ujęcia odnoszą się do zdrowia i życia obywateli, które zależy od stanu środowiska 

naturalnego, procesów w nim zachodzących, itp. Niektórzy eksperci traktują bezpieczeństwo 

środowiska naturalnego jako „bezpieczeństwo ostateczne” (ang. Ultimate security), 

wskazując, że degradacja ekosystemu wpływa na byt lub niebyt ludzkości jako gatunku
11

. 

Dlatego za zagrożenia ekologiczne uważa się zdarzenia, w których istnieje możliwość 

wystąpienia trwałego (nieodwracalnego w sposób naturalny) uszkodzenia lub zniszczenia 

dużego obszaru środowiska przyrodniczego, wpływającego negatywnie (pośrednio lub 

bezpośrednio) na zdrowie lub życie ludzi. Dynamika procesów, wpływających na zmiany 

zachodzące we współczesnym świecie, kształtuje rangę, znaczenie i ewolucję determinant 

bezpieczeństwa. Problem migracji, z którym mierzy się Unia Europejska, jest najlepszym 

przykładem tego dynamicznego procesu. 

Problematyka niniejszej monografii obejmuje obszar politycznych i społeczno-

kulturalnych determinant bezpieczeństwa i prezentuje poglądy oraz zainteresowania 

badawcze przedstawicieli kilku dyscyplin naukowych. Wśród autorów są badacze o różnym 

stażu i doświadczeniu naukowym.  

Krzysztof D. Szulborski w artykule pt. Zjawisko migracji w perspektywie społecznej  

i kulturowej, prezentuje stan badań na temat migracji. Operacjonalizuje terminologię 

określającą pojęcie migracji. Przybliża kulturowe i społeczne uwarunkowania migracji kobiet 

oraz definiuje pojęcie płci kulturowej.  

Diana M. Mościcka i Krystyna J. Świdzińska w publikacji pt. Migracje - moda czy 

szara rzeczywistość?, zastanawiają się dlaczego zjawisko migracji, które przez wiele lat było 

nieobecne w publicznych debatach oraz marginalizowane przez krajowe elity władzy, dziś 

pojawia się w debacie publicznej domagając się refleksji i decyzji. Zauważają, że migracji 

szczególnie teraz, w czasach powszechnej komercjalizacji nie da się uniknąć lub całkowicie 

wyeliminować. Współczesne ruchy narodowe dla jednych są dobrodziejstwem naszych 

czasów, dla drugich możliwością uzyskania wyższych zarobków, dla kolejnych niekoniecznie 

udanym czasem, który chcieliby wymazać z pamięci, a dla innych uleganiem modzie.  

                                                 
10

 Zob. O. Weaver, B. Buzan, M. Kalstrup, P. Lemaitre, Identity, Migration and New Security Order in Europe, 

London 1993. 
11

 Zob. N. Myers, Ultimate Security - The Environment Bases of Political Stability, New York 1993. 
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Krzysztof D. Szulborski w artykule pt. Kobiety a emigracja zarobkowa na przykładzie 

Niemiec, przybliża problematykę migracji kobiet w oparciu o wyniki badań, będących 

rezultatem międzynarodowego projektu Niemieckie przedsiębiorczynie w Polsce vs. polskie 

przedsiębiorczynie w Niemczech: porównanie społeczno-kulturowego zjawiska europeizacji. 

Przedstawia specyfikę relacji polsko-niemieckich oraz główne czynniki motywujące kobiety 

do emigracji oraz motywy ich decyzji o założeniu własnej działalności gospodarczej.  

Andrzej Jurkun, Wojciech Fabiszewski w publikacji pt., „Wybory bez wyboru”  

na Białorusi - analiza wyborów prezydenckich w 2010 roku, opisują wybór głowy państwa, 

który jest ważnym wydarzeniem w każdym społeczeństwie. Jednak przedstawione fakty 

wskazują że, wybory prezydenckie na Białorusi były pełne nieprawidłowości wyborczych, 

niedopuszczalnych w demokratycznym świecie. Konsekwencją sfałszowania wyborów  

w 2010 roku, które wygrał Alaksandr Łukaszenka było rozbicie opozycji podczas zamieszek 

ulicznych oraz zniechęcenie obywateli do walki o zmianę systemu politycznego.  

Marta Mackiewicz w artykule pt., Polskie koncepcje polityczne wobec Litwy w latach 

1905-1918, porusza kwestię litewską w polskiej myśli politycznej od początku XX wieku, aż 

do wybuchu II wojny światowej. Ukazuje wydarzenia porewolucyjnie w pierwszym 

dziesięcioleciu XX wieku, które doprowadziły do zrewidowania poglądów tej części polskiej 

sceny politycznej, która przed rokiem 1905 wróżyła litewskiej emancypacji narodowej rychłą 

klęskę.  

Andrzej Jurkun w publikacji pt., Litewskie towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach 

jako przykład organizacji non-profit działającej na rzecz społeczności litewskiej w Polsce, 

ukazuje jak ważną rolę w życiu politycznym i społecznym odgrywają we współczesnych 

państwach mniejszości narodowe. Przybliża jak istotną funkcję w rozwoju Litwinów w Polsce 

pełnią organizacje reprezentujące ich interesy w społecznościach lokalnych. Przedstawiony 

zarys specyfiki badanej mniejszości pozwala lepiej zrozumieć istotę działań podejmowanych 

przez stowarzyszenia mniejszości litewskiej. Za studium przypadku w pracy wybrano 

Litewskie Towarzystwo Świętego Kazimierza w Sejnach.  

Magdalena Jaworek, Marlena Pedynkowska w artykule pt., Streetworker - lider  

lokalnej społeczności, przybliżają streetworking jako metodą coraz częściej wykorzystywaną 

do pracy w środowisku otwartym ze względu na swoją specyfikę działań, która nieodzownie 

łączy się z nietypową formą lidera społecznego. Wskazują, że to bycie i towarzyszenie swoim 

podopiecznym, uważna obserwacja relacji między nim a środowiskiem oraz umiejętność 

krytycznej refleksji. Ich zdaniem streetworkerzy są świadomi tego, że „nie zbawią świata”, 

jednak ciągle zmieniająca się rzeczywistość generuje coraz to nowsze problemy, w których 
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pomoc instytucjonalna w pewnych obszarach nie przynosi wymiernych efektów. Podkreślają, 

że to właśnie ta przestrzeń jest idealnym miejscem pracy dla pedagogów ulicy. 

Anna Godlewska-Zaorska, Bernadetta Olender-Jermacz, Tomasz Jermacz 

opublikowali artykuł pt. Rola warsztatów terapii zajęciowej fundacji Vita Familiae  

w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Intencją autorów - prócz analizy kluczowych 

dla artykułu pojęć - jest zwrócenie uwagi czytelnika na rolę Warsztatów Terapii Zajęciowej 

Fundacji Vita Familiae w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz wysiłki 

podejmowane przez profesjonalistów, które dotyczą procesu inkluzji (włączania społecznego) 

powinny wiązać się z kreowaniem możliwości pomyślnego rozwoju i uczestnictwa 

społecznego poprzez rozwiązania systemowe. Uważają, że wyzwania są wspólne niezależne 

od środowiska, jak również rodzaju funkcjonujących tam organizacji i instytucji a szczególna 

rola przypada warsztatom terapii zajęciowej. 

Aleksandra Szczepańska w artykule pt. Panem et circenses, czyli propaganda 

polityczna w młodzieżowych dystopiach filmowych, prezentuje cechy filmowych adaptacji 

młodzieżowych dystopii. Za czynnik wyróżniający te utwory od pozostałych obrazów dla 

nastoletniej publiczności uznaje wątek walki z totalitarną władzą. Za podstawę analizy 

posłużył film - Igrzysk Śmierci - w którym przedstawiono problem tworzenia i skutków 

propagandy politycznej. Autorka wskazuje udział mediów masowych w manipulowaniu 

tłumem oraz wymienia aspekty, które składają się na popularność dystopii wśród docelowej 

grupy odbiorców. 

Katarzyna Szuchiewicz w publikacji pt. Pokłosie pokłosia - obraz filmowy a sytuacja 

polityczna w kraju, ukazuje jak ogromny wpływ na realizację oraz późniejszą recepcję filmu 

Pasikowskiego, miała sytuacja polityczna oraz jakich podziałów dokonał wśród 

społeczeństwa i jaką ogólnonarodową dyskusję wywołał. Film był oceniany nie jako wytwór 

artystyczny, lecz ze  względu na podejmowaną przez niego tematykę. Atmosfera wokół dzieła 

wpływała również na postrzeganie związanych z nim artystów. Artykuł ukazuje w jaki sposób 

dzieło filmowe rozliczające się z historią może oddziaływać na sytuację społeczno-polityczną 

w kraju. 

Beata Łączyńska w artykule pt. Dobrostan w akwakulturze, ukazuje dobrostan, inaczej 

,,welfare’’, który wiąże się ze zdrowiem fizycznym i psychicznym zwierząt osiągniętym  

w warunkach harmonii zwierzęcia ze środowiskiem bytowania. Człowiek zaspokajając 

pragnienia zwierząt, utrzymując je w zdrowiu, zapewnia im bezpieczeństwo, ochronę, czyli 

rozumiany w szerokim aspekcie dobrostan. W przypadku akwakultury dobrostan obejmuje 

manipulacje odłowów, transportu, przetrzymywania ryb  i metody ich uśmiercania.  
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Magdalena Debita w publikacji pt. Decyzja jako forma prawna aktu rozstrzygającego 

sprawę indywidualną albo kwestię procesową, omawia problematykę dotyczącą wydawania  

i weryfikacji decyzji administracyjnej w toku instancji w trybie zwykłym. W literaturze 

przedmiotu ten akt administracyjny zewnętrzny jest określany jako kwalifikowany akt, który 

odznacza się określoną sformalizowaną formą, jest wydawany w określonym trybie i po 

przeprowadzeniu określonych w ustawie działań. Decyzja administracyjna to jednostronny, 

zewnętrzny indywidualny i konkretny akt administracyjny. Nie jest możliwe właściwe 

zrozumienie tego procesu bez analizy pojedynczych zagadnień administracyjnoprocesowych, 

dlatego też został omówiony zakres stosowania decyzji, jej rodzaje, zasady ogólne 

postępowania oraz przekrój procesu decyzyjnego. 

Wszystkie zamieszczone prace stanowią głos w dyskusji o ważnych składnikach życia 

społecznego, wpływających na bezpieczeństwo i politykę, bez których nie jest możliwe 

spokojne i godne życie w realiach XXI wieku.  

 

Krzysztof D. Szulborski 
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Krzysztof D. Szulborski  

 

ZJAWISKO MIGRACJI W PERSPEKTYWIE SPOŁECZNEJ  

I KULTUROWEJ 

 

The phenomenon of migration in the social and cultural perspective 

 

Streszczenie: W artykule przedstawiono stan badań na temat migracji. Przybliżono terminologię określającą 

pojęcie migracji. Wskazano kulturowe i społeczne uwarunkowania migracji kobiet.  

Słowa kluczowe: Migracja, transnacjonalizm, migracja kobiet,  płeć kulturowa gender.  

  

Summary: The state of research about migration was presented in the article. Terminology defining the concept 

of migration was magnified. The cultural and social conditions of women's migration.  

Keywords: Migration, transnationalism, migration of women, gender  

 

 

Procesy migracyjne nieodzownie wpisały się w historię Polski i Europy XX wieku. 

Również dzisiaj stanowią naturalny mechanizm wykraczający poza granice zjednoczonej 

Europy.  

Już w XIX i na początku XX wieku prowadzono pierwsze polskie badania nad 

migracjami. Miały one charakter okazjonalny, a zleceniodawcami były władze państw 

zaborczych, które dostrzegły problem i zaczęły się nim interesować. Powołano do życia 

wyspecjalizowane instytucje w których badania niejednokrotnie powierzano Polakom,  

a przykładem może być znakomity polski socjolog, Florian Znaniecki, który w 1914 roku 

badał emigrację sezonową na zlecenie rosyjskiego ministra rolnictwa
1
. 

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, w kilku ośrodkach akademickich 

zapoczątkowano badania nad migracjami. Oprócz Floriana Znanieckiego (należy zwrócić 

uwagę na jego monumentalne, napisane wspólnie z Thomasem dzieło Chłop polski w Europie 

i Ameryce
2
), do wybitnych badaczy należy zaliczyć Ludwika Krzywickiego i Leopolda Caro

3
. 

W okresie tym znaczna ruchliwość społeczna była w dużym stopniu uwarunkowana 

ówczesnymi wydarzeniami politycznymi, gdyż wielu migrantów powróciło do niepodległej 

                                                 
1
 J. Leoński, Zagadnienia migracji w polskiej myśli socjologicznej do 1939 r., Poznań 1979, s. 21. 

2
 W. I. Thomas, F. Znaniecki, Chłop polski w Europie i Ameryce, t. I-V, Warszawa 1976. 

3
 Zob. M. Niemyska, Wychodźcy po powrocie do kraju, Warszawa 1936;  K. Duda-Dziewierz, Wieś małopolska 

a emigracja amerykańska: studium wsi Babica powiatu rzeszowskiego, Poznań-Warszawa 1938. 
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ojczyzny. W publikacjach ówczesnych badaczy, Franciszka Bujaka
4
, Józefa Chałasińskiego

5
, 

Krystyny Dudy-Dziewierz, Marii, Gliwicówny
6
 czy Tadeusza Makarewicza

7
, spotykamy 

zagadnienie migracji ludności wiejskiej i jej wpływu na życie społeczności lokalnej. 

Znaczące zmiany nastąpiły po II wojnie światowej. W czasach PRL-u, ruch 

migracyjny był restrykcyjnie regulowany i reglamentowany, stąd decyzje migracyjne były 

podejmowane rzadko i w sporadycznych okolicznościach. Dodatkowym utrudnieniem były 

olbrzymie problemy z uzyskaniem paszportu, a osoby, które przedłużyły pobyt za granicą, 

narażone były na sankcje i represje. Wizerunek polski tamtego okresu, to kraj dobrobytu  

z którego obywatele nie chcą emigrować, a statystyki emigracyjne nabierają znaczenia 

zjawisk statystycznie nieistotnych. Analogiczna sytuacja dotyczyła prowadzenia badań 

naukowych nad migracjami. Ówczesna władza skutecznie uniemożliwia ich prowadzenie.  

Do nielicznych należą opracowania  Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej dotyczące 

małopolskiej wsi Zaborów oraz publikacje Ireny  Lechowej
8
, Marii Misińskiej

9
 i Zbigniewa 

Tadeusza Wierzbickiego
10

. Dopiero po roku 1989 rozpoczyna się ich rozwój w efekcie 

którego powstają wartościowe opracowania poświęcone migracji. 

Procesy transformacji ustrojowej zmieniły w znaczący sposób politykę migracyjną 

państwa, co miało wpływ na mobilność społeczną obywateli. Okres ten był początkiem 

uwolnienia następujących po sobie procesów migracyjnych. Dla celów badawczych zostaną 

wyróżnione cztery zasadnicze strumienie migracyjne. Pierwszy, uwarunkowany początkiem 

transformacji ustrojowej w 1989 roku. Drugi ściśle związany z akcesją polski do Unii 

Europejskiej w 2004 roku. Trzeci odnoszący się do skutków globalnego kryzysu 

gospodarczego i finansowego w krajach Unii Europejskiej zapoczątkowany w 2008 roku. 

Czwarty będący reakcją na całkowite otwarcie rynku pracy, w krajach Unii Europejskiej,  

w maju 2011 roku.  

                                                 
4
 F. Bujak, Maszkienice, wieś powiatu brzeskiego. Stosunki gospodarcze i społeczne, Rozprawy Akademii 

Umiejętności, Wydział Historyczno-Filozoficzny, Seria II, t. XVI, Kraków 1902; idem, Maszkienice, wieś 

powiatu brzeskiego. Rozwój od r. 1900 do r. 1911, Kraków 1914; idem, Wieś zachodniogalicyjska u schyłku XIX 

w., Kraków 1904; idem, Żmiąca, wieś powiatu limanowskiego, Studia Ekonomiczno-Społeczne, z. III, Kraków 

1903. 
5
 J. Chałasiński, Drogi awansu społecznego robotnika. Studium oparte na autobiografiach robotników, Poznań 

1931; idem, Młode pokolenie chłopów, t. IV, Warszawa 1938; idem, Wstęp, [w:] A. Cuvillier, Wprowadzenie do 

socjologii. Warszawa 1947. 
6
 K. Duda-Dziewierz, op. cit. 

7
 T. Makarewicz, Emigracja amerykańska a macierzysta grupa parafialna, [w:] „Przegląd Socjologiczny”, t. IV, 

z. 3-4, 1936, s. 621-549. 
8
 I. Lechowa, Tradycje emigracyjne w Klonowej (pow. Sieradz), w: Klonowa i okolice, pow. Sieradz, Prace i 

Materiały Muzeum Archeologicznego w Łodzi, Seria Etnograficzna, nr 3, 1960, s. 43-73. 
9
 M. Misińska, Podhale dawne i współczesne (wybrane zagadnienia), Prace i Materiały Muzeum 

Archeologicznego w Łodzi, Seria Etnograficzna, nr 15, 1971, s. 33-70. 
10

 Z. T. Wierzbicki, Żmiąca w pół wieku później, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963. 
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Problematyka migracji zajmuje w socjologii polskiej znaczące miejsce. Zaznaczyła się 

już w twórczości klasyków, uczonych tej miary co Florian Znaniecki, Bronisław Malinowski, 

Aleksander Hertz. Również współcześnie zagadnienia te podejmuje wielu socjologów: 

Władysław Markiewicz, Władysław Misiak, Krystyna Slany, Krystyna Lutyńska, Tadeusz 

Paleczny i inni
11

.  

Terminologia określająca pojęcie migracji ulega ciągłym zmianom, pewne pojęcia 

dezaktualizują się na ich miejsce pojawiają się nowe. Jest to szczególnie widoczne  w sytuacji 

gdy zagadnienia społeczne, kulturowe, ekonomiczne, polityczne i prawne splatają się ze sobą. 

Socjolog badający migracje nie może zatem traktować ich jedynie w kategoriach 

przemieszczania się osób; musi uwzględnić cały zespół czynników związanych z decyzją  

o wyjeździe podejmowaną w określonym czasie i otoczeniu społecznym. Skutki tej decyzji 

dotyczą bowiem zarówno migranta, jak i struktur społecznych, w których funkcjonuje. 

Dlatego bardzo istotną rolę odgrywają uzgodnienia terminologiczne związane z określeniem 

przedmiotu badań i ich zakresem. Migracje są formą mobilności przestrzennej ludności (ang. 

spatial mobility), najogólniej definiowanej jako „przemieszczanie na pewną odległość”
12

. 

Kryterium systematyzującym w wielu klasyfikacjach mobilność terytorialną jest z reguły 

obszar, którego dotyczy przemieszczanie się, czas pobytu w nowym miejscu, cel zmiany 

miejsca pobytu i sytuacja prawna migrantów. Ze względu na pierwsze kryterium wyróżnia się 

migracje wewnętrzne oraz migracje zewnętrzne, inaczej migracje zagraniczne
13

. Definicja 

przyjęta przez Jerzego Holzera migrację zagraniczną definicje w sposób dość radykalny, 

ponieważ jego zdaniem, migracją zagraniczną jest ruch wędrówkowy ludności, w wyniku 

którego zostaje przekroczona granica państwa, a celem wyjazdu jest stała zmiana miejsca 

pobytu
14

. Można również pominąć w definiowaniu kryterium stałego pobytu, który wiąże się 

ze zmianą statusu jednostki na gruncie prawno-administracyjnym. „Migracja zagraniczna 

(ang. international migration) to przemieszczenie terytorialne związane ze względnie trwałą 

zmianą kraju zamieszkania”
15

. Zespół naukowców, badający migrację na Podlasiu, przyjął 

jeszcze prostsze określenie migracji zagranicznej. „Migracja (zagraniczna) - wyjazd za 

                                                 
11

 por. J. Leoński, Zagadnienie migracji w polskiej myśli socjologicznej do 1939 roku, Poznań 1979;  

B. Domagała, Socjologiczne problemy motywacji migracji, [w:] Rolnictwo i ludność na obszarach 

przygranicznych polski, Olsztyn 1986; W. Misiak, Nowe formy zaradności młodzieży. Emigracje  

i przemieszczenie społeczne. Toruń 1988; Nowa emigracja i wyjazdy zarobkowe za granicę, W. Misiaka (red.), 

Wrocław 1991; K. Lutyńska, Postrzeganie i wyobrażenia mieszkańców Łodzi o Polkach wyjeżdżających  

w latach 80-tych za granicę na stałe i czasowo, [w:] Nowa emigracja i wyjazdy..., op. cit., s. 144-169; Z. Kurcz, 

W. Podkański, Emigracja z Polski po 1980 roku, [w:] Nowa emigracja i wyjazdy..., op. cit., s. 31-92. 
12

 P. Kaczmarczyk, Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, Warszawa 2005, s. 17. 
13

 Por. Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2001, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2003, s. 106. 
14

 J. Z. Holzer, Demografia, Warszawa 2003, s. 288. 
15

 Słownik migracyjny, „Biuletyn Migracyjny”, nr 2, 2005, s. 8. 
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granicę w celach innych niż turystyczno-wypoczynkowy bez względu na długość pobytu poza 

granicami kraju”. Tego typu ujęcie problemu pozwala na ukazanie specyfiki polskich migracji 

zagranicznych, które w przeważającej  części są krótkookresowe
16

. 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, zmieniło perspektywę definiowania 

procesów migracyjnych, w polskim dyskursie naukowym pojawiło się pojęcie „migracje 

płynne”, nawiązujące do pojęcia płynnej nowoczesności
17

 Zygmunta Baumana. „Jej istotą jest 

brak determinizmu geograficznego, czasowego i funkcjonalnego, jaki był przypisywany 

większości wędrówek wcześniejszego okresu. [...] Służy realizacji indywidualnych (lub 

rodzinnych) strategii, które są w wysokim stopniu autonomiczne, elastyczne i złożone, a przy 

tym niekoniecznie stabilne w czasie. Pojedynczy akt wędrówki ma łatwą do opisania 

przeszłość, ale często bardzo trudną do określenia przyszłość”
18

. Socjologowie zwracają 

jednak uwagę na zjawiska, które powodują, że podział ten staje się anachroniczny „[...] 

Migracje nie mają już linearnego charakteru, który wyznaczał szlak migracji oraz określał 

(przynajmniej intencjonalnie) czas trwania wędrówki. Dlatego [...] nieużyteczne jest 

stosowanie obecnie terminu imigranta/emigranta”
19

. Powszechnie używany jest termin 

„migranci”, który trafniej opisuje nieosiedloną, mobilną populację
20

. „Przyjmowane definicje, 

aby były adekwatnym narzędziem operacyjnym, muszą uwzględniać nie tylko rozwój 

mobilności, ale również to, że staje się ona nowym stylem życia. Ten nowy styl życia polega 

na tym, że ludzie próbują »osiedlać się, będąc mobilnymi«. Ponadto owe definicje muszą 

uwzględniać rozmaitość kategorii migrantów, wyznaczanych przez dynamikę ich ruchliwości 

oraz przez krzyżujące się kategorie płci (gender), etniczności i klasy”
21

. Wniosek ten 

związany jest m.in. z przemianami tożsamości migranta zachodzącymi w przenikających się 

przestrzeniach jego tymczasowej obecności. Wynikiem tego procesu jest powstanie 

tożsamości transnacjonalnej, wykraczającej poza przynależność narodową. Transnacjonalizm 

odnosi się do sposobu funkcjonowania migranta w dwóch światach: „starym” - pochodzenia  

i „nowym” - przyjmującym. Światów tych może być więcej jeśli jednostka przemieszcza się 

między więcej niż dwoma krajami
22

. Każda migracja międzynarodowa oznacza utratę części 

                                                 
16

 E. Jaźwińska, W. Łukowski, M. Okólski, Przyczyny i konsekwencje emigracji z Polski. Wstępne wyniki badań 

w czterech regionach za pomocą podejścia etnosondażowego, Warszawa 1997. 
17

 Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Kraków 2006. 
18

 L. Grabowska-Lusińska, M. Okólski, Emigracja ostatnia?, Warszawa 2009, s. 31. 
19

 Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa, K. Slany (red.), Kraków 2008, s. 23. 
20

 M. Morokvasic, „Settled in mobility”: Engendering post-wall migration in Europe, „Feminist Review”, No 1, 

2004. 
21

 M. Smagacz-Poziemska, Między domem a globalnym rynkiem. Przegląd współczesnych perspektyw  

i koncepcji w badaniach migrantek na rynku pracy, [w:] K. Slany (red.), Migracje kobiet..., op. cit, s. 36. 
22

 P. Levitt P, Nyberg-Sørensen, The Transnational Turn in Migration Studies. Global Commission on 

International Migration (GCIM), Global Migration Perspectives, No. 6, Geneva 2004. 
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kapitału kulturowego, zakumulowanego w kraju pochodzenia, tym większą, im większy jest 

dystans geograficzny, kulturowy i instytucjonalny między krajem pochodzenia a osiedlenia
23

. 

Zdaniem Doroty Praszałowicz, punktem odniesienia dla migrantów transnacjonalnych 

(transmigrantów) pozostaje społeczność miejsca pochodzenia, mimo funkcjonowania  

w różnych przestrzeniach społecznych
24

. Im więcej specyficznego dla danego kraju kapitału 

kulturowego zakumulowała jednostka, tym większa jego część podlega utracie z powodu jego 

nietransferowalności. Co więcej, im większa jest różnica między pozycją społeczną  

i zawodową w kraju pochodzenia a dostępnymi pozycjami w państwie migracji, tym większej 

frustracji doświadczają migrantki
25

. Jednakże, swoistym paradoksem jest to, że lepiej 

funkcjonują i łatwiej integrują się w kraju pobytu migranci posiadający większe zasoby 

kapitału kulturowego. Szybciej też, w porównaniu z migrantami niskowykwalifikowanymi, 

odzyskują swój status społeczno-zawodowy
26

. Nowe otoczenie pozwala zdystansować się do 

własnych problemów, ponownie przemyśleć wcześniejsze wybory życiowe, czasami też daje 

szansę na wyplątanie się ze związków, w których kobiety nie czuły się spełnione. Wyjazd za 

granicę daje im impuls do życiowych zmian, które byłyby niemożliwe, gdyby pozostały one 

w kraju
27

.  

Według amerykańskiego socjologa Douglasa S. Masseya migracja jest zjawiskiem 

charakterystycznym dla społeczeństwa przechodzącego zmiany. Mobilność ludzka nie 

cechuje społeczeństw wyizolowanych o ustabilizowanej tradycyjnej strukturze. „Migracje 

międzynarodowe mają swój początek w transformacji społecznej, ekonomicznej, kulturowej 

bądź politycznej, która towarzyszy penetracji społeczeństw nierynkowych (prerynkowych) 

przez społeczeństwa rynkowe (rynki kapitalistyczne). Migracja międzynarodowa nie jest 

wynikiem braku rozwoju ekonomicznego, ale wręcz przeciwnie - wynika z jego rozwoju”
28

. 

Massey potwierdził więc jedną z pionierskich tez Ernsta Georga Ravensteina o związku 

migracji z postępem
29

.  

                                                 
23

 Th. K. Bauer, K, F. Zimmermann, Occupational Mobility of Ethnic Migrants, IZA Discussion paper series, 

No. 58, 1999, s. 14-15. 
24

 D. Praszałowicz, Praca, społeczność, rodzina: polskie analizy migracji współczesnych migracji kobiet, [w:]  

J. Zamojski (red.), Migracje i społeczeństwo współczesne, Warszawa 2007, s. 135. 
25

 Kindler, M., M. Szulecka, Integracja ekonomiczna migrantek na polskim rynku pracy, [w:] M. Kindler,  

J. Napierała (red.), Migracje kobiet z i do Polski. Przegląd badań, Warszawa 2010. 
26

 T. K. Bauer, K, F. Zimmermann, …op. cit. s. 15-16. 
27

 L. Ryan, How Women Use Family Networks to Facilitate Migration: A Comparative Study of Irish and Polish 

Women in Britain. “History of the Family” vol. 14, 2009, s. 217-231. 
28

 D. S. Massey, Why does the immigration occur? A theoretical synthesis, [w:] Ch. Hirschman, P. Kasinitz,  

J. De Wind (ed.), The handbook of international migration the American experience, New York 1999, s. 34-52.  
29

 E. G. Ravenstein, 1889, The Laws of Migration: Second Paper, Journal of the Royal Statistical Society, Vol. 

52, No. 2, June 1889, s. 241-305. 
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Badania nad migracjami w czasach wzrastającej roli kobiet jako aktorów społecznych 

oraz rozwoju myśli feministycznej spowodowały zainteresowanie badaczy migracjami  

w kontekście kulturowych aspektów płci
30

. Pojęcie płeć kulturowa odnosi się do cech 

nadawanych kobietom i mężczyznom oraz do relacji między nimi kształtowanych przez 

społeczeństwo. Płeć kulturowa definiuje to, co jest dozwolone, oczekiwane i docenianie  

w odniesieniu do kobiet i mężczyzn w danej sytuacji. Dotyczy zróżnicowanych i złożonych 

relacji między mężczyznami i kobietami, obejmujących system reprodukcji, płciowy, podział 

pracy oraz kulturowe definicje kobiecości i męskości.
31

 Nowym pomysłem uprawiania badań 

nad migracjami kobiet, są genderowe badania nad migracjami. Skuteczność tej perspektywy 

wynika z połączenia interdyscyplinarności podejścia genderowego z jakościowymi metodami 

badań
32

. Wyniki badań poświęconych zagadnieniu płci kulturowej (gender) potwierdzają, że  

w każdym społeczeństwie i kulturze funkcjonuje podział cech, zachowań, zadań i ról 

społecznych na męskie i kobiece
33

.  Uświadomienie sobie znaczenia perspektywy genderowej 

w badaniach nad migracjami wymaga zrozumienia pojęcia „gender”. Rhacel Salazar Parreñas 

definiuje gender jako koncepcję społecznych i kulturowych różnic między mężczyznami  

i kobietami, szczególnie relacji nierówności między płciami. Autorka zauważa także, że 

badanie gender nie musi być domeną feminizmu. Gender nie tylko wskazuje na różnice 

między męskością a kobiecością, ale także na relacje nierówności w społeczeństwie
34

. 

Badacze gender dzielą pracę na produkcyjną i reprodukcyjną. Pierwsza jest ujęta w ramy 

mniej lub bardziej sformalizowanej gospodarki - osoba zatrudniona otrzymuje wynagrodzenie 

za swoją pracę, na ogół także objęta jest systemem opieki społecznej. Druga z kolei zakłada 

wykonywanie codziennie tych samych czynności, takich jak gotowanie, sprzątanie, opieka na 

dziećmi, czyli tych wszystkich działań, które służą utrzymaniu gospodarstwa domowego
35

. 

Rozróżnienie to jest ważne z punktu widzenia feminizacji migracji, która jest produktem 

światowego kapitalizmu, odpowiedzią na globalizację rynków kapitałowych i rynków pracy. 

Migracja kobiet mimo stale powiększającego się rozmiaru nie przyczynia się do poprawy ich 

sytuacji. W pewnym sensie sprzyja utrzymaniu istniejących wielopoziomowych nierówności  

                                                 
30

 Ibidem. 
31

 H. Bradley, Płeć, Warszawa 2008, s. 11. 
32

 M. Smagacz-Poziemska, …op. cit., s. 31. 
33

 E. Gontarczyk, Kobiecość i męskość jako kategorie społeczno-kulturowe w studiach feministycznych, Poznań 

1995, s. 104. 
34

 R. S. Parrenas, Inserting feminism in transnational migration studies, Migrationonline.cz. Focus on Central 

and Eastern Europe, maj 2009, s. 2-5, dostęp: 
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i uniemożliwia emancypację kobiet. Kobiety migrują, ponieważ zmuszają je do tego warunki 

życia w kraju ojczystym.  

Temat migracji kobiet był podejmowany w pionierskich pracach dotyczących 

migracji, ale na marginesie, jako zjawisko adhezyjne w stosunku do mobilności mężczyzn. 

Ówczesne warunki pracy kobiet były podobne do współczesnych, o czym można przekonać 

się czytając dzieło Williama I. Thomasa i Floriana Znanieckiego
36

. Zmiana polskich 

warunków ekonomicznych, politycznych i społecznych w XX wieku wpłynęła na charakter 

ludzkiej mobilności. Pełne determinacji podróże pionierów polskiej emigracji trudno 

porównać z wyjazdem w dobie transportu lotniczego i komunikacji internetowej.  

Badacze migracji opisują zjawisko emancypacji kobiet przez migrację zarobkową  

i przejmowanie roli żywiciela rodziny
37

. Takie skutki zauważalne są w społecznościach 

pochodzenia, w przypadku kobiet pochodzących z tradycyjnych społeczeństw. Uwalniając się 

spod patriarchatu męża czy ojca, kobiety mogą  doświadczyć więcej autonomii i kontroli nad 

własnym życiem. W przypadku migracji do kraju, gdzie relacje między przedstawicielami 

obu płci są bardziej partnerskie stają się one bardziej świadome swoich możliwości i praw. 

Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku, to właśnie feminizacja migracji stała się ważnym 

zjawiskiem społecznym przyczyniającym się do zmiany stylu życia rodzin i całych 

społeczeństw. Zachowania migracyjne kobiet są związane z miejscem, jakie zajmują  

w społeczeństwie rodzimego kraju. O miejscu tym decydują przede wszystkim warunki życia 

uzależnione od sytuacji ekonomiczno-gospodarczej państwa. Zatem kryzysy, które dotykają 

gospodarkę w ojczyźnie, stanowią, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, podstawowy czynnik 

wypychający ich poza jej granice w poszukiwaniu lepszych warunków pracy i płacy. Istnieje 

wiele innych czynników utrudniających sytuację migrujących kobiet. Kobiety mają większe 

trudności z uznaniem kwalifikacji w kraju imigracji. Pracodawcy niechętnie uznają 

kwalifikacje kobiet zdobyte w kraju pochodzenia, dotyczy to zwłaszcza kobiet pochodzących 

z krajów rozwijających się, gdzie brak jest rozwiązań w zakresie wzajemnego uznawania 

wykształcenia. 

Kobiety migrantki podejmują pracę wymagającą wysokich kwalifikacji, jednak 

rzadziej niż mężczyźni. Wyjątkiem są przypadki wynikające z realizowania celów polityki 

migracyjnej, np. w Kanadzie, USA czy Japonii zatrudnianie pielęgniarek z krajów 

rozwijających się. Ogólnie można zauważyć wzrost poziomu emigracji wysoko 

                                                 
36

 W. I. Thomas, F. Znaniecki, Chłop polski w Europie i Ameryce, t. II, Warszawa 1976. 
37

 T. Miłkowski, Kobiety we współczesnych migracjach, Warszawa 1997; Migracje i Społeczeństwo, t. 2,  

s. 225-233. 
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wykwalifikowanych kobiet z krajów rozwijających się, a nawet ich przewagę liczebną  

w strumieniu wysoko wykwalifikowanych migrantów
38

. 

Wyjazdy przynoszą nie tylko korzyści materialne pozwalające zapewnić byt rodzinie, 

lecz stają się dla kobiet także okazją do zmiany własnego położenia i roli w rodzinie czy 

lokalnej społeczności, przyczyniają się także do wzrostu poziomu ich świadomości oraz 

poczucia autonomiczności i emancypacji. Osiągany poziom autonomii i niezależności 

prowadzi często do radykalnych zmian w każdej płaszczyźnie ich życia. 

Największy odsetek kobiet w ogólnej liczbie migrantów napływa do tych państw 

rozwiniętych, które w przeszłości były otwarte dla migrantów i z tego powodu stały się 

tradycyjnym punktem docelowym wszelkich migracji. Poza tym w literaturze przedmiotu 

podkreśla się, że silniejsza reprezentacja kobiet w migracjach jest specyficzna dla tych 

krajów, które umożliwiają łączenie rodzin (reunifikację) lub migracje długookresowe  

w przeciwieństwie do tych, które nastawione są na przyjęcie siły roboczej bez osób 

spokrewnionych
39

. Należy tu wymienić Stany Zjednoczone, Kanadę, Australię, Nową 

Zelandię czy kraje Europy Zachodniej, takie jak Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Holandia, 

Włochy. O ile w poprzednich dekadach, szczególnie w latach osiemdziesiątych  

i dziewięćdziesiątych, na mapie światowych migracji kobiet najsilniej reprezentowane były 

kraje azjatyckie, o tyle ostatnio na prowadzenie wysuwają się państwa z Europy  

Środkowo-Wschodniej, w tym także Polska. Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać przede 

wszystkim w transformacji ustrojowej początku lat dziewięćdziesiątych i pojawiających się  

w powiązaniu z nią nowych czynników wypychających poza granice własnego państwa, 

takich jak bezrobocie czy feminizacja biedy
40

. Jednakże to nie tylko wzrost udziału kobiet  

w światowych migracjach zdecydował o wystąpieniu zjawiska feminizacji migracji. Istota 

tego zjawiska wykracza daleko poza dane liczbowe; badając feminizację migracji należy 

przede wszystkim skupić się na zmianach, które zaszły w samej strukturze migracji kobiet,  

na tym w jaki sposób migracja wpływa na kobiety, na ich bezpośrednie otoczenie społeczne, 

oraz, co jest bardzo ważne, w jaki sposób definiuje ich miejsce w społeczeństwie i gospodarce 

współczesnego świata
41

. 
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Research Paper” No 4, 2009, s. 25. 
39

 K. Slany, op. cit. 
40

 Ibidem. 
41

 C. N. Penson, Feminization of Migration 2007: Gender, Remittances and Development, Working Paper 1, 
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Przyczyny migracji kobiet zmieniają się i podobnie jak w przypadku mężczyzn, 

wyznaczane są głownie przez motywy ekonomiczne
42

. Jedną z podstawowych zmian 

zauważalnych w dzisiejszych migracjach kobiet jest to, że coraz częściej stają się one 

autonomicznymi podmiotami migracji
43

. Podejmują decyzje o wyjeździe samodzielnie i nie 

podążają za mężczyznami - jako żony, matki, córki czy narzeczone (a zatem osoby zależne), 

co jeszcze niedawno było powszechną praktyką. Nadal jednak wiele z nich ma jedynie 

niewielki lub żaden wpływ na decyzje podejmowane w gospodarstwie domowym. Nawet jeśli 

wyjeżdżają samotnie, bez osób bliskich, to i tak na ogół odbywa się to w porozumieniu  

z nimi: jest to zazwyczaj jedyne rozwiązanie umożliwiające przetrwanie rodziny, która wiąże 

z wyjazdem kobiety konkretne oczekiwania co do zabezpieczenia swojego bytu. Bez względu 

na to, kto podejmuje decyzje o wyjeździe kobiet, czy robią to samodzielnie, czy też decydują 

za nie najbliżsi - faktem jest, że wyjazdy te coraz częściej mają charakter „samotniczy”. 

Rosnące zróżnicowanie ekonomiczne i drastyczne pogorszenie się warunków życia 

wypychają kobiety z biednych regionów świata w poszukiwaniu pracy w Europie Zachodniej, 

Ameryce Północnej czy w bogatych krajach Azji. Jakkolwiek globalizacja oznacza swobodę 

przekraczania granic dla kapitału i towarów, to swoboda poruszania się ludzi zależy od ich 

miejsca urodzenia i sytuacji ekonomicznej. Globalizacja to nie tylko mobilność kapitału, 

który przemieszcza się w poszukiwaniu coraz tańszych pracowników, ale także mobilność 

ludzi. Tyle że w tym ostatnim przypadku ruch odbywa się w innym kierunku - miliony 

mieszkańców biednych państw szukają pracy w bogatszych krajach
44

. Polityka migracyjna 

Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych oraz innych państw zaliczanych do krajów 

rozwiniętych wyznacza hierarchie w świecie migrantów, a także kształtuje relacje płciowe. 

Restrykcyjne prawo migracyjne oraz polityka socjalna bogatych krajów kształtuje obszar 

pracy reprodukcyjnej dla migrujących kobiet
45

. 

Odczucia kobiet związane z migracją są mocno zindywidualizowane i równocześnie 

powiązane z oczekiwaniami co do samego wyjazdu: inne są oczekiwania kobiet wolnych, 

migrujących samodzielnie, więc dokonana przez nie subiektywna ocena osobistych 

„zdobyczy” migracyjnych będzie różnić się od analogicznej oceny dokonanej przez kobiety 

zamężne. Wszelkie osiągnięcia kobiet w tym względzie muszą być też konfrontowane  

z normami społecznymi i kulturowymi obowiązującymi w społeczeństwie, i to zarówno  

                                                 
42

 J. Pillinger, The Feminization of Migration: Experiences and Opportunities in Ireland, Dublin 2007, s. 14. 
43

 G. Labadie-Jackson, Reflections on Domestic Work and the Feminization of Migration, 31 Campbell L. Rev. 
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44
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45
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w kraju pochodzenia.
46

 Na jakość życia migracyjnego kobiet wpływa przede wszystkim ich 

sytuacja przedemigracyjna. Z tej perspektywy ważne jest określenie etapu życia, w jakim 

znajdują się migrujące kobiety. 

Migracja to nie tylko transfer pieniądza wypracowanego z dala od rodzinnego kraju,  

to także transfer zdobyczy społecznych w postaci nowych przekonań, umiejętności, wiedzy. 

Takie transfery mogą przyczynić się do rozwoju macierzystego państwa zarówno w sferze 

gospodarczej, jak i społecznej: mogą np. przyspieszać emancypację kobiet w społeczeństwach 

patriarchalnych, służyć promocji praw człowieka czy walce z nierównościami. Pozwalają 

przenieść na grunt kraju pochodzenia, często zapóźnionego pod względem cywilizacyjnym, 

nowe rozwiązania z krajów o wyższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. 
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Diana M. Mościcka, Krystyna J. Świdzińska  

 

MIGRACJE - MODA CZY SZARA RZECZYWISTOŚĆ? 

 

Migration - fashion or grim reality? 

 

Streszczenie: Zjawisko migracji, które przez wiele lat było nieobecne w publicznych debatach oraz 

marginalizowane przez krajowe elity władzy, dziś wraca domagając się refleksji i dyskusji. Migracje szczególnie 

teraz, w czasach powszechnej komercjalizacji nie da się uniknąć lub całkowicie wyeliminować. Współczesne 

ruchy narodowe dla jednych są dobrodziejstwem naszych czasów i spełnieniem marzeń, dla drugich 

możliwością uzyskania wyższych zarobków i chwilową zmianą, dla kolejnych niekoniecznie udanym czasem, 

który chcieliby wymazać z pamięci, a dla innych kaprysem lub uleganiem modzie.  

Słowa kluczowe: migracja, Unia Europejska, moda, wyjazdy, emigrant 

 

Summary: The phenomenon of migration, which for many years has been absent from the public debate and 

marginalized by the national government elite. Today it comes back to us, demanding reflection and discussion. 

Migration, especially now, in times of widespread commercialization cannot be eliminated or avoided. Modern 

national movements are a dream come true and a blessing of our times for some, or the possibility of obtaining 

higher wages and instantaneous change for others. Yet some people consider them time that is not necessarily 

successful and which they would like to erase from memory. For others they are a whim or succumbing  

to fashion. 

Keywords: migrations, European Union, fashion, departures, emigrant 

 

 

 Jednym z najistotniejszych współczesnych zjawisk kulturowo - cywilizacyjnych 

przykuwających uwagę międzynarodowej opinii społecznej znajdują się migracje ludności
1
.  

Problem migracji ludności jest zjawiskiem występującym od początku istnienia ludzkości, 

dlatego odwołując się do dziedzictwa historii, obserwuje się, że pełnią one podobne funkcje, 

jakie ujawniały się w najstarszych jej formach, a mianowicie w rzeczywistości koczowniczej  

i kolonizatorskiej. Mimo, iż wędrówki ludności występują od zarania dziejów i towarzyszyły 

one ludzkości od początków życia zbiorowego
2
, to na przestrzeni wieków zmieniały się 

powody, dla których ludzie przemieszczali się. Początkowo migracje spowodowane były 

poszukiwaniem pożywienia oraz lepszych warunków do uprawy roli i hodowli zwierząt,  

czy zamieszkiwaniem na terenach, których nie dotykają anomalie pogodowe.  

                                                 
1
 Por. A. Chodbuski, Migracje i imigranci a współczesne przemiany europejskiej, [w:] Integracja kulturowa 

imigrantów. Wyzwania i dylematy, J. Balicki (red.), Warszawa 2007, s. 103-121.  
2
 D. Niedźwiedzki, Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku, Kraków 2014, s. 15. 
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Wraz z powstawaniem państw i granic, migracje na mniejszą skalę możliwe były z powodu 

prowadzonej polityki przez niektóre kraje. Dziś, kiedy granice w Unii Europejskiej stały się 

otwarte i niemal niezauważalne, pojawiają się wątpliwości czy to jest jeszcze migracja, czy 

może po prostu korzystanie z prawa do swobodnego przemieszczania się po terytorium Unii.  

Jak już wspomniano przemieszczanie się ludności nie jest nowym zjawiskiem, 

związanym ze specyfiką tylko naszej epoki
3
, choć dopiero od II połowy XIX wieku stało się 

to zauważalnym i często dyskutowanym problemem. Na początku XX wieku migracje uznaje 

się za fundamentalną wartość, kształtującą nową międzynarodową rzeczywistość społeczną
4
. 

Wskazuje się, że generują je takie stygmaty życia kulturowego, jak: odwaga, 

przedsiębiorczość, decyzyjność, kryterium wobec otaczającej rzeczywistości oraz tolerancja
5
.  

Współcześnie nawet definiowanie migracji zmienia się, jej przyczyny i elementy 

ewoluują. Dlatego w klasycznym ujęciu liberalnym migracje a tym samym przepływ siły 

roboczej, z jednego do drugiego kraju, jest naturalnym procesem ekonomicznym, podobnym 

do międzynarodowego handlu i obrotu kapitałowego
6
. Z kolei według Encyklopedii 

socjologii migracja, czyli wędrówka, ruchliwość przestrzenna to względnie trwała zmiana 

miejsca pobytu jednostek oraz złożonych z nich grup, w ramach określonej przestrzeni
7
. 

Kolejna definicja zjawisko migracji utożsamia z mniej lub bardziej stałym ruchem jednostek 

lub grup przekraczających granice symboliczne lub polityczne do nowych obszarów 

zamieszkiwania oraz wspólnot
8
. W związku z tym najogólniej migracje można zdefiniować, 

jako przemieszczanie się grup społecznych pomiędzy różnymi skupiskami ludności, na 

przykład między krajami lub miastami czy pomiędzy różnymi rejonami geograficznymi
9
. 

Migracje można podzielić w zależności od okoliczności, w jakich występują na: przymusowe, 

dobrowolne oraz legalne i nielegalne. Migracje można również podzielić na stałe oraz 

czasowe
10

. Migracje mogą odbywać się w obrębie jednego państwa na przykład ze wsi do 

                                                 
3
 J. Kozielska, Edukacyjno - społeczne funkcjonowanie młodych polskich emigrantów zarobkowych  

w kontekście zmieniającego się świata. Migracje - potencjalna szansa czy zagrożenie?, [w:] Funkcjonowanie 

współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie, H. Liberska, A. Malina, D. Suwalska  

- Barancewicz (red.), Warszawa 2012, s. 58. 
4
 A. Chodubski, Możliwości i bariery imigracyjne w Europie, [w:] Wokół problematyki migracyjnej. Kultura 

przyjęcia, J. Balicki, M. Chamarczuk (red.), Warszawa 2013, s. 27.  
5
 Ibidem.  

6
 W. Anioł, Migracje międzynarodowe a bezpieczeństwo europejskie, Warszawa 1992, s. 9. 

7
 Hasło: Migracje, [w:] Encyklopedia socjologii, Z. Bokszański (red.), t. 2, Warszawa 1998, s. 244.  

8
 Hasło: Migracje, [w:] Słownik socjologiczny, K. Olechnicki, P. Załęcki, Toruń 2004, s. 195.  

9
 NSP - Migracje UM, dostęp: http://warszawa.stat.gov.pl/dane-nsp-psr-852/migracje-ludnosci-985/nsp---

migracje-um-1027/ (15.08.2015).  
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 K. Białek, Migracje na świecie, s. 1, dostęp: http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/news-

files/m3_migracje_na_swiecie.pdf (15.08.2015). 
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miasta lub odwrotnie i wtedy bywają nazywane wewnętrznymi lub zewnętrzne, polegające na 

wyjeździe poza granice swojego macierzystego kraju
11

. 

Przez całą historię ludzkości bardzo silnym impulsem migracyjnym pozostawało 

zróżnicowanie ekonomiczne i geopolityczne świata. Owe procesy migracyjne spowodowały 

powstanie mozaiki kulturowej, religijnej, narodowościowej i etnicznej niemal w każdym 

państwie na świecie.  

Obecnie wzrost międzynarodowych migracji należy do najważniejszych zjawisk 

ostatniej dekady XX wieku
12

 i początku XXI. Jest to fenomen wyjątkowo złożony, mający 

wiele różnych aspektów: poczynając od demograficznego, poprzez ekonomiczny, polityczny 

oraz socjalny, aż po ideologiczny oraz kulturowy
13

. 

W przeszłości ruchy ludności stanowiły bardzo ważny czynnik rozwoju społecznego. 

Powodowały rozpowszechnianie kultury i wiedzy technicznej, poszerzanie obszarów 

zasiedleńczych, wzrost produkcji, rozładowanie konfliktów politycznych  oraz zmniejszały 

bezrobocie. Międzynarodowe migracje na skalę masową w tzw. epoce nowoczesności 

obserwuje się od XIX wieku
14

. Obecnie w „czasach globalnych” i szybkiej wymiany 

informacji, wędrówki ludności charakteryzują się nową jakością, skalą, doświadczeniami  

i implikacjami. 

Od czasów XIX-wiecznej emigracji wśród Polaków duży procent emigrantów 

stanowili tzw. emigranci cyrklujący, tj. osoby wyjeżdżające na krótko, powracające i znów 

wyjeżdżające
15

.  

 Najistotniejszymi i najciekawszymi pozostają nadal motywy owych migracji. Wśród 

powodów ekonomicznych wyróżnić można chęć znalezienia lepszej pracy za granicą, dotyczy 

to zarówno legalnych jak i nielegalnych emigrantów. Od wieków, szczególnie wśród młodych 

i dobrze wyedukowanych ludzi, kuszące były „zagraniczne” zarobki, często kilkakrotnie 

wyższe od tych otrzymywanych za tę samą pracę w rodzinnym kraju. Podobnie jest również  

w przypadku chęci poprawy standardu życia. Wśród przyczyn politycznych wymienić można 

konflikty, łamanie praw człowieka, chęć zwiększenia poczucia bezpieczeństwa, wolność 

polityczną, których z różnych przyczyn brakuje we własnym kraju. Natomiast do społecznych 

i kulturowych przyczyn zalicza się dyskryminację ze względów etnicznych, 
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 S. Gawrońska, Polska fala emigracji poakcesyjnej jako jeden ze skutków wstąpienia do Unii Europejskiej,  
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 W. Anioł, op. cit., s. 5. 
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narodowościowych czy religijnych oraz łączenie rodzin i migracje do krajów przodków
16

. 

Powodem migracji mogą też być kwestie biznesowe oraz naukowe. Kwestie środowiskowe 

także mogą odgrywać istotną rolę, zwłaszcza, jeżeli dotyczą terenów zagrożonych klęskami 

żywiołowymi w postaci powodzi czy suszy (m. in. terenów pustynniejących)
17

 oraz innych 

anomalii pogodowych.  

 Migracje mogą mieć również charakter rodzinny, co jest związane z zakładaniem lub 

łączeniem rodzin. Ludzie pragną bezpiecznie żyć, korzystać ze świadczeń społecznych  

i socjalnych. Także kwestie religijne mogą być przyczyną migracji. Mogą mieć charakter 

dobrowolny, polegający na chęci przebywania wśród wyznawców danej religii, ale mogą 

mieć charakter przymusowy, kiedy są oni prześladowani za religię jaką wyznają. Celem 

migracji zdrowotnych jest przede wszystkim poprawa zdrowia. Głównie przemieszczenie 

następuje do miejsc o szczególnych walorach zdrowotnych pod względem klimatycznym. 

Natomiast migracje turystyczne obejmują wyjazdy związane z chęcią poznania nowych 

miejsc i mają one charakter sezonowy. Pierwsza fala była pewnego rodzaju awangardą, 

wówczas na opuszczenie kraju decydowali się albo dobrze wykształceni, albo desperaci, teraz 

każdy jest gotów wyjechać
18

. Dotychczas najchętniej emigrowano ze Śląska, Małopolski oraz 

Opolszczyzny
19

.  

W naszym kraju można wyróżnić względnie stałe geograficznie wzorce migracji,  

o istnieniu których decydują przede wszystkim tradycje migracyjne oraz zaszłości 

historyczne, których efektem było wyklarowanie się bardzo silnych sieci powiązań 

migracyjnych.      

 Wśród przyczyn, dla których Polacy zaczęli emigrować po wejściu do Unii 

Europejskiej wyróżnić można dwie główne: brak możliwości znalezienia pracy oraz trudności 

w okresie przejścia ze szkoły wyższej do pierwszej pracy
20

. Zasadniczym źródłem informacji 

przed wyjazdem są znajomi i Internet. Wśród pozyskiwanych informacji przeważają  

te o mechanizmach podjęcia legalnej pracy za granicą, warunkach zatrudnienia, 
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obowiązujących prawach pracowniczych, zasadach odprowadzania składek emerytalnych 

oraz ogólne informacje o państwie, do którego planuje się wyjechać
21

.  

Z pewnością można wskazać na wiele korzyści płynących z emigracji. Przede 

wszystkim dają one możliwość zdobycia doświadczenia życiowego, nauki języka obcego, 

poszerzenia zasobu wiedzy o źródła, elementy i perspektywy, niedostępne lub nieznane  

we własnym kraju, kontakt z innymi kulturami, kreowanie pozytywnego wizerunku 

obcokrajowca - Polaka (na przykład jako dobrego fachowca i wzorowego pracownika). 

Dodatkowo bezrobotni wyjeżdżający z kraju sprawiają, iż zmniejsza się konkurencja na 

krajowym rynku pracy. Poprzez przesyłanie środków płatniczych do kraju zwiększa się obrót 

towarów i wzrost konsumpcji. Poza tym polskie produkty zaczynają zyskiwać za granicą na 

popularności. Jeżeli Polacy legalnie pracują za granicą, płacą podatki, a tym samym 

przyczyniają się wzrostu korzyści dla kraju, w którym pracują
22

. Z drugiej strony znane jest 

zjawisko nazywane moral hazard problem
23

, czyli osoby, które zarabiają, wysyłają pieniądze 

krewnym w kraju. Ci mając poczucie stabilności finansowej nie rozwijają się, 

przyzwyczajając do tych pieniędzy.     

Migracje przez wiele lat były nieobecne w mediach, nie podejmowano tego tematu 

także w debatach publicznych. Dopiero kilka lat temu dostrzeżono ten problem i na początku 

kwestia ta trafiła do głównych wydań serwisów informacyjnych. Zjawiskiem tym 

zainteresowali się również politycy. Do niedawna włodarze marginalizowali, fakt, że np. na 

brytyjskich uczelniach jest kilkanaście tysięcy polskich studentów
24

, a w wielu branżach 

pracuje coraz więcej profesjonalistów z polskim paszportem.  

Nowe warunki instytucjonalne, które zaistniały w demokratycznej Polsce, sprzyjały 

migracjom krótkookresowym, obecnie coraz powszechniejsze stają się tzw. wyjazdy  

„na stałe”.  

Dane International Organization for Migration
25

 pokazują, że na świecie jest około  

241 milionów migrantów
26

, co stanowi ponad trzy procenty światowej populacji. Pod koniec 

XX wieku około 150 milionów ludzi, czyli dwa i pół procenta ludności świata, mieszkało 

poza swoją ojczyzną, z tego 15 milionów stanowili uchodźcy
27

. Statystyki te pokazują, że  

w dzisiejszym świecie procesy przemieszczania się wszystkim krajom na świecie znane. 
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Ciekawe są też dane, gdzie co siódmy pełnoletni Polak przyznaje się, że od czasu wejścia 

Polski do Unii Europejskiej, wyjeżdżał do pracy za granicę
28

. Natomiast co czwarta osoba 

urodzona w Polsce deklaruje gotowość podjęcia pracy poza granicami kraju
29

.   

Współczesne migracje cechuje płynność, której źródłem jest coraz większa złożoność 

współczesnych migracji międzynarodowych oraz coraz trudniejsze do osiągnięcia kontinuum 

form
30

. Owa seria form migracyjnych to tymczasowe lub osiedleńcze wyjazdy oraz trwałe lub 

tymczasowe. Dzisiejsze migracje są swoistym patchworkiem form migracyjnych. Jedne 

zahaczają o drugie i razem tworzą złożoną całość. Migracja zmienia kształt relacji 

międzyludzkich - międzygeneracyjnych oraz problematyzuje kwestię opieki rodzinnej
31

.  

W kwestii migracji pojawia się nowa gama zjawisk, układów rodzinnych, praktyk  

społeczno-kulturowych oraz postaw, związanych z realizacją zobowiązań rodzinnych  

- międzygeneracyjnych w rzeczywistości transgranicznej
32

. 

Dla Polaków najbardziej pożądanymi
33

 krajami docelowymi są: Niemcy, Wielka 

Brytania, Belgia, Holandia, Irlandia, Włochy, Francja, Skandynawia oraz Stany Zjednoczone 

Ameryki Północnej. Według badań polscy emigranci mieszkający w w/w państwach, 

zarobione pieniądze odkładają na: zakup nieruchomości, otwarcie własnej firmy oraz 

edukację własną lub dzieci
34

.  

Współczesny polski emigrant to zazwyczaj osoba młoda (18-37 lat), pochodząca  

z regionów mniej zurbanizowanych, głównie z województw: podlaskiego, opolskiego, 

podkarpackiego czy małopolskiego
35

. Osoby te, najczęściej nie posiadają jeszcze dzieci, są 

dobrze wykształcone, a jednocześnie nie mają problemu z tym, żeby podjąć każdą pracę. 

Znaczną część pieniędzy, które zarabiają za granicą w większości transferują do Polski.   

 Bez wątpienia Polacy są grupą migracyjną, która zamieszkuje dużą ilość krajów, 

rozmieszczonych na całej kuli ziemskiej. W przeważającej większości z nich Polonia cieszy 

się coraz większą sympatią i zaufaniem. Polacy coraz lepiej radzą sobie z językiem państwa, 

do którego przybywają, uznaje się ich za dobrych i pracowitych fachowców. Jednocześnie 
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nasi rodacy podkreślają swoje związki z Polską, zwłaszcza podczas wyborów 2007 roku, 

kiedy to do urn wyborczych poszło wielu Polaków mieszkających lub czasowo 

przebywających za granicą
36

. Wówczas w telewizji można było zobaczyć długie kolejki 

obywateli, przy konsulatach czy ambasadach, czekających na oddanie swojego głosu. 

Chęć pozostania na stałe w Wielkiej Brytanii deklaruje 72 procent tam mieszkających 

Polaków
37

. Na Wyspach Brytyjskich najczęściej Polacy znajdują zatrudnienie w hotelarstwie, 

gastronomii, przemyśle ciężkim, informatyce oraz ekonomii. Dużą grupą są też pielęgniarki, 

lekarze różnych specjalizacji oraz weterynarze. Z kolei w Holandii sprawdzają się w żegludze 

oraz ogrodnictwie, zaś w Austrii, zajęcie znajdują głównie w sektorze budowlanym, 

hotelarstwie, służbie zdrowia oraz rolnictwie
38

. W Niemczech zaś, w branży medycznej, 

spożywczej oraz budowlanej. Wciąż nierozwiązaną pozostaje kwestia wiz do Stanów 

Zjednoczonych, co sprawia, że legalna migracja do tego kraju wciąż jest utrudniona dla 

Polaków. Jedynym legalnym sposobem na emigrację tam, jest łączenie rodzin oraz poprzez 

małżeństwa zawierane z obywatelami Stanów Zjednoczonych. Rola tego kraju maleje  

z punktu widzenia emigrantów, jako celu zarobkowego, jednak wciąż odgrywa rolę  

w przypadku osób, które mają rozbudowane kontakty z migrantami z lat poprzednich 

aktualnie przebywającymi w Ameryce
39

.  

Ostatnio coraz częściej słyszymy, że tzw. „kraje imigranckie” nie są już tak 

przychylne obcokrajowcom jak jeszcze jakiś czas temu. Francuskie zamieszki z 2005 roku, 

słowa premiera Wielkiej Brytanii z ubiegłego roku czy cykliczne manifestacje w Stanach 

Zjednoczonych unaoczniły, do jakiego stopnia w ciągu ostatnich dziesięcioleci, migracja 

międzynarodowa przeobraziła społeczeństwa
40

. Emigranci to już nie tylko „tania siła 

robocza”, która zadowala się każdym stanowiskiem pracy. Współcześnie pracę za granicą 

zdobywają biznesmeni, lekarze, informatycy, ekonomiści oraz prawnicy, którzy z racji 

zawodowych predyspozycji zajmują miejsca pracy lokalnym mieszkańcom, a to rodzi czasem 

nieporozumienia.    

Współczesna fala emigrantów to młode pokolenie ludzi potrafiących nie tylko 

odnaleźć się, ale i zawalczyć o siebie w obcym kraju. Jeszcze kilka lat wstecz emigracja 
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zarobkowa kojarzyła się nam z pracą na tzw. „zmywaku” lub opieką nad dziećmi czy osobami 

starszymi. Dziś na wyjazd decydują się specjaliści, którzy znają swoje możliwości  

i umiejętności. Obecni emigranci często wyjeżdżają całymi rodzinami, z postanowieniem 

osiedlenia się na stałe w kraju przyjmującym, a nie na chwilowe opuszczenie Polski
41

.  

Migracja międzynarodowa stanowi element transgranicznej rewolucji, która zmienia 

życie polityczne oraz społeczne na całej kuli ziemskiej. Zanika dawny dychotomiczny podział 

na państwa wysyłające oraz przyjmujące emigrantów
42

. Co ciekawe, niektóre państwa zaczęły 

odgrywać rolę, istotnych krajów tranzytowych
43

.   

Chyba każdy z nas zna osoby, które zdecydowały się „poszukać szczęścia” za granicą. 

Jednym się to udało, drugim nie, jedni zostali tam na stałe, kolejni wrócili do Polski. Wszyscy 

jednak zdobyli bezcenne doświadczenie. Niektórzy na własnej skórze przekonali się, że nie 

wszędzie są witani z otwartymi ramionami, jak to często próbuje się nam wmawiać, inni 

odnaleźli swoje miejsce na Ziemi z dala od macierzystego kraju. Wszystkich łączy jednak to, 

że Polska zawsze będzie ich ojczyzną.    

Współcześnie wobec rosnącej skali migracji można wyodrębnić pewne ogólne 

tendencje
44

: 

- przyspieszenie migracji oraz wzrost ich liczby i zasięgu, 

- globalizacja migracji, bo dotycząca wszystkich państw świata, 

- rozpowszechnienie globalizacji tranzytowej, 

- zróżnicowanie migracji (kilkanaście typów, przyczyn i skutków wędrówek ludności), 

- narastające upolitycznienie migracji (coraz silniejsze oddziaływanie na politykę narodową  

i stosunki międzynarodowe). 

W obecnym czasie międzynarodową migrację cechuje względna autonomia  

i odporność na politykę poszczególnych rządów
45

. Oficjalnej polityce państw nie zawsze 

udaje się osiągnąć zamierzonych celów. Czasem podejmowane, przez najwyższy szczebel 

państwowy, decyzje wywołują skutki wręcz odwrotne od zamierzonych. Decyzje 

podejmowane przez jednostki, rodziny oraz grupy społeczne odgrywają zasadniczą rolę  

w determinowaniu przebiegu migracji
46

. Dlatego rządy oraz obywatele muszą zmierzyć się  

z różnymi, często z dylematami, których rozstrzygnięcie zaważy na przyszłym kształcie 

społeczeństw oraz na stosunkach między państwami.   

                                                 
41

 M. Święchowicz, op. cit. 
42

 S. Castles, M. J. Miller, op. cit., s. 24. 
43

 Ibidem.  
44

 Ibidem, s. 28. 
45

 S. Castles, M. J. Miller, op. cit., s. 362. 
46

 Ibidem, s. 363. 
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Migracje dla jednych są możliwością uzyskania wyższych zarobków dla drugich 

spełnieniem marzeń, możliwością rozwoju i dobrodziejstwem dzisiejszych czasów, dla 

kolejnych niekoniecznie udanym okresem w życiu, który chętnie wymazaliby z pamięci a dla 

innych uleganiem pewnego rodzaju modzie „na migrowanie”. Jednakże trzeba zaznaczyć, że 

większość migrantów dobrze sobie radzi na „obcym” terenie: kupuje domy, gromadzi 

oszczędności i wraca po rodzinę. Ale jest też grupa popadająca w używki: narkotyki i alkohol 

oraz depresje, a mimo to pozostaje na obczyźnie i nie wraca do kraju – to też cena emigracji, 

którą wielu płaci.    

Procesów migracji, szczególnie teraz, w czasach powszechnej mcdonaldyzacji  

i komercjalizacji nie da się wyeliminować lub całkowicie uniknąć. Migracje są produktem 

uniwersalnych, odwiecznych oraz trwałych i głęboko zakorzenionych tendencji 

ogólnoludzkich, jednakże należy je monitorować a następnie wpływać na ich zakres oraz 

determinanty.  
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KOBIETY A EMIGRACJA ZAROBKOWA NA PRZYKŁADZIE 

NIEMIEC 

 

Woman and labour emigration in the example of Germany 

 

Streszczenie: W artykule przybliżono problematykę migracji kobiet. Uwzględniono specyfikę relacji polsko-

niemieckich. Przedstawiono główne czynnikiem motywujące kobiety do emigracji oraz motywy ich decyzji  

o założeniu działalności gospodarczej. Analizy przeprowadzono w oparciu o badania własne.  

Słowa kluczowe: Migracja, migracja kobiet, feminizacja migracji, role kulturowe, gender. 

 

Summary: The problems of women migration was outlined in the article. The specifics of polish-german 

relations were taken into consideration. Major factors which encourage women to emigrate and their decisions' 

motifs to set up a business were also shown. Analysis were carried out based on private research.  

Keywords: Migration, migration of women, feminization of migration, cultural roles, gender.  

 

 

Niniejszy artykuł jest rezultatem międzynarodowego projektu „Niemieckie 

przedsiębiorczynie w Polsce vs. polskie przedsiębiorczynie w Niemczech: porównanie 

społeczno-kulturowego zjawiska europeizacji”, sfinansowanego ze środków Polsko-

Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki. Realizacji projektu podjęła się polsko-niemiecka grupa 

naukowców reprezentujących Fachhochschule des Mittelstands w Bielefeld i Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wymierną zaletą współpracy międzynarodowej jest 

niewątpliwie rzeczywista interkulturowość samego procesu badawczego, która pozwala 

uniknąć postrzegania problemu z jednostronnego, narodowego punktu widzenia
1
. 

Podstawą procesu badawczego, była koncepcja dwustopniowej metody porównawczej 

składającej się z fazy teoretycznej i badawczej. W pierwszej fazie opracowano stan polskich 

oraz niemieckich badań socjologicznych i ekonomicznych dotyczących przedsiębiorczości 

kobiet migrantek oraz przeprowadzono na podstawie literatury przedmiotu analizę danych  

i faktów dotyczących podejmowania działalności gospodarczej przez kobiety w Niemczech  

i w Polsce. Na etapie badawczym skoncentrowano się na empirycznym zbadaniu potencjału 

                                                 
1
 Por. E. Beck-Gernsheim, Wir und die anderen. Kopftuch, Zwangsheirat und andere Missverständnisse, 

Frankfurt-Main, 2007, s. 10, gdzie autorka krytykuje znaczną część niemieckojęzycznych badań nad migracją 

określając je „folklorem półwiedzy”, który wynika z niedostatecznej znajomości obcych kultur będących 

przedmiotem badania. 
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tkwiącego w polskich i niemieckich migrantkach-przedsiębiorczyniach, przeszkód, jakie stoją 

na ich drodze, a także tego, jak postrzegają one siebie same i innych.  

Przybliżając tematykę migracji ukazano rozwój mobilności między Polską  

a Niemcami w nowych uwarunkowaniach będących skutkiem procesu europeizacji. 

Szczególną uwagę poświęcono przy tym migracji kobiet. Omówiono także kierunki rozwoju 

badań naukowych z tego zakresu na tle zmian gospodarczych i politycznych. 

Pod koniec XX wieku niemiecki socjolog Ludger Pries zwrócił uwagę na istotne 

zmiany w problematyce migracji, które zaszły w wyniku procesów transgranicznych
2
.  

Na zmiany te nauka zareagowała formułując definicję nowego typu migracji - transmigracji.  

W trakcie trwania transmigracji tworzą się nowe, własne wzorce społeczno-kulturowe, które 

zawierają zarówno elementy typowe dla kraju pochodzenia jak i dla społeczeństwa kraju 

emigracji, a których nie można określić mianem tymczasowego fenomenu społecznego. Tych 

form hybrydowych według Priesa
3
 nie można uznać za stacje pośrednie na drodze  

do asymilacji lub do powrotu, lecz mają one charakter trwały. Ponadto wydaje się, że o ile  

w przeszłości transmigracja występowała rzadko
4
, to w przyszłości zyska ona na znaczeniu  

i będzie uzupełniać klasyczne formy migracji (trwała integracja w kraju docelowym, powrót 

do miejsca pochodzenia). Zaletą takiego pojęcia migracji jest to, że obejmuje różnorodne 

kategorie migrantów, uwzględnia krzyżujące się kategorie płci, etniczność i klasę oraz wpływ 

tych aspektów na style życia. Dzięki temu pojęcie to określa typową dla transmigrantów 

międzynarodową tożsamość, która kształtuje się ponadprzynależnością narodową i która 

charakteryzuje się funkcjonowaniem w dwóch światach
5
. 

Nieco inaczej problem postrzega Douglas S. Massey
6
, traktując migrację jako 

fenomen charakterystyczny dla społeczeństw, które podlegają zmianom. Migracja 

transgraniczna jest pochodną transformacji społecznej, gospodarczej, kulturowej lub 

politycznej, która towarzyszy penetracji społeczeństw nierynkowych (prerynkowych) przez 

społeczeństwa rynkowe (rynki kapitalistyczne). Do migracji transgranicznej nie dochodzi  

                                                 
2
 Por. L. Pries, „Transmigranten“ als ein Typ von Arbeitswanderern in pluri-lokalen sozialen Räumen. Das 

Beispiel der Arbeitswanderungen zwischen Puebla/Mexiko und New York, [w:] Soziale Welt. Jg. 49, 1998,  

s. 135; por. idem,  Migration und Integration in Zeiten der Transnationalisierung oder: Warum braucht 

Deutschland eine „Kulturrevolution”? [w:] Zeitschrift für Migration und soziale Arbeit, Heft 1, 2001, s. 14; 

idem, Migration und transnationale Inkorporation in Europa [w:] Von Polen nach Deutschland und zurück.  

Die Arbeitsmigration und ihre  herausforderungen für Europa, M. Nowicka, (red.), Bielefeld 2007, s. 110. 
3
 Ibidem 

4
 Por. L. Pries, Migration und transnationale…, s. 109-132. 

5
 Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa, K. Slany (red.), Kraków 2008, s. 36; por P. Levitt, P. Nyberg-

Sørensen, The Transnational Turn in Migration Studies. Global Commission on International Migration 

(GCIM), Global Migration Perspectives, Nr 6, Geneva 2004. 
6
 D. S. Massey, Why does the immigration occur? A theoretical synthesis, [w:] C. Hirschman, P. Kasinitz,  

J. De Wind, (red.), The handbook of international migration the American experience, New York 1999. 
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w wyniku braku rozwoju ekonomicznego lecz, wręcz przeciwnie, jest ona jego wynikiem  

i prowadzi do wytworzenia się transnarodowych przestrzeni społecznych, które można 

obecnie obserwować. 

Od ponad piętnastu lat Pries zdecydowanie wskazuje na wyzwania, przed jakimi staje 

nauka i polityka na skutek wytwarzania się międzynarodowych przestrzeni społecznych 

związanych z procesami globalizacji i europeizacji
7
. W tym kontekście Nowicka

8
, występuje 

przeciwko postrzeganiu migracji przez pryzmat deficytu i stwierdza, że „typowa dla polityki, 

nauki i wielu członków społeczeństwa tendencja jednoznacznego szufladkowania […] nie 

tylko nie odpowiada samopostrzeganiu się migrantów, lecz także ich sposobom działania”. 

Jeśli, jak pisze dalej Magdalena Nowicka, migracja nie stanowi raczej odosobnionego 

przypadku, a także w coraz mniejszym stopniu ma charakter stały i jednokierunkowy, 

naturalną konsekwencją jest tworzenie się „transgranicznych stylów życia i przestrzeni 

społecznych, w których tło migracyjne może stać się cenną wartością“. 

Istotną zmianę stosunków polsko-niemieckich w znacznym stopniu wyznacza proces 

europeizacji. Wraz z przystąpieniem Polski  do struktur Unii Europejskiej w 2004 roku 

stosunki sąsiedzkie zacieśniają się. Na początku nowego tysiąclecia mieszkańcy obu krajów 

zgodnie twierdzili, że członkostwo Polski w UE pozytywnie wpłynie na relacje między 

Polską i Niemcami. Krótko po rozszerzeniu Unii Europejskiej o kraje Europy Wschodniej  

w maju 2004 roku 40% Niemców i 38% Polaków było zdania, że w wyniku przystąpienia 

Polski do Unii Europejskiej stosunki polsko-niemieckie polepszą się
9
. Tylko co piąty Niemiec 

i 13% Polaków zakładało pogorszenie wzajemnych relacji. Kwestie wpływu procesu 

europeizacji, którego kolejnym krokiem było wprowadzenie w 2011 roku uregulowań 

dotyczących swobodnego przepływu pracowników. Powstało wrażenie o dobrej wzajemnej 

relacji było porównywalnie duże. Jednak w odniesieniu do mobilności przedstawicieli obu 

państw można stwierdzić znaczne różnice. Instytut Demoskopijny Allensbach na podstawie 

ankiety przeprowadzonej w 2011 roku na reprezentatywnej grupie uczestników wykazał 

zróżnicowane nastawieniu do emigracji do kraju sąsiedzkiego
10

. 43% Polaków było w stanie 

                                                 
7
 Por. L. Pries, Migration und transnationale…, idem, Migration und Integration…,  idem, „Transmigranten” 

als ein Typ… 
8
 M. Nowicka, Exkurs zum Begriff der Migration, [w:] A. D. Bührmann, U. L. Fischer, G. Jasper, (red.), 

Migrantinnen gründen Unternehmen. Empirische Analyse und innovative Beratungskonzepte, München 2010,  

s. 34. 
9
 Por. Geht doch nach drüben, Bielefeld 2004. 

10
 Allensbacher Archiv, IfD-Umfragen (10067, 6214, luty 2011). Raport z badania opiera się na analizie 

niemieckich i polskich ankiet z ostatnich 20 lat, 20 szczegółowych wywiadów przeprowadzonych w Polsce i tylu 

samo przeprowadzonych w Niemczech w styczniu 2011 roku, a także dwóch reprezentatywnych ankiet 

przeprowadzonych równolegle w Niemczech i w Polsce. Do celów badań niemieckich Instytut Demoskopijny 

Allensbach przeprowadził między 4 i 17 lutego 2011 roku łącznie 1.803 wywiady z rozmówcami 
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wyobrazić sobie przeprowadzkę do Niemiec i podjęcie tam pracy, podczas gdy tylko 4% 

Niemców brało pod uwagę możliwość życia w Polsce. Badania wykazały, że przyczyna tych 

różnic leży przede wszystkim w odmiennych perspektywach gospodarczych, jakie oferują oba 

kraje sąsiedzkie. Niemcy postrzegane są przez Polaków jako kraj, który odniósł sukces 

gospodarczy i oferuje odpowiednio atrakcyjny rynek pracy. 67% Polaków jest zdania, że 

niemiecka gospodarka jest w doskonałej kondycji, podczas kiedy tak pozytywny obraz 

polskiej gospodarki ma jedynie 8% Niemców. 

W 2012 roku w ramach badania o nazwie Mikrozensus uzyskano dane szacunkowe 

mówiące o około 1,5 milionach osób z polskimi korzeniami, dla których miejscem pobytu jest 

dziś Republika Federalna Niemiec. Liczba kobiet szacowana jest przy tym na 813 000.
11

 

Obserwując historię imigracji ostatnich sześćdziesięciu lat - począwszy od okresu 

werbowania robotników w połowie lat pięćdziesiątych - należy zwrócić uwagę na Niemiecką 

Ustawę o Obcokrajowcach z 1965 roku, która zabraniała migrantom zakładania działalności 

gospodarczej. Dopiero od końca lat osiemdziesiątych systematycznie zmniejszano 

obostrzenia skierowane przeciwko gospodarczej samodzielności obcokrajowców, dzięki 

czemu stała się ona drogą pozwalającą wyjść z nielegalności. W opinii ekspertów aspekt ten 

odegrał prawdopodobnie także rolę po rozszerzeniu Unii Europejskiej, kiedy to 

zaobserwowano falę nowo powstałych firm otwieranych przez migrantów z Polski
12

. 

 „Nowi” migranci, którzy w wyniku procesu europeizacji przybyli z Polski głównie do 

wschodnich landów Niemiec,
13

 napotykają na zróżnicowane problemy integracyjne. I tak 

stwierdza się niedostateczną znajomość języka oraz niewielką wiedzę o kraju sąsiedzkim,  

co ogranicza dostęp do niemieckiego rynku pracy. W badanym regionie przygranicznym obok 

„tradycyjnego” modelu migracji pełnej mamy do czynienia z fenomenem migracji 

częściowej, która charakteryzuje się tym, że istotne obszary życia (jak np. praca czy życie 

rodzinne) dzielone są między kraj pochodzenia i kraj docelowy. W zależności od swojego 

                                                                                                                                                         
reprezentującymi przekrój niemieckiego społeczeństwa od 16 roku życia. Podstawą polskich badań jest zaś 

1.078 wywiadów z rozmówcami reprezentującymi przekrój polskiego społeczeństwa od 16 roku życia. Wywiady 

te przeprowadził polski instytut PBS DGA, Sopot między 14 i 20 stycznia 2011 roku. 
11

 Podaję za: Federalny Urząd Statystyczny. Według Federalnego Urzędu Statystycznego osobami z historią 

migracyjną są wszystkie osoby, które po 1949 roku przybyły na teren dzisiejszej Republiki Federalnej Niemiec,  

a także obcokrajowcy urodzeni w Niemczech i wszyscy ci, którzy urodzili się w Niemczech jako Niemcy, ale co 

najmniej jedno z rodziców jest migrantem lub obcokrajowcem urodzonym w Niemczech. 
12

 Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (Wyd.), 

Selbstständig integriert? Studie zum Gründungsverhalten von Frauen mit Zuwanderungsgeschichte  

in Nordrhein-Westfalen, [w:] MGFFI NRW 2009, s. 55; por. M. Nowicka, Exkurs zum Begriff…, s. 36. 
13

 A. Lada, J. Frelad, Eine Grenze verschwindet - Die neue polnische Migration nach Deutschland aus lokaler 

Perspektive, Warschau 2012.   



36 

 

kapitału społeczno-kulturowego i ekonomicznego migranci wyszukują sobie z obu systemów 

odpowiadające im elementy, opierając na nich swoją własną strategię życiową. 

Problem migracji kobiet, w początkowym jego etapie, traktowany był przez 

naukowców jako marginalny i podejmowany jedynie jako temat uzupełniający w badaniach 

nad mobilnością mężczyzn. Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku coraz częściej 

uwzględniano jednak także kulturowy aspekt płci
14

. Wiązało się to także z rosnącym 

znaczeniem kobiet jako podmiotów w sferze społecznej i gospodarczej oraz z rozwojem 

ideologii feministycznych. Magdalena Nowicka
15

 pisze w tym kontekście o periodyzacji 

migracji wyróżniając pierwszą falę męskiej migracji zarobkowej oraz drugą falę, gdzie  

w wyniku łączenia rodzin mamy wprawdzie do czynienia z migracją kobiet, ale występowały 

one jedynie jako członkinie rodzin. Nowicka krytycznie ocenia zarówno aktualnie 

prowadzoną politykę jak i badania w tym zakresie pisząc: „Chętnie zapomina się  

o kompetencjach i możliwościach kobiet zdolnych do samodzielnego wypełniania kryteriów 

dostępu do rynku pracy lub do rozwijania własnych strategii odnajdywania się w tej nowej 

sytuacji […] Kobiety nadal zbyt rzadko stanowią samodzielny podmiot badań nad migracją,  

a z punktu widzenia polityki integracyjnej kraju docelowego, która to mężczyznom przypisuje 

aktywną rolę w systemie gospodarczym, prawie nie są dostrzegane jako niezależne 

podmioty”. 

Dziś istnieją już pierwsze prace badawcze uwzględniające feminizację migracji jako 

istotny fenomen społeczny, który przyczynia się do zmiany stylu życia rodzin i całych 

społeczeństw. Stale rośnie bowiem udział kobiet w migracji ogólnoświatowej. To, co istotne  

w fenomenie migracji wykracza jednak znacznie poza dane liczbowe. Zmienia się struktura 

migracji kobiet, sposoby, w jaki wpływają one na swoje bezpośrednie otoczenie, a także,  

co szczególnie ważne, ich sposób postrzegania swojego miejsca w społeczeństwie  

i gospodarce w nowoczesnym świecie
16

. W ten sposób kobiety coraz częściej stają się 

autonomicznymi podmiotami migracji. Udają się na migrację same, czasami samotnie, nie 

podążając jedynie za mężczyznami jako żony, matki czy narzeczone, czyli osoby zależne.  

Ta nowa autonomia nie powinna jednak przesłonić faktu, że nawet jeśli kobiety wyjeżdżają 

samotnie, bez bliskich osób, to ich migracja zwykle odbywa się w porozumieniu z całą 

rodziną, więcej: rodziny mają często konkretne oczekiwania w związku z działaniem kobiet 

jako żywicielek rodzin, które z reguły jest jedyną szansą na utrzymanie rodziny. 

                                                 
14

 Por. E. Jaźwińska, W. Łukowski, M. Okólski, Przyczyny i konsekwencje emigracji z Polski. Wstępne wyniki 

badań w czterech regionach za pomocą podejścia etnosondażowego, Warszawa 1997. 
15

 M. Nowicka, Exkurs zum Begriff…, s. 35. 
16

 Por. Migracje kobiet. Perspektywa … .  
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Najczęstszym kierunkiem emigracji kobiet są państwa uprzemysłowione, które także  

w przeszłości były otwarte na przyjezdnych i dlatego też stały się tradycyjnym celem jako 

kraj emigracji. Badania wykazały, że kobiety chętniej emigrują do tych krajów, które 

umożliwiają łączenie rodzin lub migrację długoterminową, niż do tych, które są nastawione 

na przyjęcie samego pracownika bez jego krewnych, jak np. Stany Zjednoczone, Kanada, 

Australia, Nowa Zelandia lub kraje Europy Zachodniej
17

. O ile w ostatnich dziesięcioleciach, 

zwłaszcza w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, na światowej mapie migracji 

kobiet przodowały kraje azjatyckie, o tyle od kilku lat na czoło wysuwają się kraje Europy 

Wschodniej i Środkowej, w tym także Polska. Jedną z najważniejszych przyczyn tego 

zjawiska jest proces transformacji systemu politycznego z początku lat dziewięćdziesiątych, 

który przyniósł również takie skutki gospodarcze jak bezrobocie, czy feminizacja biedy. 

W epoce globalizacji kapitał i towary mogą swobodnie przekraczać granice, pojawiają 

się również niespotykane dotąd możliwość migracji ludzi niezależnie od ich miejsca 

urodzenia i ich sytuacji gospodarczej. Globalizacja oznacza nie tylko mobilność kapitału, 

który wciąż przepływa z miejsca na miejsce w poszukiwaniu tańszej siły roboczej, lecz także 

mobilność ludzi. W tym drugim przypadku przepływ odbywa się w odwrotnym kierunku: 

miliony mieszkańców biedniejszych krajów szukają pracy w krajach bogatszych
18

. Zarówno  

w przypadku mężczyzn, jak i w przypadku kobiet głównym czynnikiem motywującym do 

emigracji w poszukiwaniu lepszych warunków pracy i płacy był czynnik ekonomiczny
19

, 

ponieważ mimo opisanych problemów związanych z uznaniem kwalifikacji zawodowych, 

aktywność zawodowa zwykle przynosi kobietom migrantkom korzyści materialne, które 

pozwalają im na zapewnienie rodzinie utrzymania. 

Ważnym aspektem migracji kobiet jest fakt, że migracja często staje się dla nich 

okazją do zmiany swojej pozycji i roli w rodzinie lub w lokalnej społeczności. W ten sposób 

przyczynia się również do wzrostu ich poczucia własnej wartości i samodzielności, a więc  

i do emancypacji
20

. Migracja oznacza więc nie tylko transfer pieniędzy zarobionych daleko od 

domu, lecz także transfer osiągnięć społecznych w formie nowych przekonań, umiejętności  

i wiedzy. Taki złożony transfer może przyczynić się do rozwoju państwa pochodzenia 

zarówno w zakresie gospodarczym jak i społecznym. Zmiany takie mogą np. w sensie 

                                                 
17

 Ibidem. 
18

 S. Sassen, Globalizacja. Esej o nowej mobilności ludzi i pieniędzy, Kraków 2007, s. 274. 
19

 J. Pillinger, The Feminization of Migration: Experiences and Opportunities in Ireland, Dublin 2007, s. 14. 
20

 C. Penson, Feminization of Migration 2007. Gender, Remittances and Development, Working Paper 1, United 

Nations, INSTRAW 2007. 
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pozytywnym przyspieszyć emancypację kobiet w społeczeństwach patriarchalnych, służyć 

ochronie praw człowieka lub walce przeciwko nierówności społecznej. 

Na terenie Niemiec to migranci stanowią tę grupę społeczną, która ponadprzeciętnie 

często decyduje się na otwarcie działalności gospodarczej
21

. Aktualne dane Federalnego 

Urzędu Statystycznego potwierdzają powyższe obserwacje. O ile udział obcokrajowców  

w grupie pracowników wynosi 9%, o tyle w grupie przedsiębiorców obcokrajowcy stanowią 

11% ogółu. Z drugiej strony udział osób prowadzących działalność gospodarczą w grupie 

wszystkich zatrudnionych wynosi dla Niemców prawie 11%, dla obcokrajowców zaś około 

13%
22

. 

Warto zauważyć, że w grupie migrantów, kobiety odgrywają coraz większą rolę,  

a fakt ten dostrzegany jest zarówno przez przedstawicieli polityki jak i nauki, co znajduje swe 

odzwierciedlenie w prowadzonych badaniach. Odnosi się to także do grupy kobiet aktywnych 

w biznesie. Ich zaangażowanie w działalność gospodarczą stanowi przedmiot zarówno debat 

publicznych jak i naukowych prowadzonych tak w Polsce jak i w Niemczech. Porównanie 

między Niemcami i Polską wskazuje na pierwszy rzut oka na liczne paralele w pozycji 

zawodowej kobiet. Kiedy jednak spojrzy się głębiej, ujawniają się także różnice. I tak w obu 

krajach nierówne traktowanie kobiet na polu zawodowym objawia się np., choć w różnym 

stopniu, w różnicach w wysokości zarobków. Z danych Eurostatu (2012) wynika, że w roku 

2011 zarówno w gospodarczą w Polsce (m.in. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-

Handlowa) stwierdzili, że biznes prowadzony przez Niemki w Polsce nie jest analizowany  

i ewidencjonowany. Opinie te potwierdziła również członkini zarządu Europejskiego Forum 

Właścicielek Firm. Stąd m.in. wynikają trudności z ustaleniem liczby niemieckich 

przedsiębiorczyń w Polsce. Niemczech jak i w Polsce kobiety zarabiały mniej niż mężczyźni. 

O ile jednak Niemcy należą do tych krajów europejskich, w których dysproporcje te są 

największe (tu kobiety zarabiają o 22% mniej niż mężczyźni), o tyle Polska jest wśród tych 

państw, gdzie różnica ta jest najmniejsza (4,5%). 

W obu krajach liczba kobiet przedsiębiorczyń jest niższa od liczby prowadzących 

firmę mężczyzn. Podczas gdy w Polsce udział kobiet przedsiębiorczyń w ogólnej liczbie 

kobiet aktywnych zawodowo wynosi ok. 19,9% (w przypadku mężczyzn 25,1%),  

                                                 
21

 U. Brixy, R. Sternberg, A. Vorderwülbecke, Unternehmensgründungen von Migranten. Ein Weg zur 

ökonomischen und sozialen Integration, [w:] IAB-Kurzbericht 8/2011, s. 27. 
22

 C. Mai, K. Marder-Puch, Selbstständigkeit in Deutschland, w: Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Bevölkerung 

mit Migrationshintergrund. Ergebnisse des Mikrozensus 2012, Fachserie 1, Reihe 2.2. Hrsg. vom Statistischen 

Bundesamt 2013, s. 493. 
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to w Niemczech jest on wyraźnie mniejszy i wynosi ok 8,4% (w przypadku mężczyzn 

14,4%)
23

. 

Te aspekty występują także w badaniach motywacji migrantów przedsiębiorców  

w Niemczech. Badacze zajmujący się przedsiębiorczością migrantów w Niemczech wskazują 

często na różnice między przedsiębiorczością migrantów i Niemców, albo określają typowe 

cechy tych zjawisk, podejmując jednocześnie próbę wyjaśnienia większej skłonności 

migrantów do tworzenia firm. W popularnej klasyfikacji podaje się czynniki Push i Pull
24

.  

Ze względu na fakt, że liczba bezrobotnych wśród migrantów jest wyższa niż w innych 

grupach, w sytuacji, kiedy dostęp do rynku pracy jest utrudniony np. wynika z nieuznania 

zagranicznych kwalifikacji zawodowych, działalność gospodarcza może być alternatywą dla 

bezrobocia. Warunki ramowe wpychają więc niejako konkretne osoby w samodzielność 

gospodarczą (czynniki typu Push), o czynnikach typu Pull mówi się natomiast wtedy, gdy 

podjęcie działalności gospodarczej następuje z potrzeby wewnętrznej, kiedy osobista 

skłonność danej osoby, powodowana np. znanymi jej pozytywnymi wzorcami ról 

społecznych niejako popycha ją w kierunku samodzielności gospodarczej. 

Ukazanie całości motywów podejmowania działalności gospodarczej stanowi 

ogromne wyzwanie dla badaczy zajmujących się tym zagadnieniem. To samo dotyczy badań 

nad charakterystyką firm zakładanych przez migrantów. Studia porównawcze ukierunkowane 

na badania działalności gospodarczej podejmowanej przez Niemców oraz przez migrantów 

wskazują na to, że przedsiębiorczość wśród migrantów w Niemczech jest dość heterogeniczna 

i obejmuje różne branże od drobnych usług do praktyki lekarskiej. Podobnie zróżnicowany 

jest poziom wykształcenia przedsiębiorców - od braku wykształcenia do wykształcenia 

akademickiego. Mimo tego heterogenicznego charakteru określono cechy typowe dla 

przedsiębiorstw prowadzonych przez migrantów, jak np.: słabszy poziom kapitału ludzkiego  

w  takich   sferach   jak  wykształcenie,   doświadczenie zawodowe, kwalifikacje formalne, 

wiedza ekonomiczna czy znajomość języków obcych
25

, korzystanie z takich zasobów 

etnicznych jak funkcjonowanie w obrębie grupy etnicznej, solidarność etniczna czy więzi 

                                                 
23

 por. OECD Factbook 2012. 
24

 Por. inne klasyfikacje, np. opartą o koncepcję strukturalną lub etniczną, o których pisze np. M. Nowicka, 

Exkurs zum Begriff…, s. 37; lub podział na typ idealni przedsiębiorcy i osoby prowadzące działalność 

gospodarczą nie z własnej woli, opisany np. u A. Jahusza (2010: 155). Juhasz, A. (2010): Existenzgründung 

durch Migrantinnen - ein Weg zur Integration? [w:] A. D. Bührmann, U. L. Fischer, G. Jasper, (red.), 

Migrantinnen gründen … , s. 155. 
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 R. Leicht, Charakteristika, Ressourcen und Probleme selbständiger Migranten. Thesenpapier Fachtagung 

„Small Business und Lokale Ökonomie“, PROFI Mannheim 21.04.2005; dostęp: http://www.institut-fuer-
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rodzinne oraz niszowy profil z etnicznie profilowaną ofertą towarów
26

. Wskazuje się też na 

niezbyt dużą wielkość przedsiębiorstw - migranci najczęściej prowadzą firmy jednoosobowe 

(64% przedsiębiorców z zagranicznym obywatelstwem nie zatrudnia pracowników, podczas 

gdy w przypadku Niemców udział firm jednoosobowych wynosi 56%
27

, a także na niewielki 

wkład kapitałowy. Migrantom rzadko przyznawane są kredyty, ponieważ z perspektywy 

banków nie posiadają oni dostatecznych zabezpieczeń. Z tego względu wielu chętnych do 

podjęcia działalności gospodarczej próbuje pokryć zapotrzebowanie kapitałowe za pomocą 

pożyczek od krewnych. I wreszcie ostatnią typową cechą podejmowania działalności 

gospodarczej przez migrantów jest niedostateczny dostęp do informacji i programów 

pomocowych. Informacje na temat zakładania działalności gospodarczej emigranci pozyskują 

często wyłącznie od przyjaciół i znajomych. Nie korzystają oni prawie w ogóle z ofert 

publicznych instytucji doradczych, jak i ofert medialnych
28

. Tło kulturowe utrudnia 

niektórym migrantom przyznanie się do słabości i braków np. w biznesplanie, ponieważ 

obawiają się, że mogłoby to ich skompromitować
29

. 

W obu krajach liczba kobiet przedsiębiorczyń jest niższa od liczby prowadzących 

firmę mężczyzn. Podczas gdy w Polsce udział kobiet przedsiębiorczyń w ogólnej liczbie 

kobiet aktywnych zawodowo wynosi ok. 19,9% (w przypadku mężczyzn 25,1%), to  

w Niemczech jest on wyraźnie mniejszy i wynosi ok 8,4% (w przypadku mężczyzn 14,4%)
30

. 

W polskim społeczeństwie, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn silnie zakorzenione 

jest przekonanie, że między płciami istnieją naturalne różnice, które uwidaczniają się  

w różnych oczekiwaniach w odniesieniu do sposobów zachowania się i decyzji życiowych 

kobiet i mężczyzn. Zgodnie z tymi przekonaniami kobiety są bardziej predysponowane do 

wypełniania obowiązków matki i żony, mężczyźni zaś stworzeni są do robienia kariery
31

.  

I jeśli obecnie w Polsce rośnie akceptacja dla kobiet, które łączą pracę zawodową  

z obowiązkami domowymi, to przyczyna tej zmiany leży głównie w konieczności 

ekonomicznej. Zarobki kobiet stanowią bowiem istotną część budżetu domowego
32

. 

Świadomość naturalnych różnic między płciami odzwierciedla się po części w sytuacji na 

rynku pracy, np. w formie różnic w wysokości zarobków i różnicach w możliwościach 

awansu między płciami. I tak polskie kobiety średnio zarabiają o około 5% mniej niż ich 

                                                 
26

 BMWi (wyd.), Gründer Zeiten. Thema, Gründungen durch Migranten, Ausgabe von Dezember 2007, s. 1. 
27

 C. Mai, K. Marder-Puch, Selbstständigkeit in Deutschland … , s. 493. 
28

 BMWi (wyd.), Gründer Zeiten ... , s. 1. 
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 Ibidem. 
30

 por. OECD Factbook 2012. 
31

 M. Godowska, Społeczno-kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet w Polsce, „Państwo  

i Społeczeństwo”, Nr 4, 2011, s. 67. 
32

 Ibidem. 
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koledzy mężczyźni. W takiej sytuacji kobietom wydaje się, że łatwiej założyć firmę niż 

przebić się przez „szklany sufit” w firmie i osiągnąć pozycje kierownicze. Nawet jeśli Polki 

należą do tych Europejek, które wykazują największą skłonność do przedsiębiorczości
33

, to 

mimo to statystyczny polski przedsiębiorca jest mężczyzną. Kobiety stanowią jedynie 35% 

wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą. To one jednak częściej niż 

mężczyźni podejmują pracę najemną. Jeśli decydują się na założenie działalności 

gospodarczej, rzadziej tworzą miejsca pracy i rzadziej dążą do rozwoju swoich firm.
34

 

Założenie firmy, zabezpieczenie jej odpowiednich źródeł finansowania, zaznajomienie 

się z istotnymi przepisami i trendami na rynku oraz skuteczna walka z konkurencją  

- to wyzwania, przed którymi stoi każdy przedsiębiorca. Jednak kobieta-przedsiębiorca musi 

zmierzyć się także z wyzwaniami, które wynikają z jej pozycji w społeczeństwie. 

Społeczeństwo zaś nadal postrzega jej działalność gospodarczą przez pryzmat stereotypów 

społecznych, które określają role społeczne płci i podział pracy między nimi
35

. 

Zarówno niemieccy, jak i polscy naukowcy dzielą motywy, którymi kierują się Polki 

zakładając przedsiębiorstwa, na motywy wewnętrzne i zewnętrzne
36

. Do motywów 

wewnętrznych zalicza się dążenie do samodzielności, wewnętrzną potrzebę aktywności  

i odpowiednich zarobków, chęć bycia sobie samemu szefem, potrzebę realizacji swoich 

ambicji, chęć potwierdzenia własnej wartości, a także skłonność do ryzyka. Czynniki 

zewnętrzne zaś to: korzystne warunki na rynku, brak innych możliwości, niezadowolenie  

z dotychczasowej pracy, brak możliwości rozwoju, bezrobocie, przykład rodziców, sytuacja 

rodzinna, syndrom „szklanego sufitu”. 

Badania prowadzone w Polsce pokazały, że mężczyźni i kobiety różnią się, jeśli 

chodzi o motywacje przy zakładaniu działalności gospodarczej. 

Zwraca uwagę fakt, że literatura przedmiotu częściej wskazuje na przeszkody  

i trudności niż na szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości wśród kobiet.  

Ewa Lisowska
37

 wymienia następujące utrudnienia: 
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Bariery społeczne - społecznie uwarunkowane stereotypy, według których 

powołaniem kobiety jest małżeństwo i macierzyństwo, a jej miejsce jest w domu przy 

rodzinie; stereotypy te towarzyszą kobiecie w procesie jej socjalizacji w domu i w szkole. 

Jednym ze skutków jest niskie poczucie własnej wartości, które stanowi poważne utrudnienie 

przy podejmowaniu decyzji o założeniu firmy, a także w myśleniu biznesowym. 

Bariery edukacyjne - brak informacji oraz szczegółowej wiedzy o tym, jak założyć 

firmę, jak ją prowadzić i z sukcesem rozwijać. Dotyczy to zwłaszcza społeczności małych  

i średnich miast oraz obszarów wiejskich, a także kobiet z niższym wykształceniem. 

Bariery ekonomiczne - stosunkowo wysokie obciążenie podatkami oraz zmieniające 

się przepisy podatkowe, brak reguł etycznego zachowania na rynku, brak korzystnych 

systemów udzielania kredytów dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 

Bariery instytucjonalne - zbyt duża liczba czynności, które trzeba wykonać w celu 

założenia firmy, niejasne reguły dotyczących funkcjonowania małych i średnich 

przedsiębiorstw, niewydolność sądów, skomplikowane i zbyt często zmieniające się przepisy. 

Bariery ekonomiczne, instytucjonalne i edukacyjne dotyczą w podobnym stopniu kobiet, jak  

i mężczyzn. Bariery społeczne zaś dotyczą wyłącznie kobiet. 

Natomiast Bogusława Budrowska
38

 dzieli przeszkody blokujące karierę kobiet na trzy 

grupy: bariery pierwszego stopnia - bariery wewnętrzne, bariery drugiego stopnia - uwikłanie  

w tradycyjne role społeczne, bariery trzeciego stopnia - bariery zewnętrzne. 

Do barier wewnętrznych należy głównie brak wiary kobiet we własne siły  

i możliwości oraz strach przed obejmowaniem istotnych pozycji w firmie, potrzebę akceptacji 

oraz trudności z artykulacją problemów.  

Wybrane wyniki badań ukazują motywy i oceny polskich przedsiębiorczyń 

działających w Niemczech.   

5 4 Wyniki zamieszczone w tabeli 1 wskazują, że czynniki polityczne i ekonomiczne 

odgrywają przy podejmowaniu decyzji o podjęciu działań biznesowych za granicą podrzędną 

rolę. 
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Tabela 1. Które ze zmian społeczno-gospodarczych skłoniły Panią do tego, by rozpocząć działalność 

gospodarczą/pracę w Niemczech? (n = każdorazowo 51) 

odpowiedź 
zgadzam się 

zupełnie 

raczej się 

zgadzam 

raczej się 

nie zgadzam 

nie zgadzam 

się zupełnie 

brak 

odpowiedzi 

Zmiany ustrojowe 10 2 6 23 10 

Czynniki ekonomiczne 10 4 5 23 9 

Zmiany polityczne (wstąpienie RP do UE) 8 7 5 21 10 

Otwarty rynek pracy 7 5 4 25 10 

Inne czynniki 16 0 1 4 30 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

Prawie połowa ankietowanych kobiet jednoznacznie wykluczyła wpływ takich czynników na 

swoje działania („nie zgadzam się zupełnie”). Dla uczestniczek ankiety ważniejsze są inne 

czynniki jak powody rodzinne/prywatne (9) czy rozwój osobisty (6).  

Dane zaprezentowane w tabeli 2 wskazują motywy działania kobiet przedsiębiorczyń. 

Okazuje się, że chęć zarobienia na utrzymanie, niezależność finansowa czy samorealizacja są 

dla badanych najważniejsze. Zaraz za nimi plasują się takie czynniki jak: pragnienie 

zrealizowania pomysłu na biznes, pogodzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym i chęć 

zrobienia kariery. 

 

Tabela 2. Jakie były Pani osobiste motywy podjęcia działalności gospodarczej w Niemczech (n = 51) 

odpowiedź 
zgadzam się 

zupełnie 

raczej się 

zgadzam 

raczej się 

nie zgadzam 

nie zgadzam 

się zupełnie 

brak 

odpowiedzi 

Zarabianie pieniędzy na życie 32 5 4 4 6 

Niezależność finansowa 30 11 1 2 7 

Samorealizacja  28 12 4 0 7 

Nowy pomysł na biznes  16 7 7 7 14 

Połączenie spraw zawodowych i rodzinnych 16 10 8 7 10 

Kariera  15 17 7 2 10 

6 Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

Zgromadzone dane potwierdzają wyniki innych badań
39

, według których - szczególnie 

przedsiębiorczynie-migrantki z Turcji i Polski - zakładając działalność gospodarczą kierowały 

się często takimi motywami jak: chęć realizacji dobrego, własnego pomysłu na biznes, 

samodzielnej pracy, pragnienie uznania zawodowego, uzyskania niezależności finansowej,  

a także elastycznego czasu pracy. Chęć lepszych zarobków, czy chęć wyjścia z bezrobocia lub 

trudnych warunków zatrudnienia także w ankietowanej grupie kobiet rzadko odgrywały 

istotną rolę. 
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Wyniki te wskazują na duże znaczenie socjokulturowych aspektów przedsiębiorczości 

wśród kobiet-migrantek w Niemczech. W dotychczasowych badaniach poświęcano im 

niewiele uwagi koncentrując się głównie na aspektach gospodarczych i finansowych
40

.  

W tabeli 3 uwidacznia się obraz własny respondentek, który jest bardzo 

charakterystyczny dla wielu badań.   

 

Tabela 3. Proszę podać trzy cechy typowe dla polskiej przedsiębiorczyni (możliwych kilka odpowiedzi,  

na rysunku pokazano cechy wymieniane najczęściej) (n = 51) 

 

Pracowita  7 

Niezawodna  6 

zorientowana na cel  6 

kompetentna  4 

uprzejma  4 

odważna  4 

sprytna  4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

Ankietowane polskie przedsiębiorczynie prezentują bardzo pozytywny obraz własny, który  

w wielu punktach odpowiada wzorcowej osobowości przedsiębiorcy
41

. Za podstawowe 

kompetencje typowe dla przedsiębiorcy uważają one pracowitość, dążenie do celu, 

niezawodność i fachowość. 

Poniższa tabela 4 wskazuje na dodatkowe dowody pozytywnej samooceny 

ankietowanych przedsiębiorczych kobiet. 

 

Tabela 4. Które z wymienionych czynników najbardziej przyczyniły się do osiągnięcia obecnej pozycji 

zawodowej? (n = każdorazowo 51) 

 

odpowiedź 
Ważne 

kryterium 

Nieważne 

kryterium 

Brak 

odpowiedzi 

Moja osobowość mój charakter  44 5 2 

Wykształcenie studia 26 23 2 

Wsparcie rodziny i przyjaciół 25 24 2 

Doświadczenie zawodowe z polski  17 32 2 

Doświadczenie zawodowe zdobyte w Niemczech 15 34 2 

Kontakty sieci społeczne 12 37 2 

Wsparcie ze strony instytucji 6 43 2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

Przedstawione dane wskazują na pozytywne samopostrzeganie się kobiet jako 

przedsiębiorczyń. Za najważniejszy czynnik determinujący ich obecną wysoką pozycję 

zawodową większość ankietowanych (44 z 51) uważa własną osobowość. 

                                                 
40

 Por. Ministerstwo ds. Pokoleń, Rodziny, Kobiet i Integracji Północnej Nadrenii-Westalii 2009. 
41

 I. Haber, U. Richter, op. cit. 



45 

 

Dopiero na kolejnych miejscach wymieniane są takie czynniki jak: wykształcenie  

i studia (26), wsparcie ze strony rodziny i przyjaciół (25) czy doświadczenie zawodowe  

z Polski (17). Niewielkie znaczenie mają natomiast w ocenie respondentek kontakty 

społeczne i uczestnictwo w sieciach społecznych, a także wsparcie przez instytucje 

zewnętrzne. Wyniki te przeczą dotychczasowym wynikom badań nad przedsiębiorczością, 

według których dobre przygotowanie w formie doradztwa i szkoleń pozytywnie determinuje 

sukces w działalności gospodarczej.  

W tabeli 5 zawarte zostały oceny badanych kobiet w Niemczech, w odniesieniu do 

mężczyzn.  

 

Tabela 5. Czy kobiecie przedsiębiorczyni jest w porównaniu do mężczyzny przedsiębiorcy w Niemczech…?  

(n =51)  

kobiecie jest raczej łatwiej  9 

kobiecie jest raczej trudniej  24 

kobiecie jest zdecydowanie trudniej  6 

brak odpowiedzi 12 12 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

Ankietowane przedsiębiorczynie polskiego pochodzenia w większości są zdania, że  

w Niemczech przedsiębiorczynie są w trudniejszej sytuacji niż przedsiębiorcy-mężczyźni  

(30 z 51). 

Wyniki odpowiedzi na pytanie o ocenę sytuacji kobiety przedsiębiorczyni  

w porównaniu z mężczyzną przedsiębiorcom w Polsce zawiera tabela 6. 

 

Tabela 6. Czy kobiecie przedsiębiorczyni jest w porównaniu do mężczyzny przedsiębiorcy w Polsce…? (n = 51) 

kobiecie jest raczej łatwiej  12 

kobiecie jest zdecydowanie łatwiej 1 

kobiecie jest raczej trudniej  23 

kobiecie jest zdecydowanie trudniej  4 

brak odpowiedzi  11 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

Z grona 51 badanych 27 ma wrażenie, że kobieta jako przedsiębiorca ma w Polsce trudniej 

niż mężczyzna w tej roli. „Mimo emancypacji kobieta musi się bardziej sprawdzić i wykazać 

większymi kompetencjami niż mężczyzna”.  
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Postrzeganie kobiecości jako utrudnienia w biznesie, ankietowane kobiety uzasadniają  

wskazując na silnie zakorzenione w obu krajach stereotypy i wyobrażenia na temat ról 

społecznych kobiet. Ankietowane opisują społeczeństwo jako zdominowane przez mężczyzn: 

„W zależności od branży przedsiębiorczyni zderza się ze społecznością, w której funkcje 

kierownicze zdominowane są przez mężczyzn”. Barierę stanowi także trudność w pogodzeniu 

życia zawodowego i rodzinnego. 

Podsumowując wnioski z badań należy stwierdzić że:  

1. Znacznie więcej Polek prowadzi firmę w Niemczech niż Niemek w Polsce. Jeśli już 

Niemki decydują się na przeniesienie do Polski, to czynią to raczej po to, aby podjąć pracę  

w charakterze pracownika jakiegoś przedsiębiorstwa. 

2. Respondentki mają pozytywny obraz kobiecej przedsiębiorczości. Także siebie same, jako 

przedsiębiorczynie, postrzegają pozytywnie i z dużą pewnością siebie. Prezentują się jako 

osoby dążące do osiągnięcia sukcesu i samodzielne. Zdefiniowały one także wspólne 

kompetencje typowe dla kobiecej przedsiębiorczości jak umiejętność dążenia do celu  

i zdolności organizacyjne, stanowiące podstawę ich samodzielnej, wytrwałej działalności 

gospodarczej. 

3. Polskie przedsiębiorczynie oceniają swoją sytuację zarówno w porównaniu z Niemieckimi 

przedsiębiorczyniami i przedsiębiorcami jako gorszą. Postrzegają swoją płeć oraz status 

migrantki jako przeszkodę na drodze do sukcesu w biznesie. Ich pewność siebie  

i wytrwałość mogą pozostawać w ścisłym związku z warunkami, w jakich przyszło im 

działać jako przedsiębiorczyniom migrantkom, a które odbierają one jako trudne. Cechy  

te pomagają im bowiem pokonywać te przeszkody i stanowią jednocześnie, jak określa to 

Ute Luise Fischer
42

, „ochronę przed stereotypizacją  i łączącą się z nią dyskredytacją”. 

4. Badane przedsiębiorczynie mimo odczuwalnej gorszej sytuacji mają pozytywny obraz 

własny, a także mają poczucie, że są dobrze zintegrowane, tak na polu zawodowym jak  

i prywatnym i odniosły sukces gospodarczy w kraju emigracji, jest efektem ich 

nastawienia do własnej sytuacji, definiowania własnej osoby i ich gotowości  

do podejmowania wyzwań w środowisku obcym kulturowo. Zarówno w Niemczech, jak  

i w Polsce kobiety podkreślają swoją aktywność i zdolność do realizowania własnych 

planów. Przekonanie to bierze się z doświadczenia skutecznego radzenia sobie  

z przeszkodami na drodze do sukcesu. Potwierdza to fakt, że wymieniają swoją osobowość 
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i charakter jako najważniejszy czynnik decydujący o ich sukcesie zawodowym - nawet 

przed wsparciem ze strony rodziny i przyjaciół czy jakiejś instytucji zewnętrznej.  

Ute Luise Fischer
43

 mówi w tym kontekście o „habitusie”. W wyniku konieczności 

przeciwstawiania się panującym wzorcom, przedsiębiorczynie migrantki rozwinęły w jego 

przekonaniu zdolność do realizacji własnych planów, która pozytywnie wpływa na ich 

działalność gospodarczą. Ważne przy tym jest, że płeć i tło migracyjne nie są z definicji 

postrzegane jako czynniki wspomagające podjęcie działalności gospodarczej, lecz stają się 

takimi dopiero poprzez ów habitus, dzięki gotowości i zdolności pozytywnej interpretacji  

i wykorzystania zdobytych doświadczeń i wyzwań. 

5. Pozytywny wizerunek kobiet-przedsiębiorczyń zaprezentowany w ramach 

przeprowadzonych badań wskazuje na jeszcze jeden istotny aspekt przedsiębiorczości 

migrantów w warunkach kraju sąsiedzkiego: kobiety chcą być postrzegane w pierwszej 

linii jako przedsiębiorczynie, a nie jako kobiety czy migrantki, ponieważ cechy przypisane 

do tych ról w obu krajach nie pokrywają się z typowym wyobrażeniem o męskiej 

przedsiębiorczości. Kierując uwagę na rolę przedsiębiorczyń, kobiety te przeciwstawiają 

się zjawisku, które Isabel Haber i Ulrike Richter
44

 określają jako „othering”, czyli 

odróżniania od „normalnego przedsiębiorcy”, który jest mężczyzną i nie ma obcych 

korzeni. 

6. W przypadku polskich przedsiębiorczyń w Niemczech nie udało się wykazać, że oferta  

w zakresie doradztwa i członkostwa w grupach społecznych jest wartością dodaną i to 

zarówno w odniesieniu do ich sukcesu biznesowego (zwłaszcza, gdy wsparcie udzielane 

jest jeszcze przed wyjazdem do Niemiec), jak i udanej integracji i to mimo faktu, że oferta  

w zakresie doradztwa i wsparcia skierowana do przedsiębiorczyń-migrantek w Niemczech 

jest nieporównywalnie szersza. Różna ocena wartości ofert pomocowych, z których 

skorzystały polskie kobiety nie wynika bezpośrednio z jakości usług tego typu  

w Niemczech skorzystanie z propozycji w zakresie doradztwa i włączenia w sieci 

społeczne uznaje się za element właściwego przygotowania do otwarcia firmy.  

Przedstawione konkluzje powinny stać się przedmiotem dokładniejszych badań, których 

uwaga skierowana byłaby zwłaszcza na to, w jaki sposób w społeczeństwie przekazywane są 

wyobrażenia o właściwym przygotowaniu do podjęcia działalności gospodarczej i dobrym 
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doradztwie, czyli np. jaką rolę odgrywają promowane w mediach role i wzorce społeczne. 

Dyspozycja osobowościowa kształtowana jest przez wpływy kulturowe i genderowe w formie 

wzorców społecznych w sferze interpretacji i oceny, ale nie jest do nich ograniczona, lecz 

rozwija się ponad tymi wpływami, manifestując się w świadomym postrzeganiu samej siebie 

przez przedsiębiorczynie z Polski i z Niemiec. To, czy są one zdolne, czy niezdolne do 

działalności w biznesie, nie jest uwarunkowane ich kobiecością czy statusem emigrantki, lecz 

ich gotowością do podjęcia działalności gospodarczej w środowisku obcym kulturowo. 

 

Bibliografia: 

Allensbacher Archiv, IfD-Umfragen (10067, 6214, luty 2011).  

Beck-Gernsheim E., Wir und die anderen. Kopftuch, Zwangsheirat und andere Missverständnisse, Frankfurt-

Main, 2007. 

Ben-Yoseph M., Gundry L., E. Masłyk-Musiał, Kobiety, jako właścicielki przedsiębiorstw - w USA i w Polsce, 

[w:] Kobieta i Biznes nr 2-3, 1994. 

BMWi (wyd.), Gründer Zeiten. Thema, Gründungen durch Migranten, Ausgabe von Dezember 2007. 

Brixy U., Sternberg R., Vorderwülbecke A., Unternehmensgründungen von Migranten. Ein Weg zur 

ökonomischen und sozialen Integration, [w:] IAB-Kurzbericht 8/2011. 

Budrowska B., Szklany sufit, czyli co blokuje kariery kobiet, „Kultura i Historia” 6, 2004, dostęp: 

http://www.kulturaihistoria.umcs. lublin.pl. 

Czajkowska A., Wspieranie przedsiębiorczości kobiet, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły 

Ekonomicznej w Tarnowie”, Nr 2 (13), t. 2, 2009. 

Fischer U. L., Zur Bedeutung von Geschlecht und Migrationshintergrund im Gründungsgeschehen. 

Fallrekonstruktion zum Spannungsverhältnis von Gleichheit und Differenz, [w:] Bührmann A., Fischer L., Jasper 

G. (red.), Migrantinnen gründen Unternehmen. Empirische Analyse und innovative Beratungskonzepte, 

München 2010. 

Geht doch nach drüben, Bielefeld 2004. 

Godowska, M., Społeczno-kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet w Polsce, „Państwo  

i Społeczeństwo” Nr 4, 2011. 

Haber I., Richter U., MigrantInnen gründen Unternehmen - Normalität und Herausforderung für die 

Beratungspraxis. Ergebnisse einer qualitativen Befragung von Gründerinnen und Beraterinnen, [w:]  

Bührmann A., Fischer L., Jasper G. (Hrsg.), Migrantinnen gründen Unternehmen. Empirische Analyse und 

innovative Beratungskonzepte,  München 2010. 

Jaźwińska E., Łukowski W., Okólski M., Przyczyny i konsekwencje emigracji z Polski. Wstępne wyniki badań  

w czterech regionach za pomocą podejścia etnosondażowego, Warszawa 1997. 

Lada A., Frelad J., Eine Grenze verschwindet - Die neue polnische Migration nach Deutschland aus lokaler 

Perspektive, Warschau 2012.   

Leicht R., Charakteristika, Ressourcen und Probleme selbständiger Migranten. Thesenpapier Fachtagung 

„Small Business und Lokale Ökonomie”, PROFI Mannheim 21.04.2005, dostęp: http://www.institut-fuer-

mittelstandsforschung.de/kos/WNetz?art=News.show&id=285  



49 

 

Lisowska E., Przedsiębiorczość w nowej roli, „Nowe Życie Gospodarcze” 22, 2006. 

Mai C., Marder-Puch K., Selbstständigkeit in Deutschland, [w:] Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Bevölkerung 

mit Migrationshintergrund. Ergebnisse des Mikrozensus 2012, Fachserie 1, Reihe 2.2. Hrsg. vom Statistischen 

Bundesamt 2013. 

Marks-Bielska R., Determinanty rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej kobiet, [w:] Przedsiębiorczość po 

wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu 

potencjału produkcyjnego zasobu Skarbu Państwa, Pałasza L. (red.) t. 2, Szczecin 2005. 

Massey D. S., Why does the immigration occur? A theoretical synthesis, [w:] Hirschman C., Kasinitz P.,  

De Wind J. (red.), The handbook of international migration the American experience, Russell Sage Foundation, 

New York 1999. 

Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa, Slany K. (red.), Kraków 2008.  

Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (Wyd.), 

Selbstständig integriert? Studie zum Gründungsverhalten von Frauen mit Zuwanderungsgeschichte  

in Nordrhein-Westfalen, [w:] MGFFI NRW 2009. 

Mizgalska H., Wpływ edukacji na motywy i ograniczenia przedsiębiorczości kobiet na przykładzie Wielkopolski, 

www: http:// www.fundacja.edu.pl  

Nowicka M., Exkurs zum Begriff der Migration, [w:] Bührmann A. D.,. Fischer U. L, Jasper G. (red.), 

Migrantinnen gründen Unternehmen. Empirische Analyse und innovative Beratungskonzepte, München 2010. 

OECD Factbook 2012. 

Levitt P., Nyberg-Sørensen P., The Transnational Turn in Migration Studies. Global Commission on 

International Migration (GCIM), Global Migration Perspectives, Nr 6, Geneva 2004. 

Penson C., Feminization of Migration 2007. Gender, Remittances and Development, Working Paper 1, United 

Nations, INSTRAW 2007. 

Pillinger J., The Feminization of Migration: Experiences and Opportunities in Ireland, Dublin 2007. 

Pries L., Migration und Integration in Zeiten der Transnationalisierung oder: Warum braucht Deutschland eine 

„Kulturrevolution“? [w:] Zeitschrift für Migration und soziale Arbeit, Heft 1, 2001. 

Pries L., Migration und transnationale Inkorporation in Europa [w:] Nowicka M. (red.), Von Polen nach 

Deutschland und zurück. Die Arbeitsmigration und ihre  herausforderungen für Europa, Bielefeld 2007. 

Pries L., „Transmigranten“ als ein Typ von Arbeitswanderern in pluri-lokalen sozialen Räumen. Das Beispiel 

der Arbeitswanderungen zwischen Puebla/Mexiko und New York, [w:] Soziale Welt. Jg. 49, 1998. 

Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, Warszawa 2012. 

Sassen S., Globalizacja. Esej o nowej mobilności ludzi i pieniędzy, Kraków 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Andrzej Jurkun, Wojciech Fabiszewski  
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PREZYDENCKICH W 2010 roku 

 

Elections without choice in Belarus - analysis of irregularities during  

the presidential election in 2010 

 

Streszczenie: Wybór głowy państwa jest ważnym wydarzeniem w każdym społeczeństwie. Niestety, wybory 

prezydenckie na Białorusi są pełne nieprawidłowości wyborczych, niedopuszczalne w demokratycznym świecie. 

Sfałszowanie wyborów w 2010 roku, które wygrał Alaksandr Łukaszenka doprowadziło do rozbicia opozycji 

podczas zamieszek ulicznych oraz zniechęciło obywateli do walki o zmianę systemu politycznego. 

Słowa kluczowe: Białoruś, proces wyborczy, Prezydent. 

 

Summary: The election of head of state is an important event every society. Unfortunately, presidential 

elections in Belarus are full of election irregularities unacceptable in a democratic world. Fraudulent elections  

in 2010, which won Aleksandr Lukashenko led to the break up opposition during street riots and discouraged 

people to fight for change in the political system. 

Keywords: Belarus, The Electoral Process, President. 

 

 

Wybory to święto demokracji, które jest bardzo ważnym wydarzeniem dla całego 

społeczeństwa. Jest to moment, w którym suweren może ocenić pracę na rzecz wspólnego 

dobra wybranych polityków oraz pokazać kogo ceni i obdarza zaufaniem. Takie możliwości 

dają jednak jedynie wybory uczciwe przeprowadzone według sprawiedliwych zasad. Niestety 

miejscem, w którym takie wybory się nie odbywają jest jeden z krajów sąsiadujących  

z Polską czyli Republika Białoruś. 

W niniejszej analizie autorzy przedstawią kontrowersje związane z wyborami 

prezydenckimi w Białorusi przeprowadzonymi w 2010 roku oraz postarają się odpowiedzieć  

na pytanie Jak wygląda proces wyborczy na Białorusi oraz jaki ma to wpływ na nastroje 

społeczne? 

Wybory to jeden z kluczowych elementów systemów demokratycznych. Sposób ich 

przeprowadzenia i ustalenia wyników określony jest w prawie wyborczym. W demokracjach 

wybory odbywają się cyklicznie i mają charakter rywalizacyjny. Pełnią one istotną rolę, 

ponieważ pozwalają na obsadę kluczowych stanowisk w państwie. Czasami umożliwiają też 



51 

 

ocenę postępów procesów demokratyzacji i transformacji systemowej dlatego są częstym 

przedmiotem badań
1
. Tak wybory opisuje dr Małgorzata Rączkiewicz jednak jest to jedna  

z wielu definicji. Analiza wyborcza wyborów prezydenckich W Republice Białoruś pozwoli 

również określić stopień demokratyzacji oraz postępy w transformacji systemowej, która 

przebiegała w całej Europie Środkowo-Wschodniej.  

 

Republika Białoruś 

Republika Białoruś to państwo suwerenne umieszczone w środku Europy (28-32° 

długości wschodniej, 51-55° szerokości północnej) na powierzchni 207,6 tyś. km². Graniczy  

z Polską, Litwą, Łotwą, Rosją i Ukrainą. Łączna długość granicy państwowej wynosi  

-2969 km. Białoruś to kraj  na którego powierzchnię składają się rolnicze tereny użytkowe, 

które stanowią 43% obszaru Białorusi, 39% obszarów kraju pokryte jest lasami,  

2% - jeziorami i rzekami, 16% - to pozostałe ziemie. Liczba ludności Białorusi to 9,481 

milionów obywateli, zamieszkałych głównie na wsi. Stolicą państwa jest Mińsk, a jednostką 

monetarną rubel białoruski.  

Republika Białoruś swoją suwerenność jako byt państwowy uzyskała 25 sierpnia 

1991 roku odłączając się od upadającego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.  

Pod względem rozwoju gospodarczego, Białoruś uważana była za jedną z lepiej rozwiniętych 

republik radzieckich. Po rozpadzie ZSRR gospodarka białoruska przeżyła okres silnej recesji.  

Jednak od 1996 roku poprzez ogromne państwowe kredyty i inwestycje rozpoczął się szybki 

wzrost, który zakończyło coraz większe uzależnienie surowcowe od Federacji Rosyjskiej. 

Obecnie PKB na mieszkańca wynosi ok 8500 USD. 

Jednak najważniejsze w kontekście tematu, artykułu jest fakt, iż na Białorusi 

obowiązuje ustrój semiprezydencki, który określiła konstytucja z 1994 roku. Ustrój ten  

w zasadzie od 1996 roku staje się jedynie fasadą dla autorytarnych rządów prezydenta 

Aleksandra Łukaszenki. Jak możemy przeczytać na stronie internetowej ambasady 

białoruskiej w Polsce  Republika Białoruś  to suwerenne unitarne demokratyczne społeczne 

państwo prawa. 

Władza państwowa na Białorusi jest realizowana przez Prezydenta Republiki Białoruś, 

Parlament i Rząd Republiki Białoruś, sądy Republiki Białoruś. 

Prezydent Republiki Białoruś jest Szefem państwa, jest gwarantem Konstytucji 

Republiki Białoruś, praw i swobód osoby i obywatela. Będąc najwyższą osobą urzędową 

                                                 
1
 M. Rączkiewicz Wstęp [w:] Mechnizmy obietnic. Kampanie i systemy wyborcze na świecie,  

M. Rączkiewicz (red.), Łódź 2014, s. 5. 
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Republiki Białoruś Prezydent uosabia jedność narodu, gwarantuje realizację podstawowych 

kierunków polityki zewnętrznej i wewnętrznej, a także reprezentuje Republikę Białoruś  

w kontaktach z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi.  Pełnomocnictwa 

prezydenta, a także tryb i gwarancje ich realizacji określone są w treści Konstytucji i Ustawy  

z dnia 21 lutego 1995 roku O Prezydencie Republiki Białoruś. Republika Białoruś wybrała 

sobie drogę socjalnie zorientowanego państwa, którego głównym celem jest wzrost 

materialnego i kulturalnego dobrobytu obywateli kraju. Na tej drodze państwo już odniosło 

pewne sukcesy: wg wskaźnika rozwoju społecznego Białoruś zajmuje 65. miejsce wśród 

187 krajów świata i jest zaliczana do krajów o wysokim poziomie rozwoju potencjału 

ludzkiego. Do 2015 roku państwo planowało poprawić swoją pozycję w tym rankingu 

przynajmniej o 15 miejsc. W kraju obowiązuje system państwowych norm społecznych, które 

zapewniają realizację społecznych praw obywateli, zapewnionych w Konstytucji Republiki 

Białoruś
2
. 

Białoruś jest ważnym ogniwem polskiej polityki wschodniej zwłaszcza z powodu 

licznej mniejszości polskiej na Białorusi, którą według spisu z 2009 roku zamieszkiwało 

295 tysięcy Polaków. Z tego powodu Polska bardzo szybko starała się nawiązać stosunki 

dyplomatyczne oraz je dynamizować chcąc wciągnąć Białoruś do grona państw 

demokratycznej cywilizacji zachodniej co niestety skończyło się konfliktami 

dyplomatycznymi, a także zwrotem Białorusi w kierunku Rosji i Wspólnoty Niepodległych 

Państw oraz zmierzaniem w stronę systemu autorytarnego
3
.  

 

Kampania wyborcza przed wyborami prezydenckimi w 2010 roku 

Wybory prezydenckie na Białorusi w 2010 roku zgodnie z postanowieniem Izby 

Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego podjętym 14 września 2010 roku odbyły się 

19 grudnia
4
. Termin ten przez obserwatorów był uważany za bardzo przyspieszony ponieważ 

zgodnie z Konstytucją Republiki Białoruś data wyborów powinna zostać ustalona  

i ogłoszona na 5 miesięcy przed upływem kadencji, a same wybory odbyć się dwa miesiące 

przed końcem kadencji czyli 6 kwietnia 2011 roku. Prawdopodobnie tak szybka data miała na 

celu utrudnienie zebrania wymaganej ilości 100 tysięcy podpisów pod listami poparcia przez 

                                                 
2
 Białoruś. Nasz kraj, dostęp: http://poland.mfa.gov.by/pl/visit_Belarus (20.05.2015). 

3
 E. Czarkowska, Stosunki polsko-białoruskie [w:] Polska wobec sąsiadów. Współczesne stosunki polityczne,  

W. Modzelewski (red.), Olsztyn 2009, s. 76-78.  
4
 Presidential elections in Belarus, dostęp: http://www.belarus.by/en/government/belarus-elections/presidential-

elections-in-belarus (30.04.2015). 



53 

 

opozycjonistów Aleksandra Łukaszenki. Ostatecznie zarejestrowano 10 kandydatów, którymi 

byli
5
: 

- Ryhor Kastusiou, 

- Aleksandr Łukaszenka, 

- Aleś Michalewicz, 

- Uładzimir Naklajeu, 

- Jarosław Romańczuk, 

- Wital Rymaszeuski, 

- Andrej Sannikau, 

- Mikałaj Statkiewicz, 

- Wiktar Ciareszczanka, 

- Dzmitryj Us. 

W przeciwieństwie do poprzednich wyborów prezydenckich i kampanii  

je poprzedzającej doszło do pewnej liberalizacji. Kandydaci opozycyjni nie mieli tym razem 

utrudnionego dostępu do środków masowego przekazu. Otrzymali oni swobodny dostęp  

i możliwość 30 minutowych wystąpień w radio i telewizji, a także wzięcia udziału  

we wspólnej debacie transmitowanej na żywo. Nie utrudniano również specjalnie agitacji 

bezpośredniej co było bolączką poprzednich elekcji
6
. Najsprawniej prowadzoną zbiórkę 

podpisów miał ubiegający się o reelekcję Aleksandr Łukaszenka, który po zebraniu 

600 tysięcy podpisów poparcia nakazał zaprzestanie ich zbierania oraz zwrócił się do 

obywateli swojego kraju o poparcie kandydatów „alternatywnych”, którzy chcą startować  

w wyborach
7
. 

Pozorowanie demokratyzacji miało na uwadze odwrócenie uwagi od głównych 

problemów związanych z procesem wyborczym. Nadal największymi wadami systemu był 

mały udział opozycji w liczeniu głosów oraz system głosowania przedterminowego. 

  

Proces wyborczy  

Prawo wyborcze na Białorusi zakłada głosowanie przedterminowe, które miało 

miejsce od 14 do 18 grudnia 2010 roku. W tym czasie głos oddać mogli obywatele, którzy nie 

                                                 
5
 Election of the president of the Republic of Belarus - 19 december 2010. Independent observation report, 

dostęp:http:/spring96.org/files/misc/finalhrdmonitoringreportonpresidentialelectioninbelarus-en.pdf 

(27.04.2015). 
6
 K. Kłysiński, Kampania prezydencka na Białorusi, dostęp: http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2010-

12-15/kampania-prezydencka-na-bialorusi (7.05.2015). 
7
 Początek kampanii wyborczej na Białorusi, dostęp: http://www.kresy.pl/publicystyka,analizy?zobacz/poczatek-

kampanii-wyborczej-na-bialorusi# (7.05.2015). 
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byli w stanie uczynić tego w dniu wyborów, czyli 19 grudnia. Forma głosowania polegała na 

tym, że na prośbę uprawionej do głosowania osoby mógł do niej przyjechać członek komisji  

z kartą wyborczą i tzw. „przenośną urną”. Zgodnie z danymi pochodzącymi z Centralnej 

Komisji Wyborczej w wyborach przedterminowych wzięło udział 21,3% uprawionych do 

głosowania. W tym czasie obserwatorzy zanotowali szereg nieprawidłowości i naruszeń 

standardów demokratycznego głosowania. Aby zapewnić zwycięstwo Łukaszence 

organizowano grupowy wyjazdy pracownicze do lokali wyborczych. W dużych zakładach 

wypłacano wcześniej pensje pracownikom. Wszyscy żołnierze i milicjanci mieli obowiązek 

głosowania w wyborach przedterminowych.  

Studenci byli zmuszani do głosowania pod groźbą wyrzucenia z akademika. Ponadto, 

ci którzy już zagłosowali mieli wolne od zajęć i mogli wcześniej wyjechać do domu. Zabieg 

ten miał wykluczyć studentów z zapowiedzianych na dzień wyborów demonstracji przeciwko 

Łukaszence
8
.  

Obserwatorzy zwracali uwagę na fakt, że urny wyborcze nie były pilnowane w nocy, 

co dawało możliwość fałszowania wyników wyborów. Ponadto komisje wyborcze pracowały 

codziennie w godzinach od 10 do 14 i od 16 do 19, a w czasie dwugodzinnych przerw urny 

wyborcze pozostawały pod opieką wyłącznie członków komisji wyborczej. Warto zwrócić 

uwagę, że jedynie 0,25%  składu wszystkich komisji wyborczych na Białorusi należało  

do przedstawicieli opozycji
9
.  

Tabela 1. Wyniki głosowania w procentach 

Lp. Kandydat Wynik (%) 

1 Ciareszczanka Wiktar 1,08 

2 Kastusiou Ryhor 1,97 

3 Łukaszenka Alaksandr 79,67 

4 Michalewicz Aleś 1,02 

5 Niaklajeu Uładzimir 1,77 

6 Romańczuk Jarosław 1,97 

7 Rymaszeuski Wital 1,10 

8 Sannikau Andrej 2,42 

9 Statkiewicz Mikałaj 1,04 

10 Us Dzmitryj 0,48 

11 Przeciw wszystkim kandydatom 6,47 

Źródło: http://naviny.by/rubrics/elections/2010/12/20/ic_news_623_357671/ 

                                                 
8
 Białoruś: frekwencja w wyborach to 23,1 proc., dostęp: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,8 

840386,Bialorus__frekwencja_w_wyborach_to_23_1_proc_.html (23.05.2015).  
9
 Fałszerstwa wyborcze na Białorusi, dostęp: http://www.polskieradio.pl/7/158/Artykul/282306,Falszerstwa-

wyborcze-na-Bialorusi (27.05.2015).  
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Głosowanie 19 grudnia trwało w godzinach od 8 do 20. Na terenie całego kraju 

funkcjonowało ponad 6 tysięcy lokali wyborczych oraz 44 poza granicami kraju. Wstępne 

wyniki wyborów Centralna Komisji Wyborcza podała do publicznej wiadomości 20 grudnia  

o godzinie 10 rano. Według oficjalnych danych frekwencja wyniosła 90,7%. Poniższa tabela 

przedstawia procentowe wyniki głosowania: 

Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami Aleksandr Łukaszenka wygrał wybory 

zdobywając 79,6% głosów. Jego przewaga nad innymi kandydatami była druzgocąca, nikt nie 

przekroczył 3%. Według nieoficjalnych wyników Łukaszenka nie przekroczył 40% i zgodnie 

z prawem wyborczym na Białorusi powinna odbyć się druga tura głosowania.  

 

 Demonstracja przeciwko fałszowaniu wyników wyborów prezydenckich 

Po ogłoszeniu oficjalnych wyników opozycja postanowiła zorganizować masową 

demonstrację przeciwko fałszowaniu wyborów przez Łukaszenkę. Tego dnia na Placu 

Październikowym zgromadziło się od 15 do 20 tysięcy osób. Zdaniem białoruskich mediów 

działacze opozycji chcieli wtargnąć do budynku w którym mieści się siedziba rządu, niższej 

izby parlamentu i Centralnej Komisji Wyborczej. Członkowie demonstracji zaprzeczają tej 

wersji wydarzeń, ich zdaniem była to prowokacja sił porządkowych w Mińsku. Milicjanci  

i żołnierze brutalnie rozprawili się z demonstrującym tłumem. Wiele osób zostało rannych  

w tym również dziennikarze. Demonstracja trwała kilka godzin.   

Według opozycji, w trakcie rozpędzania zgromadzenia zatrzymano około 200 osób, 

inne źródła mówią nawet o 500 zatrzymanych. Wśród nich znaleźli się opozycyjni kandydaci 

na urząd prezydenta. Byli to: Mikoła Statkiewicz, Grigorij Kastusiew, Andriej Sannikau  

i jego żona, dziennikarka Irena Halik oraz Witalij Romaszewski. Zatrzymany został również 

Andrzej Poczbut, prezes Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi. Uładzimir Niaklajeu 

został porwany ze szpitala przez nieznanych sprawców i dotkliwie pobity. Był jednym  

z głównych oponentów Łukaszenki w wyborach
10

.  

Blisko 40 zatrzymanych uczestników demonstracji zostało skazanych na karę 

pozbawienia wolności. Najbardziej surowe kary otrzymali organizatorzy manifestacji  

np. Andrej Sannik został skazany na 5 lat pozbawienia wolności.  

Wydarzenia na Białorusi wstrząsnęły opinią publiczną na świcie. Polskie Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych potępiło przebieg wyborów na Białorusi, a zwłaszcza brutalne 

rozprawienie się z manifestującym tłumem na ulicach Mińska. Ówczesny minister spraw 

                                                 
10

 Zamieszki i represje po wyborach na Białorusi, dostęp: http://www.psz.pl/162-wschod/zamieszki-i-represje-

po-wyborach-na-bialorusi (20.06.2015).  
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zagranicznych Radosław Sikorski domagał się stanowczo zwolnienia zatrzymanych 

opozycjonistów jednocześnie konsultując dalsze postępowanie ze swoimi odpowiednikami  

w innych krajach
11

. Podobnie ostro zareagował przewodniczący Parlamentu Europejskiego 

Jerzy Buzek, który wydał specjalne oświadczenie, w którym potępił atak na opozycjonistów 

zwłaszcza konkurenta Łukaszenki Uładzimira Niaklajeuna oraz zażądał osądzenia winnych
12

.  

Stany Zjednoczone uznały za haniebne wyroki białoruskich sądów skazujących 

opozycjonistów, przyznając im status więźniów politycznych. Z pespektywy czasu dzień  

19 grudnia 2010 roku jeden z opozycyjnych białoruskich działaczy porównuje z dniem  

13 grudnia 1981 roku w Polsce, kiedy władza również walczyła z opozycją jak z terrorystami. 

Źmicier Bandarenka dodał również, że opozycja białoruska musi koniecznie wzorować się na 

„Solidarności”, która wygrała walkę z reżimem w Polsce
13

. 

 

Ocena zagranicznych obserwatorów  

Wyborom na Białorusi w 2010 roku przyglądało się 1032 oficjalnie akredytowanych 

przez władze zagranicznych obserwatorów. Misja z Organizacji Bezpieczeństwa  

i Współpracy w Europie skrytykowała przebieg wyborów, wskazywała na wiele 

nieprawidłowości i fałszerstw wyborczych. Kontrowersje wzbudził proces liczenia głosów, 

który był fałszowany przez członków komisji wyborczych. Sam Łukszenka skrytykował 

działania zagranicznych obserwatorów, uznając ich działania za ingerencje w proces 

wyborczy. Warto wspomnieć, że OBWE nie uznało żadnych białoruskich wyborów  

za prawdziwe od 1994 roku czyli od czasu kiedy wpływ na władzę ma Łukaszenka, który 

wprost przyznaje, że wpływa na wyniki
14

.   

Przedstawiciele misji obserwacyjnej ze Wspólnoty Niepodległych Państw pozytywnie 

ocenili przebieg wyborów prezydenckich na Białorusi, uznając je za w pełni demokratyczne. 

Podobne zdanie mieli obserwatorzy zagraniczni zaproszeni przez białoruski rząd. W gronie 

tym znaleźli się m.in. Andrzej Lepper i Mateusz Piskorski
15

.  

 

                                                 
11

 Polski MSZ ostro potępia przebieg wyborów na Białorusi, dostęp: 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,8846662,Polski_MSZ_ostro_potepia_przebieg_wyborow_na

_Bialorusi.html (8.05.2015). 
12

 Zamieszki i represje po wyborach na Białorusi, dostęp: http://www.psz.pl/162-wschod/zamieszki-i-represje-

po-wyborach-na-bialorusi (8.05.2015). 
13

 19 grudnia dla Białorusi to jak 13 grudnia dla Polski, dostęp: http://www 

.polskieradio.pl/75/926/Artykul/747584,19-grudnia-dla-Bialorusi-to-jak-13-grudnia-dla-Polski (8.05.2015). 
14

 K. Kakarenko, Aleksander Łukaszenko jako przywódca polityczny, [w:] red. S. Gardocki, Rosja, Ukraina, 

Białoruś. Wybrane dylematy rozwoju, Toruń 2013, s. 168.  
15

 Lepper chwali białoruską demokrację, dostęp: http://www.wprost.pl/ar/223432/Lepper-chwali-bialoruska-

demokracje (23.05.2015).  
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Podsumowanie 

Wydarzenia z 19 grudnia 2010 roku pokazały autorytarne rządy Aleksandra 

Łukaszenki. Rok przed wyborami prezydenckimi w Mińsku złożyli wizytę ówcześni szefowie 

dyplomacji Polski i Niemiec. Spotkanie miało na celu przekonać białoruskie władze  

do przeprowadzenia demokratycznych wyborów na Białorusi. Wydarzenia z grudnia  

2010 roku pokazały, że na Białorusi wybory są bez wyboru, a jedynym słusznym przywódcą 

jest Łukaszenka. Samo spotkanie miało wyłącznie charakter propagandowy, pokazanie  

w białoruskiej telewizji uściski dłoni Łukaszenki z europejskimi politykami podniosły ocenę 

dyktatora w społeczeństwie
16

. 

Stopień zafałszowania wyborów prezydenckich na Białorusi pokazuje wypowiedz 

prezydenta na konferencji prasowej ponad miesiąc przed wyborami. Przedstawił opinii 

publicznej przewidywany przez niego procent zdobytych głosów, które w przyszłości, 

sprawdziły się idealnie „Tak, ustanowiłem taką barierę. Chciałbym, by zagłosowało na mnie 

dwie trzecie społeczeństwa. To jest większość konstytucyjna i wtedy ma się największy 

stopień zaufania. Jeżeli w tych wyborach będzie 70-75 proc. - nie trzeba 97 czy 95 proc.  

tak jak poprzednio - to będzie dobrze”
17

. 

Po mimo tak wyraźnych sygnałów fałszowania wyborów na Białorusi Aleksandr 

Łukaszenka rządzi niepodzielnie Białorusią od 1994 roku. Brutalne stłumienie demonstracji  

w 2010 roku osłabiło opozycje w tym państwie, wielu działaczy odsiaduje wyroki  

w więzieniach. Poza granicami Białorusi znaleźli się przedstawiciele sztabów wyborczych 

opozycyjnych kandydatów oraz organizacji młodzieżowych uciekając przed represjami  

ze strony białoruskich władz. 

  W maju 2015 roku wstępnie ogłoszono, że  kolejne wybory prezydenckie planowane 

są na dzień 15 listopada. Szefowa Centralnej Komisji Wyborczej w wywiadzie telewizyjnej 

wyraziła nadzieję, że tegoroczne wyniki wyborów zostaną uznane przez społeczność 

międzynarodową. Wyraziła ona również przekonanie, że na Białorusi przestrzegane są zasady 

demokratycznych wyborów - Owszem, mamy jednego człowieka na stanowisku prezydenta, 

ale co 5 lat jego pełnomocnictwa są potwierdzane przez naród w wyborach
18

. 

 

 

                                                 
16

 Druga rocznica wyborów prezydenckich na Białorusi, dostęp: http://eastbook.eu/ 2012/12/country/belarus 

/druga-rocznica-wyborów-prezydenckich-na-białorusi/ (23.05.2015).  
17

 Łukaszenka: Tak, fałszowałem wybory, dostęp: http://wyborcza.pl/1,76842,8454461,Lukaszenka_ 

_Tak__falszowalem _wybory.html (23.05. 2015).  
18

 Protesty na Białorusi będą, jeśli zorganizują je z zewnątrz, dostęp: http://www.polskieradio.pl 

/75/921/Artykul/1358621,Protesty-na-Bialorusi-beda-jesli-zorganizuja-je-z-zewnatrz (23.05.2015).  
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POLSKIE KONCEPCJE POLITYCZNE WOBEC LITWY   

W LATACH 1905-1918 
 

The Polish political thought on the Lithuanian issue (1905-1918) 

 

Streszczenie: Kwestia litewska w polskiej myśli politycznej od początku XX wieku, aż do wybuchu II wojny 

światowej odgrywała ważną rolę. Z początkiem litewskiej emancypacji narodowej na ziemiach byłego 

Wielkiego Księstwa Litewskiego ujawnił się rozdźwięk pomiędzy przedstawicielami litewskiego odrodzenia 

narodowego a pozostałymi, w większości polskimi mieszkańcami obszarów litewsko-białoruskich. Wydarzenia 

porewolucyjnie w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku doprowadziły do zrewidowania poglądów tej części 

polskiej sceny politycznej, która przed rokiem 1905 wróżyła litewskiej emancypacji narodowej rychłą klęskę. 

Litewski ruch narodowy nie tylko zwierał swoje szeregi ale i coraz częściej głosił potrzebę odbudowy swoich 

struktur państwowych. Wybuch Wielkiej Wojny i związane z nią nadzieje na zmianę  układu sił politycznych  

w Europie polska myśl polityczna wykorzystała nie tylko dla ugruntowania polskich dążeń 

niepodległościowych. Jedno z głównych zagadnień w tym czasie stanowił problem przyszłości ziem byłego 

Wielkiego Księstwa Litewskiego, który mógł zostać dla strony polskiej rozwiązany pomyślnie tylko w oparciu  

o rozwiązanie narastającego sporu polsko-litewskiego.  Kwesta Litwy przybrała w tamtym czasie postać 

zagadnienia kluczowego dla stabilności przyszłych granic odrodzonej Rzeczypospolitej na wschodzie i północy. 

Słowa kluczowe: Wielkie Księstwo Litewskie, federalizm, inkorporacjonizm, polska myśl polityczna, Litwa, 

Polska 

 

Summary: The Lithuanian issue played an important role in the Polish political thought from the beginning of 

the twentieth century until the outbreak of the Second World War. With the beginning of the Lithuanian national 

emancipation, a discrepancy between the representatives of the Lithuanian national revival and the remaining, 

mostly Polish part of the inhabitants of the Lithuanian-Belarusian areas in the lands of the former Grand Duchy 

of Lithuania was revealed. The changes occurring after the revolution of 1905 led to the revision of the views of 

that part which, before 1905, announced the rapid collapse of the Lithuanian national emancipation. The 

Lithuanian national movement not only closed its ranks, but also more and more often suggested the need for 

rebuilding the Lithuanian state structures. The Polish political thought used the outbreak of the World War I and 

the hopes for the change of the balance of political forces in Europe – which accompanied it – not only to 

consolidate the Polish aspirations for independence. One of the main issues at this time was the problem of the 

future of the lands of the former Grand Duchy of Lithuania, which could be solved  successfully for the Polish 

side only on the way of the growing Polish-Lithuanian dispute. At that time the issue of Lithuania became the 

crucial problem for the stability of the future east and north borders of the reborn Republic of Poland. 

Keywords: Grand Duchy of Lithuania, federalism, incorporationism, Polish political thought, Lithuania, Poland 
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Początek wieku XX na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego wiązał się  

z głębokimi przemianami społeczno-politycznymi. Obszary litewsko-białoruskie weszły  

w fazę ścierania się interesów poszczególnych narodowości w celu przeforsowania własnych 

koncepcji odzyskania niezależności państwowej. W tym czasie nastąpiło znaczne pogorszenie 

w relacjach polsko-litewskich. Taki stan rzeczy wynikał po części z rosnącej świadomości 

narodowej Litwinów, którzy pod koniec wieku XIX zdołali utworzyć zwarty front narodowy, 

który coraz częściej zaczął zwracać się przeciwko polskości, negując wartości, jakie w ciągu 

kilku stuleci przedstawiciele Rzeczypospolitej zaszczepili na tych obszarach. Z drugiej strony 

istotną platformę napięć stanowił proces wykrystalizowania się polskości na ziemiach 

litewsko-białoruskich. Polacy litewscy zaczęli dostrzegać swoją odrębność, przede wszystkim 

odmienność na płaszczyźnie świadomości od Polaków zamieszkałych w Królestwie, ponadto 

w obawie przed nacjonalistycznie nastawionymi Litwinami rozpoczęli z wolna proces 

konsolidacji w celu obrony własnych interesów na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa 

Litewskiego. Idee realizacji polskich interesów politycznych na Litwie i Białorusi przybierały 

skrajnie odmienne formy. Część z dopiero kształtujących się polskich ugrupowań na ziemiach 

litewsko-białoruskich optowała za utrzymaniem polskości, jako czynnika przewodniego  

w kształtowaniu stosunków społecznych na tych obszarach
1
. Kwestia przewodniej roli 

polskości wśród narodowości byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego stała się zarzewiem 

sporów, z których natychmiast wyłonił się kolejny konflikt. Wynikał on z rozbieżności  

w definiowaniu pojęcia „Litwin”
2
. Z pozoru drugorzędna, definicyjna kwestia z czasem urosła 

do rangi głównego sporu, mającego w zasadzie przesądzić o prawie do dziedzictwa po 

Wielkim Księstwie Litewskim
3
.  

W dyskusjach nad prawem do tego kilkuwiekowego dziedzictwa ujawnił się z kolei 

następny rozdźwięk pomiędzy obiema stronami w pojmowaniu funkcji litewskości 

etnograficznej i historycznej
4
. 

Równoległe rozpoczęcie obu wyżej wymienionych procesów ujawniło szereg nowych 

problemów w relacjach ludności na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Najważniejszy z tych problemów, jaki dał o sobie znać w początkowej fazie narastania 

konfliktu- ocena zjawiska polonizowania się ludności litewskiej, która w przypadku 

                                                 
1
 W. Wielhorski, Byt ludności polskiej w Państwie Litewskim, Wilno 1925, s. 5. 

2
 Por. R. Miknys, Problem kształtowania się nowoczesnego narodu Polaków litewskich w pierwszej połowie XX 

wieku, „Biuletyn Historii Pogranicza”, 2000, nr 1, s. 21–31. 
3
 Szerzej na temat tego skomplikowanego zagadnienia [w:] R. Miknys, Sytuacja etnokulturalna i etnopolityczna 

Polaków na Litwie w II połowie XIX w. i początkach XX w. Ogląd źródeł i badań, „Białostocczyzna”, 2000, nr 2,  

s. 17–23. 
4
 P. Łossowski, Stosunki polsko-litewskie 1883- 1939, Warszawa 1985, s. 78. 
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przedstawicieli polskiej myśli politycznej była w zasadzie jednoznaczna i wskazywała na 

przemożną rolę wpływów polskich w rozwoju tak Litwy jak i samych Litwinów, którą 

należało oceniać dodatnie, wśród pionierów litewskiego odrodzenia narodowego była 

postrzegana jako proces zamierania „litewskości”, niebezpieczny i szkodliwy dla rozwoju 

przyszłej państwowości litewskiej
5
.  

Litewskie odrodzenie narodowe wywołało znaczne poruszenie, o czym może 

świadczyć choćby tematyka artykułów poruszana w prasie warszawskiej. Przegląd roczników 

lat 1904-1905 obrazuje, jak wiele miejsca polscy publicyści spod znaku „Gazety Polskiej”, 

„Kuriera Warszawskiego”, „Ogniwa”, „Kuriera Codziennego”, „Tygodnika Ilustrowanego” 

czy „Czasu” poświęcili na przedstawianie, omawianie i komentowanie litewskiego 

odrodzenia narodowego oraz jego możliwych następstw, szczególnie dla polskiej sytuacji  

w regionie
6
. Większość autorytetów, analizujących sytuację na ziemiach litewsko-

białoruskich, wśród których należy wymienić choćby Tadeusza Korzona, Zygmunta Glogera, 

Leona Wasilewskiego, Elizę Orzeszkową czy Hipolita Korwina-Milewskiego
7
 uznawała 

prawo narodu litewskiego ugruntowania własnej tożsamości, popierała dążenia 

państwowotwórcze. Polska myśl polityczna w początkowym okresie odrodzenia litewskiego 

traktowała litewski renesans za przejaw konieczności dziejowej, wynikający z przesłanek 

socjologicznych i psychologicznych
8
. Rozbieżności w ocenie litewskiego odrodzenia 

narodowego wśród polskich przedstawicieli myśli politycznej zaczęły pojawiać się wraz  

z wyartykułowaniem postulatu równego traktowania społeczeństwa polskiego na ziemiach 

litewskich. Wśród wykształcającego się nacjonalizmu litewskiego pojawiły się głosy  

o konieczności uszczuplenia polskiego posiadania na kresach na rzecz nieskrępowanego 

rozwoju Młodolitwinów. Projekty te wywołały znaczący odzew ze strony części polskich 

polityków i publicystów, którzy kwestionowali konieczność wyrzeczenia się przez miejscową 

polską ludność na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego potrzeb kulturalnych  

w celu utorowania drogi dla litewskiego rozwoju narodowego
9
. W podobnym tonie wyrażała 

się redakcja „Kuriera Litewskiego”, popierając wprawdzie litewskie aspiracje 

                                                 
5
 Ibidem, s. 76-77. 

6
 W. Wielhorski, Litwa etnograficzna, Wilno 1928, s. 157 i n.  

7
 Idem, Polska a Litwa, Londyn 1947, s. 232. 

8
 Ibidem, s. 233. 

9
 O konieczności uszczuplenia polskich wpływów na ziemiach litewsko-białoruskich traktowała odezwa 

przedstawicieli litewskiego odrodzenia narodowego Głos Litwinów do młodej generacji magnatów, obywateli  

i szlachty na Litwie, wydana w języku polskim w  formie broszury w 1902 roku. Odpowiedzią ze strony polskiej 

była broszura Aleksandra Meysztowicza Przenigdy, w której autor dowodził, że naturalne prawa Litwinów do 

odrodzenia narodowego nie stoją i nie mogą stać w sprzeczności z normalnym rozwojem kulturalnym ludności 

polskiej na obszarach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, por. Ibidem.  
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narodowościowe, jednak przy wyraźnym sprzeciwie w sprawie wykorzystywania do tego celu 

objawów szowinizmu, egoizmu i nienawiści
10

.  

Wraz z rozwojem litewskiego renesansu narodowego coraz częściej wśród jego 

twórców zaczęły pojawiać się tendencje do odgraniczania się od wspólnej polsko-litewskiej 

przeszłości. Młody litewski nacjonalizm rozpoczął proces dystansowania się od 

jakichkolwiek polskich wpływów, często zaprzeczając fragmenty treści swojej tożsamości, 

wypływające z kulturalnej i państwowej łączności z Polską
11

. Taki stan rzeczy musiał 

wywołać reakcję wśród polskich przedstawicieli myśli politycznej. Stosunek do narodowego 

ruchu litewskiego zaczął się różnicować
12

. Litwini rozpoczęli swoje aspiracje narodowe 

rozciągać poza obszary panowania pod koniec XIX wieku języka litewskiego. 

Nacjonalistyczni zwolennicy niepodległości Litwy wyrażały coraz śmielej tendencje 

konsolidacyjne.  

Po raz pierwszy dążenia do  litewskiej niepodległości  zostały wyrażone w programie 

partyjnym litewskiej Socjalnej Demokracji z1896 roku
13

.  

W dniach 4-5 grudnia 1905 roku w Wilnie zebrał się „Sejm Wileński”. 

Przedstawiciele litewskich stowarzyszeń politycznych i społecznych wraz z delegatami 

wybranymi przez jednostki samorządowe podjęli uchwałę, która zakładała utworzenie 

autonomii Litwy w ramach państwa rosyjskiego oraz organu ustawodawczego- Sejmu, 

„wybieranego przez ordynację powszechną, bezpośrednią i tajną, bez różnicy płci, 

narodowości i wyznania”
14

. Litwa według uchwały Sejmu Wileńskiego miała obejmować 

obszar Litwy etnicznej wraz z ziemiami nie litewskimi, ale ciążącymi ku państwu 

litewskiemu na płaszczyźnie gospodarczej i kulturowej. Ustalenie granic nastąpiłoby  

za sprawą przeprowadzenia plebiscytu. Organizacja wewnętrzna państwa miała mieć 

charakter federacji.
15

 Próba nawiązania kontaktu politycznego z mocarstwem zaborczym 

ujawniła determinację sporej części ludności litewskiej do utworzenia chociażby namiastki 

własnej państwowości. Klęska rewolucji po roku 1905 ostudziła nieco nastroje 

                                                 
10

 „Kurier Litewski”, nr 16, 1905; por. S. Kozłowski, „Kurier Warszawski”, nr 141, 1905. 
11

 Por. V. Berenis, Problem dziedzictwa kulturowego Wielkiego Księstwa Litewskiego w ideologii litewskiego 

ruchu narodowego w XIX i na początku XX wieku, [w:] K. Jasiewicz (red.), Europa nieprowincjonalna. 

Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie 

pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1772–1999, Warszawa 1999, s.  467–473. 
12

 J. Jurkiewicz, Rozwój polskiej myśli politycznej na Litwie i Białorusi w latach 1905-1920, Poznań 1983, s. 78. 
13

 Zgodnie z założeniami programowymi SD należało podjąć wszelkie wysiłki w celu stworzenia Litwy 

niepodległej, w federacji z Polską oraz krajami sąsiednimi. Powyższy program został rozszerzony  

i zmodyfikowany przez Litewskie Stronnictwo Demokratyczne, które w swoim programie z dnia 15 listopada 

1902 roku zawarło postulat wolnej i niepodległej w stosunku do innych narodów i państw Litwy, [w:]  

W. Wielhorski, Polska a Litwa. Stosunki wzajemne w biegu dziejów, Londyn 1947, s. 241. 
14

 Vilniaus Żinios (Wiadomości Wileńskie), nr 276, 1905 
15

 Por. M. Römer, Litwa, Lwów 1908. 
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niepodległościowe. Przynależność obszarów litewskich do Rosji zdawała się potwierdzać 

przyszłe perspektywy samodzielności państwowej Litwinów. Część społeczeństwa 

upatrywała w Cesarstwie Rosyjskim nadziei na faktyczną autonomię. Dodatkowymi 

przyczynkami do poszukiwania rozwiązania sprawy państwowości litewskiej w oparciu  

o interesy Rosji był narastający konflikt polsko-litewski oraz obietnica przyłączenia „Małej 

Litwy” tzw. pruskiej dzięki udanej ofensywie rosyjskiej przeciwko Niemcom do obszarów 

Litwy historycznej, znajdującej się w obrębie Cesarstwa Rosyjskiego
16

. 

Dążenia litewskiego ruchu narodowego coraz częściej stawały w sprzeczności  

z polskim rozumieniem etnicznej i historycznej Litwy. Obszary zamieszkałe przez 

różnonarodową ludność w tym  w guberni wileńskiej czy częściowo suwalskiej przez 

Litwinów uznawane za integralnie przynależne do etnograficznej Litwy wśród polskich 

polityków utożsamiane były z dziedzictwem Wielkiego Księstwa Litewskiego, terenem tak 

polskim, jak i litewskim. Przyznanie praw do tych obszarów jedynie Litwinom budziło  

w przedstawicielach polskiej myśli politycznej zdecydowany sprzeciw
17

.  

Narastający spór narodowościowy, umiejętnie podsycany przez Rosję
18

 wśród 

przedstawicieli Narodowej Demokracji szybko przeistoczył się w otwarty konflikt, w którym 

postulaty polityczne poczęły odgrywać rolę dominującą. Narodowa Demokracja,  

w odpowiedzi na „sztywny” kierunek nacjonalistycznej polityki litewskiej względem polskich 

mieszkańców ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego domagała się ścisłej łączności 

politycznej Litwinów z Polakami
19

. Ataki na skrajnie nacjonalistyczne postulaty litewskich 

narodowców zaczęły pojawiać się coraz częściej, rzadziej zaś polska prasa akcentowała swoje 

przychylne stanowisko wobec litewskich aspiracji narodowych
20

. Endecy część postulatów 

litewskich przyrównywali do „litwomanii” i hakatyzmu
21

. Ponadto wśród działaczy spod 

znaku Narodowej Demokracji coraz częściej dominowała postawa braku zrozumienia dla 

potrzeb litewskiego ruchu narodowego, przy jednoczesnej akceptacji dążeń 

narodowotwórczych
22

. Narodowa Demokracja wyrażała pogląd, że popieranie litewskiego 

                                                 
16

 Potwierdzenie aspiracji Litwinów pod auspicjami rosyjskimi wyraża deklaracja przedstawicieli litewskiego 

życia społecznego z dnia 4 sierpnia 1914 roku: „ Jesteśmy przekonani, że nasi bracia z krwi po tamtej stronie 

granicy zostaną oswobodzeni z jarzma germańskiego i połączeni z nami, gdyż przeznaczeniem Rosji jest być 

oswobodzicielką ludów”, [w:] W. Wielhorski, op. cit., s. 243. 
17

 M. Rӧmer, Litwa. Studium o odrodzeniu narodu litewskiego, Lwów 1906, s. 167. 
18

 Część narodowych demokratów dopatrywała się w litewskim ruchu narodowym inspiracji rosyjskich, 

zmierzających do „oczyszczenia” terytoriów litewsko-białoruskich z polskich wpływów, por. S. K., 

Wynarodowienie, „Dziennik Wileński”, 1907, nr 144. 
19

 J. Jurkiewicz, Rozwój polskiej…, op. cit., s. 80. 
20

 Por. W. Gizbert- Studnicki, Czy istnieje narodowości litewska?, „Dziennik Wileński”, 1907, nr 43. 
21

 Por. Grabia, Litwomania, „Dziennik Wileński”, 1907, nr 1. 
22

 J. Jurkiewicz, Rozwój polskiej…, op. cit., s. 81. 
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odrodzenia narodowego w „całej rozciągłości”, a więc przychylanie się do wszystkich 

litewskich postulatów dotyczących budowy własnego państwa, łącznie z koniecznością 

odizolowania się od wpływów polskich i zaprzeczania pozytywnego dla Litwy oddziaływania 

tradycji polskiej państwowości i wzorców kulturowych stanowiło zaprzeczenie polskich 

interesów na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego i mogło doprowadzić  

do niebezpiecznej sytuacji izolacji polskości na obszarach litewsko-białoruskich
23

. Postawa 

Narodowej Demokracji została wykorzystana przez litewskich przedstawicieli odrodzenia 

narodowego, i „rozciągnięta” na całą polską scenę polityczną, którą Litwini poczęli 

przedstawiać za nieprzychylną naturalnym tendencjom narodowotwórczym, a nawet za wrogą 

i niebezpieczną dla całego litewskiego odrodzenia narodowego
24

.  

W porównaniu do myśli politycznej Narodowej Demokracji wobec kwestii 

emancypacji narodowej Litwinów koła zachowawczych ziemian nie reprezentowały tak 

jednolitego stanowiska. Część z nich, popierając stanowisko Narodowej Demokracji 

akceptowało jednocześnie prawo Litwinów do walki o odzyskanie tożsamości narodowej, 

jednak akcentowało przy tym konieczność współpracy wszystkich narodowości ziem byłego 

Wielkiego Księstwa Litewskiego, w czym zbliżali się do poglądów grupy krajowców, 

dążących do stworzenia „państwa krajowego”, które łączyłoby interesy wszystkich 

narodowości w oparciu o istnienie tzw. Interesów krajowych
25

. Wśród części 

konserwatywnych ziemian dawał się dostrzec pogląd o odrzuceniu retoryki Narodowej 

Demokracji i popieraniu odrodzenia litewskiego „pod egidą” polskich wpływów, które 

ostatecznie miały przybrać kształt „ojcowskiej” protekcji i dążyć do całkowitego zespolenia 

interesów polskich, litewskich i białoruskich w jednym państwie, zbudowanym na kształt 

byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego
26

. 

Środowiska demokratyczne w litewskim odrodzeniu narodowym dostrzegały impuls 

do ostatecznego wykształcenia się stosunków narodowościowych na ziemiach litewsko-

                                                 
23

 J. Hłasko, Nasz obowiązek, „Dziennik Wileński”, 1907, nr 193. 
24

 P. Łossowski, Litewski ruch narodowy w polskiej myśli politycznej (1883-1914), [w:] Polska myśl polityczna 

XIX i XX wieku, t. I; Polska i jej sąsiedzi, Wrocław- Warszawa- Kraków- Gdańsk 1975, s. 124. 
25

 Na stanowisku krajowym stali m.in. Ludwik Abramowicz, Michał Rӧmer, Jan Piłsudski, Bolesław 

Krzyżanowski, Tadeusz Wróblewski. 
26

 Tego rodzaju poglądy dominowały wśród grupy tzw. Konserwatywnych krajowców, do grona których 

należała m.in. Konstancja Skirmuntt; Futurus, O prawdę i zgodę z powodu Głosu Litwinów do młodej generacji 

magnatów, obywateli i szlachty na Litwie i odpowiedzi młodego szlachcica litewskiego, Lwów 1904;  

K. Skirmuntt, Kartki krajowe, Wilno 1913; Idem, Kartki polityczne ze spraw krajowych poruszanych w prasie 

wileńskiej 1905-1907, Warszawa 1907. 
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białoruskich
27

, których kształt mógł albo sprzyjać polskim interesom na „Kresach” w razie 

odzyskania przez Rzeczpospolitą państwowości, albo mogły całkowicie zaprzepaścić polski 

stan posiadania na tych obszarach. Demokraci, stojący w opozycji do Narodowej Demokracji 

akcentowali konieczność takiego ułożenia stosunków polsko-litewskich, któryby  

w przyszłości mogły procentować pokojowym sąsiedztwem i gwarancją stabilizacji polskich 

interesów w regionie
28

. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że stosunek polskiej myśli politycznej do 

litewskiego odrodzenia narodowego w jego pierwszym, najistotniejszym etapie zdołał 

ukształtować późniejszy podział na linie polityczną wobec Litwy, szczególnie dostrzegalny 

wśród przedstawicieli Narodowej Demokracji, grupy wileńskich krajowców demokratów, 

krajowców konserwatystów, a także po części przedstawicieli PPS. Polska narracja wobec 

wydarzeń na ziemiach litewsko-białoruskich od momentu pojawienia się pierwszego, 

niezależnego periodyku litewskiego w 1883 roku, poprzez etap zniesienia zakazu druku  

w roku 1905, aż po wybuch Wielkiej Wojny ukształtowała przyszły stosunek poszczególnych 

części polskiej sceny politycznej do kwestii ułożenia relacji polsko-litewskich.  

Wybuch Wielkiej Wojny stanowił dla propagatorów litewskiej niezależności 

państwowej okazję do wykorzystania nowej sytuacji geopolitycznej w celu utworzenia  

w pełni suwerennego państwa litewskiego, nieopartego o silniejszych sąsiadów (bezpośrednie 

odwołanie do wczesnych koncepcji federacyjnych, wysuwanych przez część polskich 

polityków tak w Warszawie, jak i Wilnie), a także niebędącego częścią większej całości, jak 

przyszłość ziem litewsko-białoruskich chcieli widzieć przedstawiciele Narodowej 

Demokracji. Wśród koncepcji dotyczących przyszłości Litwy pojawiały się także takie, które 

w zwycięstwie Rosji upatrywały możliwości rozwoju litewskiej państwowości, grupy te, tzw. 

„bursztynowcy” propagowali  wobec Rosji postawę lojalistyczną i nawoływali do stawiania 

silnego odporu niemieckiemu najeźdźcy przy jednoczesnym udzielaniu wsparcia siłom 

rosyjskim. Drugą antylojalistyczną opcję, forsującą schemat powrotu do koncepcji Autonomii 

Litwy sprzed 1905 roku prezentowali tzw. autonomiści, stanowiący w istocie konglomerat 

ludowców- demokratów i prawicowych socjaldemokratów. Z kolei litewscy socjaldemokraci 

stali na stanowisku takiego samego przeciwstawiania się Niemcom jak i Rosji. Ich zdaniem 

Litwa mogła uzyskać niezależność dzięki wyraźnej manifestacji swojej samowystarczalności  

                                                 
27

 Por. K. Tarka, Między Polską a Litwą. Krajowcy wileńscy w okresie II wojny światowej, [w:] B. Linek,  

K. Struve (red.), Nacjonalizm a tożsamość narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, 

Opole-Marburg 2000, s. 73-74. 
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 Zob. J. A. Herbaczewski, Odrodzenie Litwy wobec idei polskiej, Kraków 1905; idem, Głos bólu. Sprawa 

odrodzenia narodowego Litwy w związku ze sprawą wyzwolenia narodowego Polski, Kraków 1912. 



66 

 

i świadomości politycznej, bez konieczności opierania się o autorytet i siłę Niemiec czy 

Rosji
29

. 

Wśród polskich ugrupowań politycznych nie było zgodności co do projektów 

przyszłej państwowości litewskiej. Każda z frakcji, uczestnicząca w polskiej scenie 

politycznej odnosiła się w swoim programie do kwestii przyszłości Litwy. 

Początkowo ruchy konserwatywne na Wileńszczyźnie nie optowały za ideą autonomii. 

Zależało im bardziej na maksymalnym rozszerzeniu granic na wschodzie, a jeżeli te plany 

stałyby się  niewykonalne, przychylano się powoli do idei federacyjnych
30

. 

Po upadku rewolucji 1905-1907 carska polityka wobec wystąpień rewolucyjnych 

uległa znacznemu zaostrzeniu
31

. W roku 1907 Sekcja Litewskiej PPS połączyła się  

z litewską socjaldemokracją. Nowy program LSDP opierał się na propagowaniu idei 

autonomii Wileńszczyzny. Zaktualizowany punkt swojego programu w kwestii autonomii 

LSDP uzasadniała koniecznością pokojowej współpracy wszystkich narodowości dla dobra 

ogólnonarodowego, temu drugiemu przyznając pierwszeństwo nad interesem poszczególnych 

grup narodowościowych. Przedstawiciele LSDP wskazywali ponadto na niski stopień 

uświadomienia politycznego ludności na ziemiach litewsko-białoruskich. Stąd kwestia 

uświadamiania, popierania i organizowania akcji uświadamiających politycznie przyszłych 

obywateli stanowiła pierwsze i najważniejsze zadanie
32

. Rozłam do którego tuż po wybuchu 

wojny  doszło w Litewskiej Socjalno-Demokratycznej Partii doprowadził do  powstania  

Polskiej  Partii Socjalno-Demokratycznej Litwy i Białorusi, propagującej koncepcje 

federacyjne. U progu niepodległości socjaliści wspólnie z demokratami pod wspólnym 

znakiem Polskiego Bloku Demokratyczno-Niepodległościowego Litwy i Białej Rus 

postulowali stworzenie federacji litewsko-białoruskiej, która miałaby uzyskać ostateczny 

kształt w wyniku zatwierdzenia przez Sejm Wileński, wybrany w demokratycznych 

wyborach. 

Po roku 1905, który doprowadził do zaostrzenia przez Rosję kursu politycznego, na 

ziemiach litewsko-białoruskich dało się zaobserwować rosnące wpływy Narodowej 

Demokracji. Wzmożona  aktywność Narodowych Demokratów na zachodnich rubieżach 

Imperium Rosyjskiego przysparzała temu ugrupowaniu coraz większe grono sympatyków. 

Hasła endeków, odwołujące się do zasad egoizmu narodowego, połączone z atakami na 
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 J. Ochmański, Historia Litwy, Wrocław- Warszawa- Kraków 1990, s. 262. 
30

 J. Bardach, O dawnej…, op. cit., s. 263. 
31

 A. Kochański, Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy w latach 1907-1910. Problemy polityczne  

i ideologiczne, Warszawa 1971, s. 19. 
32

 J. Sobczak, Dwa nurty w polskim ruchu robotniczym: SDKPiL i PPS. Rewolucja 1905-1907, Warszawa 1984, 

s. 48. 
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przedstawicieli myśli krajowej, dyskredytującymi politykę równouprawnienia narodowości na 

ziemiach litewsko-białoruskich przysporzyły Narodowej Demokracji licznych sympatyków, 

szczególnie wśród wileńskiej młodzieży
33

. Od początku Wielkiej Wojny skonfliktowane ze 

sobą mocarstwa wystosowywały do Polaków szereg listów, zapewnień i odezw.  Konieczność 

poszukiwania sojuszników wśród polskiej ludności stanowiła dla Polaków szansę na ułożenie 

i „wytargowanie” takich warunków, któryby w przyszłości pomogły w odzyskaniu 

niezależności państwowej. Polacy w umiejętnym rozgrywaniu przeciw sobie 

dotychczasowych sojuszników upatrywali szansy na wzbicie się na niepodległość
34

.  

Wśród licznych odezw jakie w tamtym czasie przywódcy skonfliktowanych stron 

kierowali do Polaków należy odnotować odezwę Naczelnego Wodza Armii Rosyjskiej, 

Wielkiego Księcia Mikołaja Mikołajewicza. Dokument z dnia 14 sierpnia 1914 roku stanowił 

wyraźnie, że lojalizm wobec rosyjskich władz oraz wyraźne opowiedzenia się po stronie 

Rosji w międzynarodowym konflikcie miały zaprocentować utworzeniem w rosyjskich 

granicach wąskiej autonomii, która miałaby charakteryzować się wolnością wyznania, języka  

i samorządu. Naczelny Wódz Armii Rosyjskiej w treści dokumentu nie wspominał jednak  

o akceptacji rosyjskiego rządu dla idei niezależnego państwa polskiego
35

. Odezwa Mikołaja 

Mikołajewicza nie gwarantowała Polakom swojej przychylności w zakresie odbudowy 

polskiej państwowości, mimo to zyskała spore poparcie wśród przedstawicieli tzw. kierunku 

prorosyjskiego. Wśród popierających kierunek prorosyjski Narodowych Demokratów 

wyrażano opinie o możliwości zjednoczenia wszystkich polskich ziem pod rosyjskim 

protektoratem. Echo tego rodzaju poglądów wyrażanych przez przedstawicieli endecji 

znalazło swój wyraz w odezwie Komitetu Narodowego Polskiego, wydanego w dniu  

25 listopada 1914 roku. Zgodnie z jego treścią KNP nawoływał do skonsolidowania sił 

przeciwko Niemcom, uważając ten naród na głównego wroga polskiej państwowości oraz 
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 W. Niedziałkowska-Dobaczewska, Wilno i Wileńszczyzna w l. 1863-1914. Dzieje ruchów społecznych  

i politycznych, Wilno 1938, s. 37. 
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 P. Łossowski, Stosunki polsko-litewskie w latach 1918-1920, Warszawa 1966, s. 26. 
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 W odezwie Naczelnego Głównodowodzącego, jenerała- adjutanta Mikołaja Mikołajewicza z dnia 14 sierpnia 
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historya.  

Z sercem otwartym i bratersko podaną dłonią idzie do was na spotkanie Wielka Rosya. Wierzy ona, że nie 

zardzewiał miecz, który rozgromił wroga pod Grunwaldem. Od brzegów Oceanu Spokojnego do Mórz 

Północnych dążą hufce rosyjskie. Jutrzenka życia nowego  świta dla was. Niech zabłyśnie w tej jutrzence znamię 

Krzyża, symbol cierpienia i zmartwychwstania narodów”; [w:] K. W. Kumaniecki, Zbiór najważniejszych 

dokumentów do powstania Państwa Polskiego, Kraków-Warszawa 1920, s. 29. 
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przyczynę jej upadku. W obliczu możliwości wybicia się na niepodległość członkowie 

Komitetu zalecali porzucenie na czas walki wszystkich podziałów partyjnych i ideowych,  

i zbudowania silnego frontu przeciw Niemcom u boku rosyjskiej armii. Wyeliminowanie 

niemieckiego zagrożenia miało doprowadzić do scalenia rozczłonkowanych ziem dawnej 

Rzeczypospolitej
36

. 

Stanowisko Narodowej Demokracji na Wileńszczyźnie w kwestii ścisłych związków  

z Rosją w odróżnieniu od Narodowych Demokratów z Królestwa było bardziej sceptyczne. 

Pomimo uznawania przez wileńską endecję konieczności współpracy z Rosją w celu 

odzyskania suwerenności, Narodowi Demokraci z Wilna stali na stanowisku popierania 

kierunku koalicyjnego, niż dążenia do autonomii w granicach państwa rosyjskiego
37

. Kolejny 

punkt zapalny pomiędzy wileńskimi Narodowymi Demokratami a warszawską endecją 

stanowił problem utworzenia polskich sił zbrojnych pod egidą rosyjskiej armii. Dla wileńskiej 

endecji walka u boku rosyjskich żołnierzy na zasadzie podległości organizacyjnej stanowiła 

hańbiący przejaw służalczości i rusofilstwa. Stanowisko Narodowej Demokracji w Wilnie 

stężało na tyle, że nawet misje Zygmunta Balickiego, propagującego w Wilnie ideę 

wstępowania do podległego armii rosyjskiej Legionu Pułaskiego nie spotkała się  

z oczekiwanym poparciem i musiała zostać zarzucona.  

Wobec rozdźwięku ideologicznego pomiędzy polskimi nacjonalistami w Królestwie  

a wileńską reprezentacją endecji, Narodowi Demokraci z Wilna postanowili o bliższej 

współpracy z wileńskimi kołami demokratycznymi. W wyniku szeregu spotkań wileńskich 

                                                 
36

 Komitet Narodowy Polski w odezwie z dnia 25 listopada 1914 roku uznawał, że: „Najstraszniejszy wróg 

Polski, który poprzysiągł jej zagładę doszczętną, a który dotychczas z wypróbowaną przebiegłością  wpływy 

swe szeroko roztaczał i wszelkie siły przeciwko nam uzbrajał, naraz stanął w odwecie, jako wróg już nie tylko 

nasz, ale całej niemal Europy. I my, cośmy dotąd w rozpaczliwej walce codziennej bronili przed nim siedzib 

naszych ojców, ujrzeliśmy nagle podniesiony przeciw niemu oręż wielkich potęg świata, Rosyi, Francyi, Anglii. 

Klęska Niemiec w tej walce- to nasze zwycięstwo. Na naszą postawę Rosya odpowiedziała odezwą 

zwierzchniego wodza armii, odezwą zapowiadającą ziszczenie najświętszych pragnień, zjednoczenie rozdartego 

ciała narodu, jego byt i rozwój swobodny. (…) zjednoczenie Polski uznano za jedno z wielkich zadań tej 

krwawej wojny, zadań, które spełnione być muszą. (…) jedna tylko przed narodem stanęła sprawa: rozbicie 

złowrogiej potęgi niemieckiej i zjednoczenie Polski pod berłem monarchy rosyjskiego. Dookoła tej sprawy 

zjednoczył się nasz naród, ku temu celowi swe wysiłki zwrócił. (…) zrozumieliśmy, że ta wielka chwila 

dziejowa odsuwa na bok wszelkie programy, o których urzeczywistnienie walka się toczyła lub toczyć się będzie 

w przyszłości, że na czas wojny zamilknąć muszą stronnictwa. Naród działający jako całość, musi wydać jedną 

narodową organizację, zdolną dać czynny wyraz ujawnionej woli olbrzymiej jego większości. (…) podpisani 

posłowie Królestwa Polskiego do obu ciał prawodawczych państwa, byli posłowie, oraz kierownicy pracy 

społecznej w kraju połączyli się w celu skupienia koło wspólnej sprawy wszystkich rodaków bez różnicy 

przekonań i poglądów: zgodnych jeno w pojęciu tej jednej sprawy i przeto wyrażających dziś ujawnioną wolę 

narodu (…); Ibidem, s. 33. 
37

 Kierunek koalicyjny, popularny w początkowym okresie pierwszej wojny światowej szczególnie wśród 

przedstawicieli Narodowej Demokracji na Wileńszczyźnie opierał się na przeświadczeniu o pomocy, jakiej 

mogą udzielić narodowi polskiemu państwa zachodnioeuropejskie. Część zwolenników kierunku koalicyjnego 

dostrzegała w niemieckiej polityce powojennej szansę na odbudowę państwowości polskiej; zob. Memoriał 

Römera, [w:] Wilno u schyłku rządów carskich, Litwa wobec wojny, „Zeszyty Historyczne”, z. XVII, Paryż 

1970, s. 80.  
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endeków z demokratycznymi kołami wileńskimi wypracowano wspólne, antyrojalistyczne 

stanowisko. Platformą łączącą oba, obce sobie do tej pory ugrupowania była nieukrywana 

niechęć do Rosji.  

Wraz z wkroczeniem wojsk niemieckich na terytoria litewskie latem 1915 roku 

rozpoczął się nowy rozdział w polskiej myśli politycznej na ziemiach litewsko-białoruskich. 

Należało wypracować stanowisko wobec niemieckich planów utworzenia zarządu 

wojskowego Naczelnego Dowództwa Wschodu
38

. Niemieckie palny wobec ziem litewsko- 

białoruskich wraz z wschodnimi obszarami nadbałtyckimi przewidywały utworzenie 

stabilnego gruntu pod proces kolonizowania, który miał zapewnić stały dopływ towarów do 

Rzeszy oraz ważny rynek zbytu dla niemieckich produktów. Ponadto niemieckie zamierzenia 

wobec rzeczonych terytoriów opierały się na stworzeniu bezpiecznego korytarza, który 

połączyłby Rzeszę z Kurlandią.
39

. Dla Niemców ugruntowanie władzy nad terytoriami 

nadbałtyckimi oznaczało także ważny element w strategii państwa buforowego, 

oddzielającego terytoria ściśle niemieckie od Rosji. W niemieckiej strategii zabezpieczenia 

własnych interesów w regionie i ustabilizowania swojej pozycji politycznej nie było  

w konsekwencji miejsca dla niezależnego, odrodzonego państwa polskiego, które mogłoby 

zachwiać kruchymi podstawami niemieckiej ekspansji
40

. W tym celu Niemy prowadzili 

konsekwentną kampanię przeciwstawiania sobie wszystkich narodowości na zajętych przez 

siebie terytoriach. W tym czasie Narodowi Demokraci dystansując się do wysuwanych przez 

Konfederację Wielkiego Księstwa Litewskiego projektów, zakładających doprowadzenie do 

utworzenia na ziemiach litewsko-białoruskich niezależnego państwa, skupiającego w swoich 

granicach wszystkie, występujące na tych obszarach narodowości, gwarantującego im 

                                                 
38

 Dnia 18 września 1915 roku Hrabia Pfeil wystosował do mieszkańców Wilna odezwę w formie obwieszczenia 

sporządzoną w języku polskim oraz niemieckim. Plakat „Do ludności miasta Wilna” głosił, iż: „Niemiecki siły 

zbrojne wygnały wojsko rosyjskie z obwodu polskiego miasta Wilna i wkroczyły do tego sławetnego i pełnego 

tradycji grodu. Był on zawsze perłą w sławnem Królestwie Polskiem. Królestwo to zaprzyjaźnione jest  

z narodem Niemieckim. Wojsko niemiecki gorąco współczuje ludności polskiej wystawionej na takie ciężkie 

próby. Z oburzeniem spogląda wojsko niemieckie na brutalne i haniebne czyny dokonywane w imieniu nosicieli 

władzy rosyjskiej nad ludnością cierpiącą i jej mieniem (…). Siły zbrojne niemieckie pragną dołożyć starań ku 

ulżeniu ludności Polski ciężarów narzuconej im wojny (…). Zajęcia powszednie i wszelka praca spokojna 

ludności znajdują poparcie. Dbałość o bezpieczeństwo i piecza o porządek i spokój w mieście, winny pozostać  

w doświadczonych rękach dotychczasowej zwierzchności miejskiej. Jedynie w razie zakłóceń porządku, których 

nie będzie w stanie ta zwierzchność opanować, będę uważał się za zmuszonego do udzielania pomocy siły 

zbrojnej. Oczekujemy od zamiłowania do porządku i spokoju  obywateli miasta Wilna, że nie przedsięwezmą 

niczego przeciwko władzy wojskowej niemieckiej i jej poszczególnym przedstawicielom. Ustawy wojenne 

grożą za czyny podobne ciężkiemi karami, do kary śmierci włącznie. Pragnąłbym w Wilnie władzy karnej wcale 

nie stosować. Niech Bóg błogosławi Polskę”; Do ludności miasta Wilna, [w:] Litwa podczas wojny. Zbiór 

uchwał i odezw, opr. L. Abramowicz, Wilno 1917, s. 7. 
39

 W. Basler, Deutschlands Annexionspolitik in Polen und im Balitkum 1914-1918, Berlin 1962, s.  55. 
40

 Zob. szerzej [w:] J. Ochmański, Polityka Niemiec podczas I wojny światowej, Poznań 1968, Zeszyty Naukowe 

UAM, Historia, z. 8, s. 180;  W. Wrzesiński, Niemcy w polskiej myśli politycznej 1864-1914. Główne nurty, [w:] 

Polska i jej sąsiedzi, H. Zieliński (red.), Wrocław 1975, s. 115. 
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całkowitą równość i wolność, swoje stanowisko co do przyszłości tych ziem wyrazili w kacie 

3 listopada, przyjmując stanowisko opozycyjne wobec wszelkich projektów zakładających 

utworzenie niezależnego państwa bez łączności z Rzeczypospolitą
41

. Takie stanowisko było 

zapowiedzią zmian w tendencjach polskiej myśli politycznej na Wileńszczyźnie, które 

najpełniej ujawniły się po ogłoszeniu aktu 5 listopada. Wymownym tego przykładem był 

Adres z Litwy do Tymczasowej Rady Stanu, sporządzony przez Komitet Polski, skupiający  

w swoich szeregach w większości reprezentantów Narodowej Demokracji, w którym  

w sposób jasny przedstawiono koncepcje przyszłego kształtu politycznego ziem litewsko-

białoruskich. Z treści dokumentu wynikał klarowny przekaz takiego ułożenia relacji na tych 

obszarach, które umożliwiłyby realizację dążeń popieranych przez większość 

uświadomionych politycznie mieszkańców tych ziem, dążących do zespolenia 

Rzeczypospolitej z Litwą w jeden, niepodległy, ściśle połączony organizm państwowy
42

. 

Deklaracja Komitetu Polskiego ujawniła znaczne rozbieżności pomiędzy 

ugrupowaniami krajowymi na Wileńszczyźnie a dążeniami przedstawicieli myśli narodowej. 

Główną różnicę w projektach co do przyszłego kształtu politycznego ziem litewsko-

białoruskich stanowił problem definiowania ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Dla propagatorów myśli krajowej ziemie byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego stanowiły 

charakterystyczny pod względem etnicznym, kulturowym i historycznym obszar, tworzący 

jedną, zwartą pod względem ekonomicznym całość, przejawiający swoje wyodrębnienie 

historyczne, etniczne i ekonomiczne, charakteryzujący się istnieniem tzw. interesów 

krajowych. Powyższe konstatacje stanowiły zdaniem krajowców wymowną przyczynę dla 

traktowania tych obszarów jako odrębnych od Królestwa. Opozycyjnie nastawieni do takich 

zapatrywań Narodowi Demokraci podnosili hasło łączności z Rzeczpospolitą ze względu na 

niesamowystarczalność ekonomiczną ziem litewsko-białoruskich oraz ochronę interesu  

jej polskich obywateli, niezdolnych ich zdaniem, do jak twierdzili krajowcy równego 

                                                 
41

 Zgodnie z deklaracją Komitetu Polskiego, z dnia 3 listopada 1916 roku „Polski Komitet Organizacyjny  

w Wilnie, stwierdzając, że dążenie do wspólnej państwowości z Polską jest postulatem politycznym, 

jednoczącym wszystkich polaków Litwy i Białejrusi, uznając, że w ramach wspólnej z Polską państwowości kraj 

ten będzie mógł zachować odpowiadającą jego warunkom odrębność, że jedynie w tych ramach będą mogły 

znaleźć całkowite zaspokojenie narodowe i kulturalne dążenia wszystkich jego narodowości, że w tych ramach 

również znajdą najszersze uwzględnienie gospodarcze potrzeby tego kraju, że wobec powyższego oddzielenie 

nas od Polski kordonem granicznym byłoby niepowetowaną krzywdą i niesprawiedliwością, przeciw której 

musimy jak najgoręcej protestować, oświadcza, że dla Polaków Litwy i Białejrusi możliwym do przyjęcia będzie 

takie tylko rozstrzygnięcie losu naszego kraju, które mu zapewni jedność państwową z Polską”, [w:]  

L. Abramowicz, Litwa…, op. cit., s. 35. 
42

 Adres z Litwy do Tymczasowej Rady Stanu z dnia 15 stycznia 1917 roku głosił: „Polskie społeczeństwo na 

Litwie wita  z radością powstanie Rady Stanu Królestwa Polskiego, jako zapowiedź niepodległego bytu całego 

narodu i wyraża głęboką wiarę, że najbliższa przyszłość odnowi więzy, które w ciągu wieków łączyły Litwę  

z Koroną”, [w:] Ibidem, s. 37. 



71 

 

współistnienia pośród innych narodowości na ziemiach litewsko-białoruskich, w oparciu 

jedynie o interesy krajowe
43

. Ponadto Narodowi Demokraci podnosili wyższość interesu 

narodu nad interesami poszczególnych jego członków, co w sposób oczywisty kłóciło się  

z zasada nadrzędności interesów krajowych, w znaczeniu dobra kraju, w którym krzyżowały 

się interesy różnych narodów, nad interesem narodowym poszczególnych jego członków 

propagowaną przez koła krajowców.    

Pomimo nieustającej walki, która toczyła się na wileńskiej scenie politycznej, 

pomiędzy Narodową Demokracją a wileńskimi demokratami, w grudniu 1915 roku doszło do 

wydania Uniwersału Konfederacji Wielkiego Księstwa Litewskiego, pod którym podpisali się 

przedstawiciele litewskich, polskich, białoruskich i żydowskich organizacji, działających na 

terytoriach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Uniwersał stanowił odpowiedź na 

zyskującą coraz większy posłuch polską myśl nacjonalistyczną na Wileńszczyźnie. 

Sygnatariusze dokumentu wzywali wszystkie narodowości dawnego Wielkiego Księstwa 

Litewskiego do zjednoczenia w celu odbudowy wielonarodowego państwa, gwarantującego 

swoim obywatelom wolność, równość i niezależność państwową. Dokument wskazywał jasno 

na konieczność odseparowania się od jakiejkolwiek obcej władzy zwierzchniej
44

.  

Nawoływanie do pojednania wszystkich narodowości i utworzenia niezależnego państwa, 

wyrażone w Uniwersale stanowiło bodaj ostatnią próbę współpracy mieszkańców byłego 

Wielkiego Księstwa Litewskiego. O wyłamaniu strony litewskiej z projektu wspólnego 

państwa świadczyła deklaracja podpisana w Lozannie w dniach 27-29 czerwca 1916 roku, 

stanowiąca efekt Konferencji Narodowości w Lozannie. Zgodnie z postanowieniami 

zawartymi w dokumencie Litwini żądali uwolnienia narodu litewskiego z zależności od Rosji 

oraz Niemiec a także  nadania mu pełnej i całkowitej niepodległości. Ponadto Litwa nie 

posiada w najmniejszej mierze chęci nastawania na prawa stanowienia o swym losie, jakie 

posiadają ludy, zamieszkujące terytoria dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego,  
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 Por. „Gazeta Wileńska”, 15/28 II 1906. 
44

 Rada Tymczasowa Konfederacji Wielkiego Księstwa Litewskiego dnia 19 grudnia 1915 roku podpisała 

Uniwersał Konfederacji Wielkiego Księstwa Litewskiego w następującym brzmieniu: „Dnia 19 grudnia roku 

1915 członkowie organizacji Litewskich, Białoruskich, Polskich i Żydowskich zawiązali Konfederację 

Wielkiego Księstwa Litewskiego, dążąc wspólnemi siłami ku temu, by ziemie Litewskie i Białoruskie, ongiś  

w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego wchodzące, a obecnie przez wojska Niemieckie zajęte, stanowiły przy 

nowych warunkach historycznych nierozerwalną całość na zasadzie usamodzielnienia Litwy i Białorusi  

w postaci jednostki państwowej z zagwarantowaniem pełni praw wszystkiem narodowościom, pomienione 

terytorium zamieszkującym. W myśl powyższej zasady, Skonfederowani apelują do wszystkich narodowości,  

do wszystkich stanów, do wszystkich Obywateli Kraju, by zważywszy na doniosłość wielkiej chwili dziejowej, 

zapomniawszy wzajemnych uraz, uprzedzeń i niedowierzań, dla dobra wspólnej Ojczyzny zgłosił swój akces  

do Konfederacji Wielkiego Księstwa Litewskiego”; [w:] Ibidem, s. 21. 
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a w pierwszym rzędzie Białorusi
45

. Treść deklaracji wskazywała jednoznacznie na kierunek 

litewskiej polityki wobec kwestii swojej przyszłej państwowości. Odcinając się od tradycji 

byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego wskazywali Litwini manifestowali swoją 

niezależność i determinację, dając przy tym jasno do zrozumienia, że dalszy rozwój swojej 

państwowości potrafią osiągnąć bez opierania się na żadnym z sąsiednich państw. Deklaracja 

wskazywała ponadto na konieczność zjednoczenia wszystkich terytoriów Litwy 

etnograficznej, w jej litewskim rozumieniu, a więc rozciągniętych na terytoria Liwy 

historycznej. Postanowienia deklaracji stały więc w sprzeczności z polskim rozumieniem 

etnograficzności. Przekreślały tym samym wszystkie koncepcje federacyjne, oraz projekty 

autonomii. Niemiecka polityka wobec terytoriów podbitych dała więc znakomite rezultaty. 

Niemiecka polityka poróżnienia narodowości na zajętych terenach oraz rozbudzania  

w Litwinach nadziei na niezależne państwo odniosła sukces. Litwini, skorzy do niedawna do 

nawiązywania licznych porozumień z przedstawicielami polskiej myśli politycznej na Litwie  

i Białorusi całkowicie zmienili linię polityczną.  

Niemiecka okupacja na Litwie zaktywizowała także pozostałe polskie ugrupowania 

polityczne, które w 1915 roku wydały deklarację Socjalno- Demokratycznej Partii Litwy, 

Polskiego Stronnictwa Demokratycznego na Litwie, Żydowskiego Związku 

Demokratycznego
46

. Zgodnie z przyjętą deklaracją - „Uchwałą wiecu wileńskiego” 

przyszłość Litwy leżała w samodzielności politycznej ukształtowanej na zasadach 

demokratycznych zgodnie z prawem samostanowienia narodów. Wyrazicielem woli 

wszystkich mieszkańców ziem litewskich w tym Polaków, Białorusinów i Żydów powinna 

zostać Konstytuanta Litwy, wybrana w wolnych wyborach
47

. Stanowisko Polskiego Bloku 
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 Biuletyn Szwajcarski „Pro Lithuania”, 1916, [w:] W. Wielhorski, Polska a Litwa. Stosunki wzajemne  

w biegu dziejów, Londyn 1947, s. 245. 
46

 Prócz wymienionych stronnictw politycznych deklaracja z grudnia 1917 została asygnowana przez Białoruską 

Socjalną Demokrację, Białoruską Socjalistyczną Hromadę, Partię Socjalistów- Rewolucjonistów, Polską 

Socjalistyczną Grupę, Rosyjską Partię Socjalno- Demokratyczną, Żydowską Partię Socjalno- Demokratyczną. 
47

 Deklaracja stronnictw socjalistycznych oraz demokratycznych wystosowała postulaty, jakie powinny zostać 

spełnione w celu budowy niezależnej, wolnej Litwy. „Polegając na uświadomieniu i woli mas pracujących, 

wyrażamy nasze polityczne, społeczne i narodowe postulaty: 1) Przy określeniu terytorialnym naszego kraju, za 

jądro którego dotąd należy uznać dzisiejszą część okupowanej Litwy i Białej Rusi, granice ostateczne 

uzależniamy od całokształtu wspólnych potrzeb i interesów gospodarczych, społecznych i kulturalnych, które 

znaleźć mogą swój wyraz w politycznym ciążeniu pozostałej części do zcałkowania; 2) Ustrój polityczny Litwy  

i Białej Rusi winien odpowiadać interesom mas ludowych z zagwarantowaniem praw mniejszości 

narodowościowych (autonomja personalna) i wyraz swój znaleźć musi odpowiednio do swoich warunków 

życiowych kraju w organizacji państwowej w postaci rzeczpospolitej demokratycznej; 3) Jedynym 

prawomocnym wyrazicielem woli całej ludności kraju przy powzięciu decyzji o przyszłych losach, granicach, 

stosunkach do krajów ościennych i formie organizacji prawno- państwowej Litwy i Białej Rusi musi być sejm 

Ustawodawczy, wybierany przez całą ludność kraju bez różnicy płci, wyznania i narodowości na podstawie 

powszechnego, równego, bezpośredniego, tajnego oraz proporcjonalnego prawa wyborczego, przy warunkach 

usunięcia z kraju władz okupacyjnych i czynników zewnętrznego nacisku (…); 4) Wszelkie układy, 

zobowiązania i wyrażania woli w imieniu kraju, czynione bądź przez Radę Litewską (Landes Rath), bądź przez 
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Demokratycznego Niepodległościowego na Litwie i Białej Rusi, podobnie jak „Wiec 

Wileński” postulowało równouprawnienie wszystkich narodowości, w ramach 

demokratycznego państwa
48

. Jedynie deklaracja Polskiego Komitetu Organizacyjnego  

w Wilnie z listopada 1916 roku podkreślała konieczność  połączenia Litwy i Białorusi  

z Polską w jedno niezależne państwo. Rzeczpospolita w tym układzie miała pełnić rolę 

gwaranta stałego i niezachwianego rozwoju społecznego i kulturalnego Litwinów, 

Białorusinów i Polaków. Z kolei Deklaracja polskiej grupy socjalistów w Wilnie z dnia  

30 grudnia 1916 roku wyraźnie sprzeciwia się wszelkim planom aneksyjnym w stosunku do 

Litwy i Białej Rusi, zarówno ze strony niemieckiej, rosyjskiej jak i polskiej.
49

  

Nie bez wpływu na zmianę kursu niepodległościowego litewskich liderów 

politycznych miały koncepcje niemieckiego zaborcy.  Zgodnie z niemieckimi strategiami, 

terytoria podbite tzw. Ostland miały stanowić zabezpieczenie strategiczne dla Prus 

Wschodnich, stąd wypływała konieczność wcielenia tych ziem do Rzeszy
50

. Głównym 

architektem planów polityki niemieckiej wobec obszarów nadbałtyckich był kurlandzki baron 

Silvio Broederich- Kurmahlen. Zgodnie z jego założeniami projekt „Das Neue Ostland” 

opierał się na masowej kolonizacji podbitych ziem niemieckimi osadnikami przybyłymi  

z Rzeszy. Kolonizacja zostałaby przeprowadzona w oparciu o masowe wywłaszczenia dóbr 

państwowych zarówno na terenach wiejskich jak i terenach miast
51

.  

Ewolucja litewskich koncepcji dotyczących zagadnienia sposobu realizowania hasła 

niepodległości od 1905 do 19016 roku wskazywała wyraźnie na odżegnywanie się od 

pierwotnych projektów oparcia litewskiej państwowości o federację z sąsiednimi ludami, 

                                                                                                                                                         
inne poszczególne zrzeszenia lub instytucje- poczytywane być winny za przywłaszczenie nienależnych im praw, 

za fałszowanie opinji publicznej i akty woli w żadnej mierze kraj nie obowiązujące”. Powyższe punkty świadczą 

dobitnie, iż sygnatariusze deklaracji w żadnej mierze nie zgadzali się na podejmowanie przez Niemców 

jakichkolwiek decyzji politycznych w imieniu mieszkańców ziem litewskich; [w:] Litwa podczas wojny…,  

op. cit. s. 24. 
48

 Odezwa Obywatele z dnia 23 września 1915 roku; [w:] Ibidem, s. 33. 
49

 Zgodnie z treścią Deklaracji, polska grupa socjalistów w Wilnie opowiadała się za usamodzielnieniem 

prawno- państwowym Litwy i Białorusi bez związków z państwami ościennymi: „Stanowczo jesteśmy 

przeciwni wszelkim dążeniom aneksyjnym w stosunku do naszego kraju, bądź ze strony Rosji i Niemiec, bądź 

też ze strony niektórych grup w społeczeństwie polskim. Natomiast czerpiąc wskazania polityczne dla naszego 

kraju li tylko z jego interesów uznajemy: a) że powinien on stanowić samodzielną jednostkę prawno- państwową 

z ustrojem opartym na szerokich demokratycznych podstawach, z centralnym organem prawodawczym  

w Wilnie; uwzględniając zaś różnice etnograficzne wewnątrz kraju, widzimy potrzebę podziału tego kraju  

na prowincje autonomiczne; b) dla względów obrony samodzielności państwowej jako też społeczno- 

ekonomicznego rozwoju, niezbędny jest jego związek prawno- państwowy z Polską na zasadach równorzędności 

tych krajów”. W deklaracji domagano się również konieczności respektowania zasady samostanowienia 

narodów, z zagwarantowaniem praw mniejszości narodowych oraz równouprawnienia wszystkich obywateli; 

[w:] Ibidem, s. 36. 
50

 A. Deruga, Litwa w pierwszych latach po rewolucji październikowej, Warszawa 1967, s. 668. 
51

 Zob. Das Land Ober-Ost. Deutsche Arbeit in dem Verwaltungsgebieten Kurland, Litauen Und Bialystok-

Grodno, Stuttgart–Berlin 1917. 
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pozostającymi na początku wieku XX w orbicie wpływów rosyjskich. Późniejsze deklaracje 

litewskich polityków zaczęły coraz wyraźniej akcentować konieczność obrony własnej 

kultury poprzez stworzenie „narodowego monopolu”
52

. Porzucenie programu federacyjnego, 

dającego rękojmię równego traktowania nielitewskich obywateli byłego Wielkiego Księstwa 

Litewskiego, którzy znaleźliby się w granicach projektowanego państwa litewskiego musiało 

budzić sprzeciw u części polskich środowisk politycznych. Żądania wyrażane przez Litwinów 

stworzenia państwa litewskiego na zasadach etnicznych, czyli opierających się na założeniu  

o przynależności do przyszłego litewskiego tworu państwowego terytoriów na których 

większość mieszkańców mówiła po litewsku i określała siebie mianem Litwinów, rozciągały 

tę zasadę także na obszary Litwy szczepowej z XII-go wieku, a nawet te obszary, jak 

Wileńszczyzna czy Obwód Suwalski, które charakteryzowała zupełnie inna od litewskiej 

świadomość narodowa. Na w ten sposób skonstruowane określenie etniczności, nie zgadzali 

się przedstawiciele Narodowej Demokracji a także część konserwatywnych ziemian oraz 

przedstawicieli PPS. Zgodnie z zamysłami kierunków lewicowych, przyszłość Litwy powinna 

była kształtować się w szerszych, powiększonych o część Białorusi granicach, które 

pozostawałyby w federacji z Polską
53

.  

Program Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego wobec przyszłego kształtu 

państwa litewskiego opierał się z kolei na poparciu dla jego utworzenia ale w granicach 

językowego obszaru litewskiego, w którego skład wejść miała Kowieńszczyzna, zachodnia 

część Wileńszczyzny oraz obszar północnej Suwalszczyzny, reszta terytorium,  

z Wileńszczyzną z Wilnem, terytoriami Grodna i Nowogródka zostałaby wcielona do Polski. 

Program Narodowej Demokracji, zwany „wcieleniowym” dowodził, iż odrodzona  

w granicach etnograficznych Litwa nie zdołałaby utrzymać się w tak ustanowionych 

granicach, wobec tego, prędzej, czy później, wobec niesamodzielności gospodarczej  

i militarnej dążyłaby do ściślejszego powiązania z Polską
54

. 

Pomimo, iż program Narodowej Demokracji wydawał się w tamtych warunkach 

łatwiejszym do zrealizowania, wśród przedstawicieli warszawskiej myśli politycznej 

dominował pogląd o bliskiej łączności Litwy z Polską, lecz na zasadach rozszerzenia państwa 

litewskiego o terytoria nieetnograficznie litewskie. Wcielenie Wilna traktowano w tym 

kontekście jako rozwiązanie ostateczne
55

. 
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 W. Wielhorski, Polska…, op. cit., s. 246. 
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 Ibidem, s. 274. 
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 Ibidem, s. 276. 
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 O stanowisku polskiej sceny politycznej świadczyć może deklaracja stronnictw polskich z maja 1917 roku:  

„W imieniu ludu państwa polskiego wskrzeszonego, stronnictwa i prądy polityczne domagają się przez 
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Polska „warszawska” myśl polityczna w okresie Wielkiej Wojny i tuż przed 

ukształtowaniem się nowego ładu politycznego po jej zakończeniu w kwestii Litwy zbliżała 

się do zapatrywań społeczeństwa polskiego na Litwie, nie dostrzegając silnej antypolskiej 

tendencji, przewijającej się coraz częściej w litewskiej narracji o przyszłości własnego 

państwa.  Jedynie program Narodowej Demokracji odżegnywał się od polsko-litewskich 

reminiscencji historycznych, stawiając na realizm polityczny i takie ukształtowanie przyszłej 

państwowości litewskiej, któryby z jednej strony dawało gwarancję na przetrwanie nowego 

litewskiego tworu państwowego w wąsko pojmowanych granicach etnograficznych, z drugiej 

zaś zabezpieczałoby interes polskich mieszkańców części ziem byłego Wielkiego Księstwa 

Litewskiego
56

.  

Ustanowienie za przyzwoleniem władz niemieckich na Litwie w dniach 18-20 

września 1917 roku przez działaczy litewskich, litewskiej Rady Krajowej (Taryby) 

rozpoczęło okres finalizowania litewskich wysiłków w celu odzyskania niezależności 

państwowej. Pomimo, iż Niemcy nie zgodzili się z litewską proklamacją państwa z dnia  

16 lutego 1918 roku i doprowadzili do powrotu formuły oddającej co prawda Litwie 

niezależność państwową, zagwarantowaną niemieckim wsparciem i przyrzeczeniem 

gotowości do przystąpienia do wiecznego i trwałego sojuszu z Niemcami, podpisana  

10 grudnia 1917 roku Litwa zdołała „wytargować” protekcyjną niezależność
57

. Akceptacja 

daleko posuniętej zależności od Niemiec, przy jednoczesnym odcięciu się od jakichkolwiek 

polskich koncepcji traktujących o przywróceniu formuły federacyjnej i rozszerzeniu granic 

litewskich na terytoria litewsko-białoruskie jeszcze bardziej poróżniła obie strony sporu, 

który oficjalnie zaczynał funkcjonować w polskim dyskursie politycznym i publicystycznym 

jako otwarty konflikt
58

. Część polskiej sceny politycznej dopatrywała się w litewsko- 

niemieckim sojuszu etapu w kształtowaniu się buforowego państwa litewskiego zależnego od 

Rzeszy
59

. Do krystalizacji konfliktu przyczynił się rozwój świadomości politycznej 

polskojęzycznych mieszkańców Wilna i Wileńszczyzny, którzy w linii taktycznej litewskiej 

polityki, odrzucającej jakiekolwiek formy opierania swojej państwowości na kilkuwiekowej 

zażyłości z Polską zaczęli dostrzegać niebezpieczeństwo dla własnej przyszłości na ziemiach 

byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tym samym w sposób dwutorowy - z pozycji 

                                                                                                                                                         
przedstawicieli swych niżej podpisanych istnienia niepodległego państwa dla ziem byłego W. Ks. Litewskiego. 

Polska dążyć będzie niezłomnie do wznowienia unii z Litwą niepodległą w mocnej nadziei, że ludy 

zamieszkujące Litwę: Litwini, Polacy, Białorusini, znajdą w wolnym zespoleniu obu państw rękojmię rozwoju 

narodowego, kulturalnego i gospodarczego wszystkich warstw społecznych”. 
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 W. Wielhorski, Polska…, op. cit., s. 278. 
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 P. Łossowski, Konflikt polsko-litewski 1918-1920,  Warszawa 1996, s. 18-19. 
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 Z. Budecki, Stosunki polsko-litewskie po wojnie światowej 1918-1928, Warszawa 1928, s. 3. 
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 J. Jurkiewicz, Rozwój polskiej…, op. cit., s. 146. 
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polskiej myśli politycznej byłego Królestwa Polskiego oraz „kiełkującej” myśli politycznej 

Polaków na Litwie i Białorusi rozpoczęła się ofensywa w obronie „nielitewskich” 

mieszkańców ziem litewsko-białoruskich
60

. Dla przedstawicieli polskiej myśli politycznej na 

Litwie i Białorusi idee federacyjne, co podkreślał Jan Jurkiewicz nie odgrywały istotniejszej 

roli. Pojawiały się co prawda reminiscencje o wspólnej państwowości osadzone na 

wspomnieniach polsko-litewskich porozumień unijnych, jednak dla mieszkających w Wilnie  

i na Wileńszczyźnie Polaków najbardziej liczącą się, nienazwaną ideą była opcja łączności  

z Polską, która gwarantowałaby godne traktowanie ludności polskiej na „Kresach”
61

.  

Sytuacja Niemiec u kresu Wielkiej Wojny mobilizowała polską ludność do 

wzmożonej aktywności. Kres niemieckiej okupacji na Litwie stanowił więc doskonały 

moment na podjęcie konkretnych działań, mających na celu manifestację aktywności 

społecznej i politycznej Polaków na ziemiach litewsko-białoruskich, zmuszającej przyszłych 

decydentów, organizujących na nowo powojenny ład w regionie do liczenia się z ich 

istnieniem i potrzebami
62

. Radykalizacja nastrojów wśród polskich mieszkańców Wilna  

i Wileńszczyzny przybrała na sile pod koniec 1918 roku. Między przeciwnikami Taryby  

a zwolennikami niezależności państwa litewskiego dochodziło coraz częściej do konfrontacji. 

Dla przedstawicieli Taryby sprawą priorytetową było „wytrwanie na wileńskim posterunku”, 

szczególnie, że tak Wileńszczyzna jak i samo Wilno w litewskich projektach 

państwowotwórczych  odgrywały kluczową rolę
63

.  
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JAKO PRZYKŁAD ORGANIZACJI NON-PROFIT DZIAŁAJĄCEJ  

NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE 

 

Litewskie Towarzystwo Św. Kazimierza w Sejnach as an example of non-profit 

organizations acting for the Lithuanian community in Poland 

 

Streszczenie:  We współczesnych państwach mniejszości narodowe odgrywają ważną role w życiu politycznym 

i społecznym. Istotną funkcję w rozwoju Litwinów w Polsce pełnią organizacje reprezentujące ich interesy  

w społecznościach lokalnych. Przedstawiony zarys specyfiki badanej mniejszości pozwala lepiej zrozumieć 

istotę działań podejmowanych przez stowarzyszenia mniejszości litewskiej. Za studium przypadku w pracy 

wybrano Litewskie Towarzystwo Świętego Kazimierza w Sejnach. 

Słowa Kluczowe: mniejszość litewska, organizacja non profit, Sejny 

 

Summary: In modern countries the minorities have an important role the political and social life. Important role 

in the development of Lithuanians in Poland played organizations representing their interests in local 

communities. Outline of the specific study of minorities to better understand the actions taken by the Lithuanian 

minority associations. The case study in this work is Litewskie Towarzystwo Świętego Kazimierza w Sejnach. 

Keywords: Lithuanian Minority, Non-Profit Organization, Sejny 

 

 

Terytoria współczesnych państw zamieszkują często grupy etniczne i mniejszości 

narodowe różniące się od większości obywateli. Ich pojawienie się jest uwarunkowane 

naturalnymi migracjami ludności, bądź działalnością państw na przestrzeni wieków.  

W ostatnich latach w Polsce wzrasta zainteresowanie mniejszościami narodowymi. 

Jest to niewątpliwie przejaw tendencji wzmacniania roli małych grup społecznych  

w państwie. W procesie integracji tychże społeczności ważną funkcję pełnią organizacje, 

dbające o rozwój kultury, tradycji oraz poznanie historii własnego narodu. 

Autor artykułu przedstawieni aktualną sytuację mniejszości litewskiej w Polsce. Jako 

studium przypadku wybrano Litewskie Towarzystwo Św. Kazimierza w Sejnach. Jest to 

organizacja o charakterze non profit, która od blisko dwudziestu pięciu lat dba o zachowanie 

tożsamości społeczności litewskiej na pograniczu polsko-litewskim.  
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W pracy zostaną omówione m.in. następujące kwestie: pojęcie i klasyfikacja 

organizacji pozarządowych, w tym non profit. Następnie analizie zostanie poddana struktura 

organizacyjna oraz działalność Litewskiego Towarzystwa Św. Kazimierza w Sejnach.  

Problemem badawczym jest próba odpowiedzi na pytanie: „Czy i w jakim stopniu 

Towarzystwo wpływa na integrację społeczności litewskiej zamieszkującej w Polsce?” 

Wybór Litewskiego Towarzystwa Św. Kazimierza w Sejnach podyktowany był długoletnią 

tradycją jego działalności oraz możliwością porównania dwóch jej okresów, czyli w II i III 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Metodologia i źródła 

W pracy wykorzystano metody analizy i krytyki piśmiennictwa naukowego oraz 

metodę historyczną. W przypadku źródeł wywołanych przez autora pracy, wykorzystano 

techniki obserwacji uczestniczącej oraz wywiady spontaniczne.  

Jednym z powodów podjęcia wskazanego tematu jest znajomość badanej 

problematyki, ze względu na zamieszkiwanie autora pracy wśród społeczności litewskiej. 

Głównymi materiałami, które posłużyły do opracowania poszczególnych zagadnień 

podjętych w pracy, były poza publikacjami naukowymi, źródła archiwalne oraz wytworzone, 

czyli wywiady przeprowadzone przez autora. Wykorzystano również materiały pochodzące 

 z pracy dyplomowej autora pracy oraz publikacje w języku litewskim.  

 

Wyniki badań 

W literaturze przedmiotu możemy wyróżnić klasyfikacje podmiotów gospodarczych 

ze względu na formę własności oraz formę organizacyjno-prawną. Zgodnie z przyjętymi 

wyżej wymienionymi kryteriami, organizacje dzielą się na zorientowane na zysk, nazywane 

jako for profit, oraz non profit. Te drugie charakteryzują się brakiem działania w celu 

uzyskania przychodu
1
.  

Tomasz Kafel wskazuje na fakt, że obie grupy organizacji możemy znaleźć w sektorze 

zarówno prywatnym, jak i publicznym. Funkcjonują bowiem instytucje skupiające  

się na wartościach wyższego rzędu, służące człowiekowi. Do tej grupy zaliczymy  

np. instytucje społeczne, fundacje, stowarzyszenia. Ich głównym celem jest pomoc 

społeczeństwu w realizacji zamierzonych celów, a nie czerpanie korzyści majątkowych
2
.  

                                                 
1
 B. Iwaszkiewicz-Rak, Siła wizerunku organizacji pozarządowych, [w:] „Trzeci sektor”, nr 5, 2006,  s. 30.  

2
 T. Kafel, Wykorzystanie metody analizy partnerów w monitoringu otoczenia organizacji non-profit 

 (na przykładzie Rejonowego Urzędu Pracy), [w:] „Organizacja i kierowanie”, nr. III, 1997, s. 83.  
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Dlatego też kluczowe dla dalszych rozważań jest przedstawienie cech wyróżniających 

organizacje non profit na tle innych podmiotów gospodarczych. Organizacje non profit 

skupione są na ideach takich jak dobro człowieka czy ochrona zdrowia i środowiska. 

Realizują zadania społeczne, związane z polityką społeczną danego państwa, które nie 

znalazły swojego odzwierciedlenia w działalności innych stowarzyszeń. Zysk takiej 

organizacji uznawany jest jedynie jako forma realizacji swoich celów kierunkowych 

zawartych w statucie. Perspektywa działania jest długofalowa, a efekty trudne do zmierzenia
3
.  

Organizacje non profit definiuje się jako: podmiot prowadzący działalność na rzecz 

osiągania celów społecznie użytecznych, w którym ewentualnie wypracowany zysk jest 

przeznaczony wyłącznie na działalność statutową
4
. 

W praktyce oznacza to, że władze danej organizacji nie odprowadzają nadwyżki 

finansowej poza organizację, nie czerpią z tej działalności zysku. Przy tworzeniu tego typu 

instytucji, w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę cel istnienia, a dopiero później źródła 

finansowania czy sposoby zarządzania
5
.  

Współcześnie w wielu publikacjach organizacje non profit zaliczane są do tzw. 

trzeciego sektora gospodarki. Termin wywodzi się z literatury anglojęzycznej i ma na celu 

wyróżnienie trzech sektorów gospodarki: sektora prywatnego, publicznego i tzw. trzeciego  

-  nazywanego zamiennie sektorem społecznym
6
.  

Rola trzeciego sektora w organizacji społeczeństwa ma charakter uzupełniający. 

Sektor ten wypełnia funkcje, których nie realizują dwa pierwsze: państwo ze względu  

na przyjęte zasady i możliwości realizacji zadań społecznych i biznes ze względu na brak 

ekonomicznej motywacji do podejmowania tych działań
7
. 

Zgodnie z przyjętymi kryteriami, instytucjami non-profit zaliczanymi do trzeciego 

sektora gospodarki, są m.in.: stowarzyszenia, w tym społeczno-kulturalne czy kultury 

fizycznej oraz Ochotnicze Straże Pożarne, Zakłady Doskonalenia Zawodowego mające status 

stowarzyszeń, fundacje, związki zawodowe, organizacje pracodawców, partie polityczne, 

                                                 
3
 D. Głogosz, S. Golinowska, Pozarządowe instytucje społeczne: między państwem a społeczeństwem, Warszawa 

1999, s. 37.  
4
 E. Leś, Organizacje non profit w nowej polityce społecznej w Polsce na tle europejskim, Warszawa 2013,  

s. 17.  
5
 B. Iwaszkiewicz-Rak, op. cit., s. 39.  

6
 G. Makowski, T. Schimanka, Organizacje pozarządowe i władza publiczna: drogi do partnerstwa, Warszawa 

2008, s. 37. 
7
 Ibidem.  
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organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego, z wyjątkiem organizacji, w których 

członkostwo jest obligatoryjne, jak Izby Lekarskie, Rady Adwokackie
8
.  

Na potrzeby niniejszej pracy jako przykład organizacji non profit wykorzystano 

Litewskie Towarzystwo Św. Kazimierza w Sejnach. W dalszej części pracy zostanie 

przedstawiona historia organizacji oraz jej charakterystyka działania na rzecz społeczności 

litewskiej w Polsce.  

Lietuvių šv. Kazimiero Jaunimui Auklėti ir Globoti Draugija” (Litewskie 

Towarzystwo im. św. Kazimierza Wychowania Młodzieży i Opieki nad nią) - dalej: LTK 

zostało powołane do życia 5 października 1925 roku w Wilnie. Była to najliczniejsza  

i najbardziej znana organizacja mniejszości litewskiej  w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej. 

Siedziba centralna towarzystwa znajdowała się w Wilnie. W swoich szeregach skupiało 

prawie 20 tysięcy członków i liczyło 477 oddziałów w 1935 roku. Celem towarzystwa było 

krzewienie oświaty litewskiej. Prowadziło ono zespoły taneczne, czytelnie czy sekcje 

sportowe dla młodzieży.  

Oddziały LTK aktywnie organizowały też obchody rocznic, które miały na celu 

umacnianie i podtrzymywanie tożsamości litewskiej. Najczęściej obchodzono takie święta 

jak: św. Kazimierza, odzyskanie niepodległości przez Litwę 16 lutego, Dzień Matki czy 

święta związane z Witoldem Wielkim. Do 1936 roku udało się 113 religijnych, historycznych  

i narodowych jubileuszy. 

Warto zaznaczyć, że duży wpływ na działalność stowarzyszenia miało litewskie 

duchowieństwo, z tego tez powodu cieszyło się wysokim uznaniem w społeczności litewskiej. 

Decyzją władz Polski LTK zostało zlikwidowane w 1937 roku
9
. Za oficjalną przyczynę 

likwidacji uznano krzewienie nastrojów antypolskich wśród społeczności litewskiej.  

Podczas swojej działalności LTK utworzyło 30 kół, wyposażyło czytelnie w blisko  

6 tysięcy tytułów (czytelnie odwiedziło 3,5 tysiąca czytelników). Działalność LTK  

w lokalnych społecznościach litewskich podtrzymywało świadomość narodową, m.in. przez 

rozwój litewskiej oświaty. Towarzystwo umożliwiło Litwinom rozwój swoich zainteresowań. 

Było to stowarzyszenie apolityczne, reprezentowało interesy społeczności litewskiej  

w dziedzinie oświaty i szeroko pojętej kultury
10

. 

                                                 
8
 E. Leś, S. Nałęcz, J. Wygnański, S. Teopler, L. Salamon, Sektor Non-Profit w Polsce. Szkic do portretu, 

dostęp: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/civicpedia.pl/public/raporty/jonh_hopkins_pol_2000.pdf 

(17.02.2015). 
9
 M. Iwanicki, Ukraińcy, Białorusini, Litwini i Niemcy w Polsce w latach 1918-1990, Siedlce 1991,  

 s. 138. 
10

 Ibidem, s. 112. 
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W nowej rzeczywistości politycznej w kraju po roku 1989, w relacjach między 

większościami a mniejszościami nie zniknęły wszystkie problemy. Mimo zdecydowanie 

większego zaangażowania władz w sprawy mniejszości litewskiej, po obu stronach  

nie zapomniano o sporach sprzed lat. Przedstawiciele grup zamieszkujących tereny 

Rzeczypospolitej skarżyły się na brak określonego statusu prawnego, ustawowego aktu 

prawnego regulującego prawa i obowiązki mniejszości, w tym litewskiej. W odróżnieniu  

od wielu innych krajów europejskich w latach 90-tych Polska nie opracowała ustawy  

o mniejszościach narodowych i etnicznych
11

. Mniejszości narodowe w Polsce miały jednak 

możliwość zakładania własnych organizacji, których celem była ochrona ich praw oraz 

aktywne uczestniczenie w kodyfikacji ówczesnego prawa. 

W życiu codziennym Litwinów ważną rolę odegrały organizacje społeczne, w tym 

LTK. Po jego zamknięciu w 1937 roku, odrodzenie nastąpiło dopiero w 1990 roku.  

W styczniu część działaczy Litewskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego utworzyła 

komitet organizacyjny LTK. Oficjalna rejestracja w Sądzie Wojewódzkim w Suwałkach 

miała miejsce 25 maja 1990 roku
12

. Inicjatorami reaktywowanej organizacji byli Olgierd 

Skrypko i Olgierd Niewulis. Oboje byli wieloletnimi działaczami Litewskiego Towarzystwa 

Społeczno-Kulturalnego. Olgierd Skrypko przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego,  

Olgierd Niewulis piastował urząd sekretarza. 

 Podczas I zjazdu Towarzystwa 13 grudnia 1992 roku w Sejnach uchwalono statut 

organizacji i spośród członków wybrano zarząd. Przewodniczącym został Witold Franciszek 

Grygutis. Piastował on swój urząd nieprzerwanie do 2007 roku
13

. 

LTK w swoich założeniach zamierza kontynuować tradycje organizacji istniejącej  

w okresie międzywojennym. Zmianie uległa nazwa stowarzyszenia z Litewskiego 

Towarzystwa im. św. Kazimierza Wychowania Młodzieży i Opieki nad nią na Litewskie 

Towarzystwo Świętego Kazimierza w Sejnach. Siedzibą władz jest miasto Sejny, a obszarem 

działalności obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  

Stowarzyszenie jako organizacja non profit wspiera działalność mniejszości litewskiej 

na ternach Suwalszczyzny. Stowarzyszenie jest finansowane ze strony Polski i Litwy. 

                                                 
11

 E. Pietruszkiewicz, Liczebność i rozmieszczenie społeczności litewskiej w Polsce. Status prawny. Stan 

organizacyjny (organizacje, ich cele i warunki działania) i dostęp do środków masowego przekazu, [w:]  

Litwini w Polsce. Materiały informacyjne o sytuacji mniejszości litewskiej w Polsce, S. Birgiel (red.), Puńsk 

1995, s. 9. 
12

 K. Tarka, Litwini w Polsce 1944-1997, Opole 1998, s. 198. 
13

 B. Makowski, Litwini w Polsce 1920-1939, Warszawa 1986, s. 113. 
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Zgodnie z danymi pochodzącymi z archiwum LTK pierwsze dotacje przyznano w 2006 roku 

na działalność bieżącą towarzystwa w kwocie blisko 33 tyś. złotych
14

.  

Sytuacja ekonomiczna organizacji ulegała poprawie, kiedy to w 2007 roku  

na stanowisko przewodniczącego wybrano Olgierda Wiaktora. To właśnie z jego inicjatywy 

złożono wnioski o dofinansowanie ze strony ówczesnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji (MSWiA), Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej, 

Departamentu Mniejszości Narodowych i Uchodźstwa przy Rządzie Republiki Litewskiej, 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Środki na działalność towarzystwa 

pochodzą również ze składek członkowskich oraz darowizn.  

W 2007 roku ze środków MSWiA uzyskano dotacje w kwocie 36 tysięcy złotych  

na wydawanie kwartalnika „Šaltinis”
15

. Jest to czasopismo o profilu historyczno-kulturalnym, 

poświęcające dużo uwagi sprawom Kościoła, wznowienie jego wydawania nastąpiło w 2005 

roku. Celem gazetki jest przybliżenie społeczeństwu powiatu sejneńskiego  

i suwalskiego historii mikroregionu, informowanie społeczności litewskiej i polskiej o życiu 

kulturalnym i społecznym litewskiej mniejszości narodowej w Polsce. „Šaltinis” jest 

wydawany w nakładzie sześćset egzemplarzy co kwartał, a ponadto dostarcza się go do 

Biblioteki Narodowej w Warszawie, do biblioteki w Wilnie i do szkół w naszym regionie,  

a także do członków naszego Towarzystwa w czternastu oddziałach w całej Polsce
16

. 

Dwa razy w roku ukazuje się okładka polskojęzyczna, skierowana do polskich 

czytelników. Kwartalnik jest kontynuatorem litewskiego dziennika codziennego wydawanego 

w Sejnach w latach 1906-1915. W Sejnach znajdowała się drukarnia, w której oprócz gazety 

wydawano książki w języku litewskim. W dniu 28 marca 2010 roku „Šaltinis” obchodził 

pięciolecie wznowienia swojej działalności. Z tej okazji odbył się jubileuszowy koncert.  

Na scenie wystąpiły litewskie zespoły taneczne, odnowiono wystawę w muzeum Domu 

Litewskiego poświęconą historii kwartalnika
17

.  

Działalność „Šaltinisa” jest finansowana ze strony MSWiA, a po reformie 

administracyjnej w 2011 roku Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (MAiC). Każdego 

roku kwota dofinansowania oscyluje w granicach 30-40 tysięcy złotych. Aktywność 

kwartalnika jest jedną z wielu form podtrzymywania odrębności kulturowej mniejszości 

                                                 
14

 Sprawozdanie finansowe za 2006 rok, Archiwum LTK w Sejnach. 
15

 Sprawozdanie finansowe za 2007 rok, Archiwum LTK w Sejnach. 
16

 Wywiad z Olgierdem Wiaktor, dn. 10.04.2012. 
17

 J. Malinowska-Wiaktor, 5 urodziny kwartalnika Šaltinis, ,,Šaltinis” 2011, nr XVI, s. 1. 
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litewskiej w Polsce, jak również jednym z głównych nośników informacji wśród tej 

społeczności
18

.  

W 2008 roku LKT uzyskało po raz pierwszy dofinansowanie ze strony Departamentu 

Mniejszości Narodowych i Uchodźstwa przy Rządzie Republiki Litewskiej w kwocie  

4 tysięcy złotych na działalność bieżącą. W tym roku budżet wynosił około 55 tysięcy 

złotych, w następnym roku zmniejszył się do kwoty blisko 53 tysięcy złotych
19

.  

Od 2010 roku w ramach działalności towarzystwa co roku organizowany jest konkurs  

o Św. Kazimierzu - opiekunie młodzieży litewskiej. Jego pierwsza edycja była finansowana 

ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  Republiki Litewskiej w kwocie 5 tysięcy 

złotych
20

. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży litewskiej. Przez zabawę 

mają oni możliwość pogłębić swoją wiedzę o historii swojego kraju oraz kultury. Jak co roku, 

finał konkursu odbywa się w Domu Litewskim w Sejnach, gdzie zwycięzcy otrzymują 

pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.  

LTK wspiera rozwój katolickiego ducha w społeczności litewskiej sprawując opiekę 

nad litewskim chórem kościelnym w Sejnach. Chór powstał w 1992 roku, pierwszy raz 

wystąpił podczas Świąt Wielkanocnych. Założycielem chóry był Sławomir Kardel jako nowy 

organista w tamtejszej parafii. W procesie powstawania i rozwoju chóru ważną rolę odegrała 

Asta Vieverskytė, nauczycielka muzyki w pobliskiej szkole, która po namowach chóru 

zgodziła się na współpracę. Początki były trudne, gdyż Sławomir Kardel nie miał wcześniej 

styczności z językiem litewskim. Jednak z czasem udało mu się nawiązać owocną współpracę 

z jego grupą wokalną, którą prowadzi do dziś. W 2011 roku dzięki pomocy stowarzyszenia  

i dofinansowania ze strony MAiC w kwocie 12 tysięcy złotych chór nagrał płytę  

ze swoimi pieśniami. Obecnie grupa znana jest zarówno w regionie, jak i na Litwie
21

. 

Aktywna działalność członków z Sejn zaowocowała powstaniem kolejnej inicjatywy 

kulturalnej pt. „Przegląd litewskich chórów kościelnych w Żegarach” w maju 2014 roku. 

Spotkanie miało na celu zaprezentowanie wszystkich litewskich kościelnych grup wokalnych 

z okolicy zarówno z Polski, jak i Litwy oraz wzajemnej wymiany doświadczeń. Impreza 

zgromadziła blisko 250 widzów. LTK jako organizator zapowiedział kolejne edycje tego 

wydarzenia
22

.  

                                                 
18

 Wywiad z Olgierdem Wiaktor, dn. 02.02.2015.  
19

 Sprawozdanie finansowe za 2008 rok, Archiwum LTK w Sejnach. 
20

 Sprawozdanie finansowe za 2009 rok, Archiwum LTK w Sejnach. 
21

 E. Pietruszkiewicz, Lenkjos ietuvų šv. Kazimierai drugijos savaiavirom, ,,Šaltinis”, nr XVIII, s. 2. 
22

 Wywiad z Olgierdem Wiaktor, dn. 02.02.2015.  
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Dzięki dużemu wsparciu finansowemu ze strony MAiC w wysokości blisko 86 tysięcy 

złotych (roczny budżet wynosił 92 tysiące złotych) w 2011 rok, organizacja przyczyniła  

się do upamiętnienia wielu wydarzeń mających znaczenie dla społeczności litewskiej
23

. 

W tym roku obchodzona była 185. rocznica utworzenia litewskiego seminarium 

duchownego w Sejnach, zorganizowana przez Litewskie Towarzystwo Świętego Kazimierza. 

Historia powstania seminarium sięga schyłku XVIII wieku. 

Po Kongresie Wiedeńskim sytuacja geopolityczna w Europie uległa zmianie. W tym 

okresie powstało Królestwo Polskie. W dniu 30 czerwca 1818 roku papież Pius VII bullą  

Ex imposita Nobis utworzył diecezję augustowską, czyli sejneńską. Podwójna nazwa 

wynikała z faktu, iż obejmowała ona swoim zasięgiem terytorium województwa 

augustowskiego, w późniejszych latach była to gubernia, a stolicą biskupią zostało miasto 

Sejny. W tym okresie brakowało księży, którzy biegle posługiwali się językiem litewskim  

i mogli pracować w parafiach litewskich
24

. 

W 1826 roku biskup Mikołaj Manugevicius założył seminarium duchowne w Sejnach.  

Do 1915 roku seminarium czynne było w Sejnach, po wybuchu pierwszej wojny światowej 

zostało przeniesione do Rosji. Seminarium zostało zamknięte, a klerycy i profesorowie 

deportowani na Litwę. Po stronie polskiej funkcjonowało seminarium w Łomży. Oficjalnie 

przestało działać w 1926 roku, kiedy to przeszło równą stuletnią drogę historyczną. Księża 

kończący seminarium duchowne w Sejnach często wybierali drogę dalszej edukacji, wielu  

z nich wyjechało na studia w głąb Rosji czy do Europy Zachodniej. Na zachodzie studiowali 

oni w Rzymie lub w miejscowości Fryburg w zachodniej Szwajcarii. Duszpasterze  

po ukończeniu studiów byli bardzo cenieni na Litwie. Ich wiedza i horyzont kulturalny 

stanowiły bezcenną wartość, która miała odzwierciedlenie w życiu duchownym Litwy,  

jak również w sferze kultury i sztuki. Wśród absolwentów możemy znaleźć takie osoby jak:  

V. Mykolaitis-Putinas, który jest jednym z największych pisarzy litewskich. W dniu  

28 sierpnia 2012 roku odbyły się obchody upamiętniające powstanie seminarium, odprawiona 

została msza święta w Bazylice Sejneńskiej w intencji wychowanków seminarium. Następnie 

stowarzyszenie zorganizowało konferencję naukową z udziałem gości z Litwy, podczas której 

przypomniano historię utworzenia i działalności seminarium. Szczególnym zainteresowaniem 

cieszył się wykład wygłoszony przez Algimantasa Katiliusa, który w ciekawy sposób 
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 Sprawozdanie finansowe za 2011 rok, Archiwum LTK w Sejnach. 
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 A. Katlius, Litwini- wychowankowie sejneńskiego seminarium duchownego na uniwersytetach katolickich 
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przedstawił losy kleryków po ukończeniu seminarium na uniwersytetach Europy Zachodniej. 

Konferencja została zwieńczona uroczystą kolacją w pobliskiej restauracji
25

. 

Towarzystwo dba o rozwój intelektualny młodzieży należącej do społeczności 

litewskiej. W 2012 roku zorganizowano warsztaty dziennikarskie dla uczniów szkół średnich. 

Jak sam przewodniczący mówi: Celem warsztatów jest rozwijanie zainteresowań 

dziennikarskich wśród młodzieży i związanych z nimi zagadnień z życia społecznego  

i kulturalnego oraz polityki. Ćwiczenia i wykłady mają na celu poprawne konstruowanie 

informacji prasowych, sprawne posługiwanie się słowem pisanym, gromadzenie, selekcję  

i ocenę materiałów, naukę redagowania tekstów i robienia zdjęć. Osoby chętne będą mogły 

kontynuować i rozwijać zdobytą wiedzę przy redagowaniu naszego „Šaltinisa”. Zadanie 

polegało na zainteresowaniu lokalnej młodzieży pracą dziennikarza i zapoznaniu uczniów  

z cyklem wydawniczym począwszy od zbierania materiałów przez redagowanie tekstów, 

edycje zdjęć i makietowanie, aż do ukazania się gotowego numeru. Zajęcia takie pomogą 

uczestnikom w przełamywaniu osobistych barier psychicznych, samodzielnym i krytycznym 

myślenia oraz nauczą odpowiedzialności i pracy w zespole. W warsztatach wzięła udział 

młodzież szkół średnich. Warsztaty przebiegły w dwóch sesjach: pierwsza - w miesiącu 

czerwcu, druga - w miesiącu październiku 2012 roku
26

. 

Projekt ten jest przeznaczony dla młodzieży narodowości litewskiej z województwa 

podlaskiego. Stowarzyszenie pokrywa prawie wszystkie koszty, dojazd jest indywidualny. 

Warsztaty odbyły się w Puńsku w Centrum Kultury Etnicznej. Podczas warsztatów uczestnicy 

odwiedzili redakcję i drukarnię „Aušry”. Towarzystwo chce w ten sposób pokazać możliwość 

współpracy z lokalnymi organizacjami litewskimi. Jest to bardzo ważna inicjatywa ze strony 

Towarzystwa. Projekt ma na celu zachęcenie młodych ludzi do większego zainteresowania 

codziennym życiem własnej społeczności. Wielu z uczestników w przyszłości będzie pisać 

artykuły do prasy litewskojęzycznej wydawanej w Polsce: „Šaltinis”, „Aušra”m  

i „Suvalkietis”
27

. 

W tym samym roku zorganizowano również konkurs plastyczny dla dzieci  

i młodzieży o Św. Kazimierzu - opiekunie młodzieży litewskiej oraz grę edukacyjną  

pt. „Moja ziemia, moja historia”. W 2012 roku kwota dofinansowania ze środków 

państwowych wyniosła 70,5 tysiąca złotych, a sam budżet 88 tysięcy
28

.  
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Działalność Towarzystwa sprowadza się do ochrony dziedzictwa kulturowego 

mniejszości litewskiej zamieszkującej tereny Suwalszczyzny. Właśnie z jego inicjatywy 

odrestaurowano wiele pomników i krzyży mających charakter religijny. Przykładem jest 

odnowiony w 2009 roku krzyż we wsi Wołyńce. Został tam postawiony metalowy krzyż, 

wykonany przez rzemieślników z Litwy. Wyryto na nim napis upamiętniający tysiąclecie 

pierwszej wzmianki o Litwie. Sama idea stawiania pomników i krzyży jest symbolem 

pamięci i historii. Jest bardzo ceniona wśród lokalnej społeczności. Wiele osób z własnej woli 

pomaga przy budowie czy przekazuje materiał. Działalność ta w pewien sposób wpływa na 

podtrzymanie własnej odrębności. Często przy renowacji pomagają młodzi ludzie, dzięki 

czemu mają oni okazje poznać, obok historii swojego państwa, także obyczaje. Pierwszy 

drewniany krzyż na tych terenach został postawiony w 1902 roku
29

. 

Innym znaczącym wydarzeniem w procesie integracji społeczności litewskiej jest 

poznanie dawnych litewskich tradycji obchodzenia Dnia Matki i Velines (Zaduszki).  

W pierwszą niedziele maja na Litwie obchodzony jest Dzień Matki. Z tej okazji w Sejnach  

z inicjatywy Stowarzyszenia organizowany jest koncert przez zespoły ludowe działające  

w Domu Litewskim. Każdego roku koncerty poświęcone są upamiętnieniu ważnych 

wydarzeń historycznych. W 2012 roku występ odbył się z okazji upamiętnienia zesłań 

Litwinów na Sybir. W czasie koncertu zostały przedstawione historie matek, które wraz  

z dziećmi, musiały opuścić domy, a następnie w bardzo trudnych warunkach były wywożone 

na Sybir. Bardzo podobne wydarzenie kulturalne odbywa się w Puńsku, tylko że tam 

organizatorem i wykonawcą jest zespół choreograficzny Jotva. Inną okazją do poznania 

dawnych litewskich tradycji są Velines (Zaduszki). Wówczas  odbywa się koncert, podczas 

którego wspominane są zmarłe osoby ważne dla społeczności i regionu. Po nim odbywa się 

pochód na cmentarz, gdzie rytualnie spala się stare drewniane krzyże. Według wierzeń, 

krzyża bowiem nie wolno wyrzucić czy pozwolić mu zgnić. Spalenie jest swego rodzaju 

oddaniem go Bogu. Mniejszość litewska przywiązuje dużą uwagę do obrzędów religijnych. 

Interesujący jest fakt, że młodzi Litwini starają się kultywować stare obyczaje
30

. 

W 2013 roku działalność LTK skupiona była wokół wydawania kwartalnika „Šaltinis” 

oraz działalności bieżącej takiej jak organizacja wycieczki do Wilna czy organizacja 

konkursów dla młodzieży. Roczny budżet wynosił około 77 tysięcy złotych
31

.   
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Podobna sytuacja miał miejsce w 2014 roku. Sztandarowym przedsięwzięciem była 

organizacja przeglądu litewskich chórów kościelnych w Żegarach. W tym samym roku Urząd 

Marszałkowski Województwa Podlaskiego przekazał 3,5 złotych na działalność LTK. Roczny 

budżet organizacji wyniósł 60 tysięcy złotych
32

. 

W 2015 roku planowane są uroczyste obchody 10-tej rocznicy wznowienia 

wydawania kwartalnika „Šaltinis”. Celem jest uroczyste upamiętnienie wydawania gazety 

oraz organizacja koncertu upamiętniającego to wydarzenie, którego celem będzie 

przypomnienie historii litewskiego piśmiennictwa na ziemi sejneńskiej i możliwość spotkania 

z byłymi redaktorami, a ponadto ukazanie ważności idei wydawania litewskich czasopism dla 

lokalnej społeczności. W tym samym roku ma zostać wydany albumu, który będzie 

zwieńczeniem inwentaryzacji znajdujących się na terenie powiatu sejneńskiego krzyży  

i kapliczek. Dzięki temu ukazana zostanie historyczna i kulturowa wartość, którą spełniały  

i spełniają oraz ich bardzo ważna funkcja społeczna. Krzyże i kapliczki są wyrazem potrzeb 

duchowych i artystycznych, zarówno twórców jak i fundatorów. Pozostawienie 

zgromadzonego materiału dla przyszłych pokoleń wpłynie na podtrzymanie i rozwój 

tożsamości kulturowej mniejszości litewskiej w Polsce, a także stanie się okazją do 

zapoznania się z ich rodowodem i historią ze strony turystów odwiedzających region
33

. 

Analizując działalność LKT na przestrzeni lat warto wspomnieć, że Stowarzyszenie 

podjęło inicjatywę zmiany nazwy ulicy w Sejnach, gdzie znajduje się obecnie Konsulat 

Republiki Litewskiej: z 22 Lipca na ulicę im. Antanasa Baranauskasa. Problem ze strony 

mieszkańców dotyczył tego, że tablice z nazwą ulicy miały być w języku litewskim. Biskup 

Antanas Baranauskas jest to postać ceniona przez narodowość litewską. Przedstawiają go jako 

wielkiego poetę, międzynarodowej sławy filologa. Do najważniejszych jego osiągnięć można 

zaliczyć wkład w poprawę stosunków polsko-litewskich w końcu XIX i na początku  

XX wieku w kwestii językowo-kościelnej w ówczesnym biskupstwie wileńskim. Stworzył  

on cykl pieśni religijnych w języku litewskim oraz rozpoczął tłumaczenie na ten język Pisma 

Świętego. Dlatego też sytuacja z nazwą ulicy wzbudziła wiele kontrowersji wśród 

okolicznych mieszkańców, jak również lokalnych władz. Jest to kwestia dotąd nierozwiązana, 

pomimo wielu prób jej rozstrzygnięcia. 
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Wnioski 

LTK odwołujące się do założeń organizacji sprzed II wojny światowej, działa  

już ponad 25 lat. Jest to szanowana organizacja na terenach Suwalszczyzny, szczególnie  

w środowisku litewskim. Głównym celem Towarzystwa jest ukazanie bogatej kultury  

i tradycji ludowej jaką posiadają Litwini. Towarzystwo prowadzi szeroko rozumianą 

działalność kulturalno-oświatową. Poświęca dużo uwagi sprawom Kościoła, organizując 

wiele uroczystości religijnych. Stowarzyszenie chce również przybliżyć młodemu pokolenie 

historię swojej Ojczyzny, organizując wycieczki na Litwę, czy święta upamiętniające ważne 

wydarzenia dla tego kraju. LTK tworzą przede wszystkim sami mieszkańcy terenów 

Sejneńszczyzny, którzy przy wsparciu ze strony Litwy i Polski angażują się w codzienne 

życie mniejszości litewskiej. Obecnie jest coraz mniej organizacji niższego szczebla, które 

skupiają się na rozwoju danego regionu, a nie całego kraju. 

LTK jest przykładem organizacji non profit, która przy wsparciu ze strony rządu 

Litwy i Polski ma możliwość dbania o rozwój i tożsamość społeczności litewskiej w Polsce. 

Dzięki zaangażowaniu członków i ciężkiej pracy zarządu, Towarzystwo każdego roku 

realizuje wiele projektów docenianych zarówno przez władze, jak i społeczność lokalną  

w regionie.  
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Magdalena Jaworek, Marlena Pedynkowska  

 

STREETWORKER - LIDER  LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI 

 

Streetworker - leader of local community 

 
Streszczenie: Streetworking jest metodą coraz częściej wykorzystywaną do pracy w środowisku otwartym ze 

względu na swoją specyfikę działań, która nieodzownie łączy się z nietypową formą lidera społecznego.  

To bycie i towarzyszenie swoim podopiecznym, uważna obserwacja relacji między nim a środowiskiem oraz 

umiejętność krytycznej refleksji. Nie ma na celu wyrwania jednostek z ich naturalnego środowiska, 

streetworkerzy są świadomi, tego, że „nie zbawią świata”. Jednak ciągle zmieniająca się rzeczywistość generuje 

coraz to nowsze problemy, w których pomoc instytucjonalna w pewnych obszarach nie przynosi wymiernych 

efektów. To właśnie ta przestrzeń jest idealnym miejscem pracy dla pedagogów ulicy.  

Słowa kluczowe: Streetworking, streetworker, pedagog ulicy, lider społeczny, społeczeństwo, praca  

w środowisku otwartym 

 

Summary: Streetworking is the method often uses to work in open environment because of the specific activity, 

what is connecting with untypical social leader. To be and accompany to your own person under your charge, 

carefully observation relation between him and the environment and also ability critical reflection. The 

streetworkers know that they “do not solve the world”, there is no target to pick out individual person from their 

natural environment. But the always changes reality generates the new problems, which intuitional help in 

certain area will not give rational effects. This area is ideal place to work for street educator. 

Keywords: Streetworking, streetworker, the street educator, leader of the social, society, work  

in an open environment 

 

 

W dzisiejszym świecie określenie lider czy przywódca kojarzy nam się z osobami 

związanymi z przeszłością, panowaniem rodów królewskich, władców czy z obecnymi 

podziałami politycznymi. Większość ludzi nie zauważa potencjalnych aktywizatorów  

i szefów w swoim najbliższym otoczeniu. Dla pracowników wielkich firm czy korporacji ich 

przywódcami będą dyrektorzy i prezesi. Jak wskazuje Małgorzata Podzielska są dwa typy 

ludzi: pierwsi z nich kierują swoim podwładnymi, a drugi rodzaj to człowiek dający się 

kierować przez przywódcę
1
. 

Nie tylko usystematyzowane partie polityczne, kluby sportowe, firmy czy 

przedsiębiorstwa posiadają lidera czy społecznego przywódcę
2
. Te stereotypowe myślenie 

nadal jest zakorzenione w podświadomości polskiego społeczeństwa, jednak w rzeczywistości 
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liderem „może być każdy, kto swoim postępowaniem i zachowaniem zachęca innych do 

przestrzegania określonych zasad”
3
,  pozwala zorganizować w kreatywny i aktywny sposób 

czas wolny nie tylko dzieciom i młodzieży, ale każdej osobie chętnej bez względu na jej płeć  

i wiek. Lider to ten, który sam wie i umie zachęcić innych, żeby też wiedzieli. Lider to ten, 

który nie tylko wie, ale też i stosuje się do tej wiedzy i stara się żyć w zgodzie z tą wiedzą
4
. 

Funkcja społecznego lidera sprzyja umacnianiu więzi koleżeńskich, jak również pozwala na 

poznanie bardzo ważnych zasad życia w lokalnej społeczności. Istnieje wiele nazw, które 

mówią o osobach działających w rozmaitych środowiskach poza murami instytucji 

pomocowych. Jest to wynikiem specyfiki kraju, miasta, dzielnicy, gdyż nieodłączny element 

tworzy kontekst występowania danego problemu oraz jego historia. Jednak mimo tych różnic 

najpopularniejszą i najczęściej stosowaną, a zarazem najszerszą nazwą jest streetworking.  

 

Wyjaśnienia terminologiczne i rys historyczny streetworkingu 

Angielska nazwa streetworking to nic innego jak praca uliczna, której zadaniem jest 

dotarcie do pewnej charakterystycznej grupy osób w miejscach najczęściej przez nią 

odwiedzanych
5
. Można ją rozumieć jako mobilny komponent pracy np. z młodzieżą, jednak 

cechuje się trwałą propozycją kontaktu z jednostką/jednostki, które z powodu cierpienia  

i negatywnych doznań straciły zaufanie i są niechętnie nastawione do świata
6
. Wymiennie 

stosuje się również słowo outreach w dosłownym znaczeniu docierać na zewnątrz
7
. 

Streetworking, to wychodzenie poza mury instytucji do człowieka, który często  

z różnych powodów nie korzysta z pomocy instytucjonalnej w normalny sposób. 

Streetworkerzy pracują więc w dość nietypowych miejscach jakimi są: ulice, parki, dworce, 

ogródki działkowe, dzielnice miast itp., można powiedzieć, że wszędzie tam, gdzie mogą 

znaleźć osoby potrzebujące ich pomocy, takie jak: bezdomni, dzieci ulicy, narkomani czy 

ofiary prostytucji
8
. 

Pierwszych streetworkerów powinniśmy poszukiwać w kraju, który jest kolebką pracy 

socjalnej, chodź tak naprawdę nie ma jasnego rysu historycznego, kiedy owa metoda 

powstała. W Stanach Zjednoczonych w latach 20 ubiegłego stulecia pojawili się pierwsi 

pracownicy terenowi, było to spowodowane kryzysem gospodarczym, który doprowadził do 

                                                 
3
 Poradnik Promotor Dobrego Życia - Lider Zdrowia, Warszawa 2009, s. 8. 

4
 Ibidem. 

5
 S. A. Bałchan, M. Lasota, Przewodnik Streetworkera, Katowice-Opole 2010, s. 9. 

6
 A. Kurzeja, Dzieci Ulicy. Profilaktyka Zagrożeń, Kraków 2010, s. 99.  

7
 Ł. Hobot, Praca socjalna w środowisku ulicznym z osobami bezdomnymi oraz młodzieżą zagrożoną 

wykluczeniem i niedostosowaniem społecznym na przykładzie projektu „Streetwork - skuteczny kontakt  

z klientem”, [w:] Streetworking. Aspekty teoretyczne i praktyczne, M. Michel (red.), Kraków 2011, s. 98. 
8
 S. A. Bałchan, M. Lasota, op. cit., s. 9. 
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tego, że dzielnice miast pogrążały się w nędzy. Owocowało to powiększającą się liczbą 

ulicznych gangów, których członkami były głównie ubogie niezasymilowane z resztą 

społeczeństwa mniejszości narodowe. Rolą streetworkerów było ułatwienie tym młodym 

potencjalnym przestępcom, przystosowania się do życia społecznego. W późniejszych latach 

pracownicy uliczni zaczęli działać aktywnie również wśród narkomanów
9
. 

W latach 60-70-tych XX wieku streetworking pojawił się także w Europie,  

w państwach takich jak: Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Holandia oraz tereny 

Skandynawii. Pracownicy uliczni zajmowali się wtedy głównie narkomanami, członkami 

subkultur czy kibicami klubów piłkarskich
10

. W kolejnych okresach programy pracy ulicznej 

zaczęły być kierowane do szerszej grupy odbiorców i miały na celu np. przeciwdziałanie 

postawom nazistowskim, bezdomności itp.
11

. 

Podobnie jak w Stanach Zjednoczonych tak i w Europie, praca uliczna zaczęła 

rozszerzać swoją działalność. W latach 80-tych ruszył w Hamburgu program MOBI (Mobile 

Kinder und Jugend Arbeit), którego zadaniem miało być przeciwdziałanie narkomanii, 

rasizmowi, anarchii czy faszyzmowi. Pozytywnym przykładem są  streetworkerzy, którzy po 

upadku muru berlińskiego zaczęli pracować z subkulturą neonazistowską z organizacji 

Gangway. Niemieccy streetworkerzy jednak nie pracowali tylko i wyłącznie z trudną 

młodzieżą. W roku 1980 ruszył projekt Hydra skierowany do osób trudniących się 

prostytucją, mający na celu pomoc zarówno w wyjściu z prostytucji, jak również wszelakie 

poradnictwo czy pomoc kobietom, które tym zawodem się trudnią. Ważna była również 

walka z dyskryminacją społeczną i prawną prostytutek. Jednak trzeba podkreślić, że działania 

w tym zakresie nie obejmowały tylko i wyłącznie kobiet, pracownicy uliczni docierali 

również do młodych chłopców pałających się tym zawodem, oferując nie tylko pomoc 

psychologiczną i lekarską, ale również bilet powrotny do domu. Na terenie Rumunii 

streetworkerzy pomagali i pomagają przeżyć bezdomnym dzieciom, które żyją w kanałach 

lub wegetują na dworcach czy stacjach metra
12

. 

W Polsce pierwszymi streetworkerami możemy nazwać osoby, które z czystej dobroci 

serca pomagały czy to młodym ludziom, czy bezdomnym. Jedną z czołowych postaci na 

gruncie polskim jest Kazimierz Lisiecki, zwany przez dzieci ulicy, którymi się zajmował, 

                                                 
9
 M. Dvořák, Zawód: streetworker, dostęp: http://archiwum.rp.pl/artykul/720850_Zawod:_streetworker.html 

(22.05.2012) 
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 S. A. Bałchan, M. Lasota, op. cit., s. 9. 
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 D. Brandes, W. Specht, Praca z dziećmi ulicy w European Network on Street Children Wordwide (ESWG)  

i International Society for Mobil Youth Work (ISMO). Projekty i koncepcje, [w:] Dzieci ulicy. Problemy. 

Profilaktyka. Resocjalizacja, G. Olszewska-Baka (red.),  Białystok 2000, s. 34. 
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„Dziadkiem”. Lisiecki robił dokładnie to, co współcześni  pedagodzy ulicy, wyciągał dzieci 

spod mostów, zabierał z dworców, zaczepiał na ulicach.
13

 Innym przykładem polskiego 

prekursora działań metodą streetworkingu jest Janusz Korczak (Henryk Goldszmit), choć  

w literaturze nie jest jednoznacznie powiedziane, że był pedagogiem ulicy. Jednakże losy 

dzieci ulicy i ulica jako środowisko pracy, wraz z jej tragediami i nędzą, nie były mu obce
14

. 

W Polsce, również w okresie lat 60-tych XX wieku, rozwinął się nurt wychowania 

podwórkowego/pedagogiki podwórkowej. Dostrzeżono potrzebę pracy w środowisku 

lokalnym jakim jest ulica, podwórka, gdyż to tam zachodzi socjalizacja dzieci i młodzieży. 

Charakteryzowała się ona spontanicznością. Była to społeczna inicjatywa, która aktywnie 

odpowiadała na potrzeby dzieci. Ówcześni pedagodzy podwórkowi nie mieli, bądź mieli, 

niewielką wiedzę o zaburzeniach, rozwoju psychologicznym dziecka czy niedostosowaniu 

społecznym. Wiedzę czerpali z własnych doświadczeń, ale przede wszystkim cechował ich 

optymizm i wiara, że dzieci nie są złe
15

. […] potrafili osobistym zaangażowaniem  

i przykładem porwać rodziców, a także innych mieszkańców domów, podwórka czy nawet 

osiedla do wspólnej, społecznej pracy na rzecz dzieci
16

. 

 

Streetworker - społeczny lider 

Streetworking działał oraz działa na całym świecie i zyskuje coraz większą  

popularność w pracy z osobami potrzebującymi
17

. Nikt nie jest w stanie uniknąć możliwego 

ubożenia i wykluczenia, dlatego współcześnie w literaturze możemy spotkać bardzo szeroki 

wachlarz odbiorców pracy metodą streetwork. Joanna Dec pisze o następujących typowych 

grupach docelowych:  

- młodzi ludzie unikający klasycznych form pracy z nimi, tworzący nieformalne grupy  

w określonych miejscach, 

- osoby trudniące się prostytucją obu płci, 

- kobiety i dziewczyny, które pozostają w miejscach gdzie dochodzi do licznych konfliktów 

socjalnych, 

- bezdomni, 

- narkomani, 

                                                 
13

 A. Kurzeja, op. cit., s. 58. 
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 Ibidem, s. 64. 
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 Ibidem, s. 64-65. 
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 Zob. B. Tracewski, Twórcy działalności środowiskowej w Warszawie, „Przyjaciel Dziecka”, nr 7-12/2002,  

s. 14. 
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- młodzież i dzieci uciekające z domów jak oraz wszelkiego rodzaju placówek opiekuńczo-

wychowawczych, resocjalizacyjnych itp.
18

. 

Agnieszka Walendzik zalicza do tych grup również: 

- dzieci ulicy (są to dzieci, które większość swojego czasu spędzają na ulicy), 

- migranci bezprawnie przebywający na terenie kraju, 

- wszelkiego rodzaju mniejszości nie potrafiące zasymilować się ze środowiskiem 

lokalnym
19

.  

Należy pamiętać, że w pracy metodą streetwork można wyróżnień również kilka jej 

form: 

- praca ukierunkowana na jednostkę, gdzie najważniejszą rolę pełni osobista więź i kontakt 

między pedagogiem ulicy a podopiecznym. Streetworker nie tylko pośredniczy  

w uzyskiwaniu pomocy, ale również otacza indywidualną opieką i wsparciem wychowanka. 

Najczęściej wykorzystywana jest do pracy z osobami uzależnionymi; 

- nastawiona na grupę (służy utrzymaniu więzi między jej członkami. Praktykuje się ją  

w pracy z młodymi ludźmi); 

- oparta na ofertach pomocy (opiera się na konkretnym programie pomocowym skierowanym 

do określonej grupy docelowej); 

- nastawiona na multiplikatorów (jest to tworzenie i wspieranie inicjatyw, które mają 

charakter samopomocowy np. szkoli się liderów w danej grupie)
20

. 

Daniel Goleman twierdzi, że pozycja lidera była i jest zajmowana przez osoby stabilne 

emocjonalnie będące uczuciowym wsparciem dla niepewnych ludzi w czasach zagrożenia, 

obliczu klęsk i nieszczęść. Jak twierdzi i zauważa autor „Granica między efektywnym 

przywództwem a manipulacją jest cienka, ale wyraźna. Efektywni liderzy nie skłaniają osób 

podległych do naruszania ich zasad. A manipulatorzy to robią. W czasach rozkwitu 

indywidualizmu coraz więcej ludzi chce zostać przywódcami, wiele osób nie chce się 

poddawać wpływowi innych. Nieliczni mają świadomość, że nowy model przywództwa to 

współpraca, pomoc w osiąganiu wspólnych celów, a nie naruszanie swojej woli”
21

. 

Streetworker jako społeczny lider nie tylko organizuje w pozytywny sposób czas wolny 

młodym ludziom, ale również pokazuje, czym powinni się kierować funkcjonując w obecnym 

                                                 
18

 J. Dec, Streetworking jako forma pracy z młodzieżą zagrożoną, dziećmi ulicy, [w:] Zagrożenia okresu 

dorastania, Z. Izdebski (red.),  Zielona Góra 2008, s. 347-348. 
19

 A. Walendzik, Streetwork jako forma pracy socjalnej, [w:] Streetworking. Teoria i praktyka, E. Bielecka 

(red.), Warszawa 2005, s. 36. 
20

 J. Dec, op. cit., s. 348. 
21

 M. Florek-Moskal, Dobry lider nie jest manipulatorem, „Wprost” nr 14/2009, s. 60-61. 
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świecie oraz rozbudza w podopiecznych chęć do naśladowania.
22

 Nietypowość społecznego 

liderowania w przypadku pedagogów ulicznych polega na tym, iż na początku pełni on tylko 

funkcję obserwatora dając poznać się grupie docelowej. Głównym zadaniem streetworkerów 

jest nawiązanie kontaktów face to face z jednostką lub gronem osób potrzebujących w ich 

naturalnym środowisku akceptując wszelkie reguły i zasady tam panujące. W spontaniczny, 

jednak przemyślany sposób szuka pretekstu do nawiązania kontaktu z podopiecznymi, 

zachowując tym samym własną tożsamość i poszukując w środowisku własnego miejsca  

i roli. Musi się przy tym wykazywać komunikatywnością, asertywnością, charyzmą, musi być 

silny emocjonalnie, cierpliwy, przekonany o słuszności swych działań i w określony sposób 

atrakcyjny dla tych, wśród których ma pracować - narkomanów, prostytutek, członków 

subkultur, trudnej młodzieży. Do jednostek trafia za pośrednictwem grup, a do grup 

wykluczonych - często za pośrednictwem jednostek
23

. Dopiero po pewnym czasie to grupa,  

z którą pracuje pedagog uliczny nieformalnie przekazuje przywództwa streetworkerowi.  

Jest to świadectwo pełnej akceptacji i zaufania osobie z zewnątrz. 

Wiadomo jednak, żeby nakłonić i przekonać kogoś do wykonania danej czynności 

trzeba przyjąć pewien styl współpracy z podopiecznymi i oddziaływania na nich.  

Halina Grzymała-Moszczyńska wyróżnia dwa zasadnicze wzorce, pierwszy to styl kierowania 

grupą a drugi to styl sprawowania władzy przez lidera. Do szczególnego charakteru 

kierowania grupą przez lidera wyszczególniła: 

- typ paternalistyczny, w którym lider podejmuje decyzję ze współudziałem grupy  

i sprawuje kontrolę przy wykonywaniu danej czynności nad podwładnymi, 

- typ konsultacyjny, jest to przypadek gdzie pracownicy sami mają prawo w podejmowaniu 

decyzji i w wykonaniu pracy, 

- typ partycypacyjny, jest to styl podejmowania decyzji za pomocą głosowania bądź 

decydowania przez poszczególne osoby odpowiedzialne za wykonanie danej pracy
24

.  

Najbliższym wzorcem kierowania grupą przez lidera dla metody streetworkingu jest 

typ konsultacyjny, ponieważ to beneficjenci najlepiej znają swoje otoczenie i samych siebie 

ze swoimi zasobami i deficytami. Streetworker może jedynie ukierunkować i zmotywować do 

odpowiedniego działania. 

Drugim wyszczególnionym przez Halinę Grzymała-Moszczyńską kierunkiem jest 

bardzo istotny podział stylu sprawowania władzy przez lidera, mianowicie wyróżnia ona: 
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- styl nakazowy - lider wydaje szczegółowe instrukcje swoim podwładnym, którzy 

niejednokrotnie nie posiadają wystarczających kwalifikacji oraz wiary we własne możliwości; 

muszą być motywowani i kontrolowani przez przywódcę, 

- styl perswazyjny - lider wyjaśnia swoim pracownikom podjętą jednoosobową decyzję  

i komunikuje się z nimi jako z osobami zaangażowanymi w pracę, 

- styl opierający się na współpracy - lider posiada wykwalifikowaną kadrę, której brakuje 

jedynie motywacji i zaangażowania, które przywódca społeczny próbuje w nich wzbudzić. 

Współpraca nastawiona na ścisłym kontakcie ze współpracownikami, razem podejmują 

decyzję bądź nawet decyzje zapadają od strony podwładnych a lider tylko je popiera. 

- styl jako „przekazanie kompetencji” - odpowiedzialność za wykonanie danej czynności  

i podejmowane decyzje rozłożone są na osoby kompetentne i w pełni zmotywowane i to one 

ponoszą odpowiedzialność. Lider stoi na uboczu, w pełni ufa swoim podopiecznym
25

.  

W przypadku sprawowania władzy streetworking opiera się na współpracy.  

Wyżej wymienione typy lidera są uzależnione od wewnętrznych i zewnętrznych 

czynników modyfikujących. W dużym stopniu cechy charakterologiczne decydują o naszych 

możliwościach i dyspozycjach preferowanych w wykonywaniu danej funkcji w danym 

miejscu i czasie. Do wewnętrznych czynników zaliczyć trzeba doświadczenie i samoocenę 

lidera oraz podejście do swoich podopiecznych. To właśnie te elementy często wpływają na 

ocenę, uznanie i ewentualny przyznany autorytet ze strony ludzi, z którymi liderzy mają 

kontakt pełniąc funkcję społecznego przywódcy. Natomiast do zewnętrznych czynników 

zaliczyć trzeba elementy często niezależne od lidera. Przeważnie jest to sytuacja wynikająca  

z zaistniałej presji i trudności środowiskowych, w jakiej znalazła się jednostka czy grupa. 

Bardzo ważna jest tutaj postawa przywódcy, jego doświadczenie i znajomość ludzi, z jakimi 

współpracuje i który sprawia, że inni dobrowolnie robią to, czego nie zrobiliby bez wpływu 

lidera i pragną żyć w świecie przez niego stworzonym
26

.  

Jak określa Marek Rabij lider znajduje się w każdym kręgu ludzi i to właśnie taka 

osoba musi wskazać kierunek, w jakim podążać ma dana społeczność
27

. Jednak nie każdy 

potrafi wzbudzić w drugim człowieku przekonania, iż obrany zakres działań jest właściwą 

drogą, dlatego bardzo ważna okazuję się postawa przywódcy, który charyzmatycznie z pełną 

ufnością podwładnych odnajduje w nich swoich sojuszników. Jak twierdzi autor lider nie 
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może wywierać presji, straszyć i naciskać podwładnych, twierdzi że większe korzyści są  

z lidera, który rozumie, kreatywnie motywuje i pobudza aspiracje pracowników
28

.  

Oczywiście nie każdy jest dobrym doradcą, bo jak wiadomo nie każdy nadaje się na 

dane stanowisko, a stanowisko lidera odbierane jest jako łatwe. Jak twierdzi Zbigniew 

Pełczyński rola lidera tylko z pozoru wydaje się oczywista, przywódca podejmuje ryzyko: 

lider wychodzi z szeregu, nie robi tego, co wszyscy, widzi, że można pójść w innym kierunku,  

i na dodatek potrafi przekonać ludzi, że to odpowiedni kierunek
29

. Niezwykle ważna jest 

relacja streetworkera z grupą, jednostką, z którą pracuje jednak nic nie dzieje się tu od razu. 

Praca uliczna wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska, które pod wpływem 

kontekstów społecznych, kulturowych, środowiskowych ulega ciągłej transformacji. Z punku 

widzenia klientów daje im pełne poczucie bezpieczeństwa, gdyż osoby pracujące na ulicy 

wchodzą w świat dla nich obcy, który rządzi się swoimi prawami a panami sytuacji są 

beneficjenci. Stanowi ciekawą alternatywę dla pomocy instytucjonalnej, z której nie każdy 

korzysta.  

Charyzmatyczny lider jest pewnego rodzaju charyzmatycznym nauczycielem, który 

przekazuje pewne własne ideały innym ludziom, oni jeszcze innym i tak dalej, i wcale nie 

musi być to wykształcona osoba, może być to nieuk, który posiada odpowiednie cechy 

charyzmatycznego przywódcy. Współcześnie streetworkerzy to nie tylko pracownicy socjalni. 

Mogą być nimi zarówno byli więźniowie, księża, studenci czy osoby czujące nieodpartą chęć 

działania na rzecz innych. Można ich spotkać nie tylko na ulicach, ogródkach działkowych, 

dworcach ale także w domach kultury, dyskotekach czy klubach osiedlowych. Najważniejsze 

jest to, że aby pomagać trzeba nawiązać nić zaufania między podopiecznymi a pedagogami 

ulicy. Streetworkerzy nie są od moralizowania, nie narzucają swojej pomocy, mogą przynieść 

coś do jedzenia, jakiś koc jeśli ktoś tego potrzebuje. A czasem po prostu podejdą  

i porozmawiają. Często się zdarza, że wielu z nich to osoby zajmujące się profesjonalnie 

pracą z ludźmi np. pedagodzy, psychologowie, specjaliści od resocjalizacji, ale są również 

tacy, którzy swoim autentyzmem i doświadczeniami związanymi z pobytem w więzieniu, 

zażywaniem narkotyków zyskują przychylność środowiska
30

.  

Oczywiście jak to w życiu bywa, tak i wśród liderów są osoby, które pozytywnie 

wpływają na drugą jednostkę, ale są też tacy, którzy czynią i wyrządzają tym samym samo 

zło. Jest to po prostu osoba, która ma wielką moc przekonywania, dobra w gromadzeniu 

                                                 
28

 Ibidem, s. 52. 
29

 A. Masłoń, Lider różni się od dyrygenta. Zbigniew Pełczyński uczył Clintona, Orbana i Sikorskiego, 

„Dziennik Gazeta Prawna” nr 208, 2009, s. 7. 
30

 M. Dvořák, op. cit. 
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zwolenników i budząca entuzjazm
31

. Tak szczególnej mocy osobowości poddaje się wiele 

ludzi i nie potrafią oni w racjonalny sposób wytłumaczyć dlaczego popierają danego lidera. 

Liderzy charyzmatyczni wytwarzani są przez kombinacje potrzeb społecznych, oczekiwań 

ludzkich i własnej mocy tych przywódców. Stąd też społeczne i polityczne warunki, które 

stwarzają potrzebę charyzmatycznego przywódcy, czasami nie wystarczają, by się pojawił, 

jeśli nie ma odpowiedniego kandydata do tej roli
32

. 

Leszek Kołakowski nazywa takich nieformalnych przywódców strażnikami, 

przewodnikami czy pomocnikami […], nie musi wcale być znany
33

  i tak też można rzec  

o streetworkerze. Praca na ulicy jako specyficzna metoda oddziaływania nie ma jasno 

określonych ram teoretycznych, jest to spowodowane tym, że pracownicy uliczni docierają do 

bardzo szerokiego grona odbiorców. Wymaga to indywidualnego podejścia do każdego  

z podejmowanych przez nich problemów. Pedagodzy uliczni zasady swojego funkcjonowania 

i pomagania  w środowisku otwartym opierają na etyce podpartej tolerancją i szacunkiem dla 

swoich klientów. Zależy im na tym, aby być jak najłatwiej dostępnym, dzięki czemu są często 

pierwszym i ostatnim ogniwem łączącym klienta z edukacją i pomocą społeczną. Posługują 

się nowatorskimi metodami pracy, których celem jest bliskość. Pamiętając jednak, iż to oni są 

gośćmi w danym środowisku, a główną rolę odgrywa grupa, do której przychodzą.  

Nie wyciągają ludzi z naturalnego środowiska, ich relacja opiera się na towarzyszeniu    

i rozwoju w tych jednostkach szacunku do siebie, odkrywaniu własnych umiejętności oraz 

skłanianiu do udziału w życiu społecznym
34

. Pedagog pracujący na ulicy powinien również 

pojawiać się regularnie w wybranych przez siebie miejscach, ma być tym stałym elementem 

chaotycznego świata. A jego czas pracy powinien być dostosowany do grupy docelowej. 

Dyskrecja, respektowanie granic oraz utrzymanie osobistego dystansu powinno leżeć  

u podstaw pracy ulicznej
35

. 

  W literaturze przedmiotu można napotkać o swego rodzaju kodeksie, który powinien 

przestrzegać streetworker. Pedagog ulicy winien orientować się w imionach i przezwiskach 

osób, z którymi pracuje. Daje to jego klientowi poczucie zainteresowania oraz okazuje w ten 

sposób należyty szacunek do niego. Istotne jest to, aby określić skąd i kim są osoby,  

z którymi pracuje, jednak należy pamiętać, że nie można być nachalnym, gdyż straci zaufanie, 

                                                 
31

 A. Masłoń,  op. cit., s. 7. 
32

 L. Kołakowski, Charyzmatyczny przywódca, charyzmatyczny nauczyciel, „Gazeta Wyborcza”, nr 111/2006,  

s. 13-14. 
33

 Ibidem, s. 14. 
34

 A. Fontanie, M. Andersson, T. Quoc-Duy, J. Etxeberria, E. de Boeve. J. Martin, S. Kabw  Mukanz-Diyamby, 

M. Giraldi, Międzynarodowy przewodnik metodologiczny po streetworkingu w świecie, Warszawa 2009, s. 17. 
35

 M. Bernasiewicz, Metodyka pracy wychowawcy podwórkowego wśród „dzieci ulicy”, [w:] Resocjalizacja  

w stronę środowiska otwartego, I. Pospiszyl, M. Konopczyński (red), Warszawa 2007, s. 201. 
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którym obdarzyła go grupa docelowa. Pamiętajmy, że cierpliwość jest cnotą i jedną  

z najważniejszych cech streetworkera. Niewątpliwie musi wierzyć w sens i mieć wiarę w to 

co robi. Nie należy zapominać zarówno o bezpieczeństwie własnym jak również osób,  

z którymi pracuje. Powinien wystrzegać się wszelakich form oceniania zarówno postaw jak  

i zachowań podopiecznych. Relacje w pracy streetorkera opierają się na obopólnym zaufaniu, 

nie należy więc działać zbyt pochopnie, aby tego nie stracić. Pedagog ulicy powinien być 

przygotowany na różnorodne pytania, gdyż edukacja i poradnictwo są ważnym elementem 

jego pracy. Pamiętać trzeba, żeby mało mówić a dużo słuchać, bo to często pedagog ulicy jest 

jedyną osobą z poza środowiska, z którą podopieczni mogą porozmawiać i zostać 

wysłuchanym
36

. 

 

Podsumowanie 

Streetworking został powołany do wyrównywania szans osób marginalizowanych 

społecznie. To, w jaki sposób pedagog ulicy pracuje i co go łączy z podopiecznymi wynika  

z równowagi jaka panuje między celami a sposobem ich realizacji. Skupiają się głównie na 

osiągnięciu tego, co nieosiągalne czyli na kontakcie z poszczególnymi grupami bądź 

jednostki. Motywowaniu i towarzyszeniu, którego zadaniem jest specyficzne wsparcie. 

Edukacji społecznej, która ma ukazać możliwości uzyskania pomocy systemowej. Działania  

u podstaw łagodzącemu wykluczenie i degradacje społeczną oraz podnoszeniu świadomości 

politycznej i społecznej na temat warunków życia grup docelowych
37

. 

Praca streetworkera nie tylko ogranicza się do animacji czasu wolnego, niektórzy 

ludzie przychodzą do pedagogów ulicy w chwilach trudnych po poradę, ale i nie tylko. 

Spowodowane jest to dużym zaufaniem i pewnego rodzaju autorytetem, jakie podopieczni 

nadali pedagogom ulicy z którymi współpracują.  Ta specyficzna metoda pracy w środowisku 

otwartym wymusza na swoich pracownikach konieczność ciągłego podnoszenia swoich 

kwalifikacji jak i dostosowania się do warunków, które ciągle ulegają jakimś zmianą. Dlatego 

streetworkerzy są swoistego rodzaju „pomostami” między ulicą a społeczeństwem  

i instytucjami państwowymi
38

.  

 

 

 

 

 

                                                 
36

 A. Walendzik, op. cit., s. 39-40. 
37

  A. Fontanie, M. Andersson, T. Quoc-Duy, J. Etxeberria, E. de Boeve. J. Martin, op. cit., s. 17. 
38

 K. Tomaszewski, Zrozumieć, zaakceptować, aby zapobiegać - co pedagodzy robią na ulicy?, „Opieka, 

Wychowanie, Terapia”, nr 3-4/2009, s. 7. 
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ROLA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ FUNDACJI  

VITA FAMILIAE W KSZTAŁTOWANIU  

SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 

  

The role of Occupational Therapy Workshops Foundation Vita Familiae  

in shaping civil society 

 

Streszczenie: Intencją autorów artykułu - prócz analizy kluczowych dla artykułu pojęć - jest zwrócenie uwagi 

czytelnika na rolę Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji Vita Familiae w kształtowaniu społeczeństwa 

obywatelskiego. Wysiłki podejmowane przez profesjonalistów, które dotyczą procesu inkluzji (włączania 

społecznego) powinny wiązać się z kreowaniem możliwości pomyślnego rozwoju i uczestnictwa społecznego 

poprzez rozwiązania systemowe. Wyzwania są przecież wspólne niezależne od środowiska, jak również rodzaju 

funkcjonujących tam organizacji i instytucji. Szczególna rola przypada tu warsztatom terapii zajęciowej.  

Słowa kluczowe: warsztaty terapii zajęciowej, społeczeństwo obywatelskie, inkluzja 

 

Summary: This paper - except for analysis of key concepts - draws the reader's attention to the role of 

Occupational Therapy Workshops Foundation Vita Familiae in shaping civil society. Efforts undertaken by 

professionals, which relate to the process of inclusion (social inclusion) should involve creating possibilities for 

successful development and social participation through system solutions. In this system a special role is played 

by occupational therapy workshops. 

Keywords: occupational therapy workshops, civil society, inclusion 

 

 

Początek lat 90. XX wieku w Polsce to okres wielkich transformacji i zmian w wielu 

dziedzinach życia. Bez wątpienia zmiany te miały znaczący wpływ na rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego w Polsce. Skala przemian była ogromna, choć stopniowa. Za czasów Polski 

Ludowej społeczeństwo obywatelskie w zasadzie nie istniało. Wszelkie role społeczne pełniło 

bowiem państwo. Społeczeństwo obywatelskie w Polsce przeszło długą drogę od 

spontanicznego organizowania się i podejmowania inicjatyw przeciw socjalistycznej władzy 

państwowej do zorganizowanych organizacji posiadających określone cele, zadania  

i współpracujących z władzami państwowymi. Od 1990 roku na terenie całego kraju, w tym 

również na terenie powiatu kolneńskiego powstają cały czas nowe organizacje pozarządowe, 

wymienić tu można wiele stowarzyszeń, fundacji, związków, towarzystw itp. Tworzą  
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je obywatele naszego państwa, obywatele powiatu kolneńskiego dla dobra i rozwoju ich 

samych, dla dobra społeczeństwa. Powstające organizacje społeczne stają się coraz bardziej 

wyspecjalizowane w swoich celach i założeniach. Jednym z głównych i najważniejszych 

celów organizacji społecznych są działania podejmowane na rzecz obywateli, na rzecz 

każdego człowieka i jego rozwoju osobistego jak również rozwoju w społeczeństwie. 

 

Idea społeczeństwa obywatelskiego  

Definiując społeczeństwo obywatelskie wyróżniamy jego dwa modele: republikański  

i liberalny. W modelu republikańskim pojęcie społeczeństwo obywatelskie oznacza 

wspólnotę polityczną, wspólnotę najwyższego rodzaju, która jest samowystarczalna.  

W modelu republikańskim społeczeństwo realizuje przede wszystkim cele etyczne. Głównym 

celem jest dobre życie obywateli. W modelu tym nie ma rozróżnienia na społeczeństwo  

i państwo. Najważniejsze w republikańskiej wspólnocie politycznej jest dobro wspólne. 

Każdy człowiek, każda jednostka spełnia się i realizuje dopiero w momencie gdy troszczy się 

o cele i realizację interesów wspólnoty
1
. 

Model republikański określa człowieka jako obywatela, który jest postrzegany przez 

pryzmat wspólnoty. Zadaniem każdego obywatela jest troska o dobro wspólnoty.  

W republikańskim modelu status bycia obywatelem wiązał się nie z przyrodzonymi prawami 

jednostki, lecz przede wszystkim z obowiązkami troski wobec wspólnoty
2
. Republikanie nie 

oddzielali wolności wspólnoty politycznej od wolności poszczególnych osób. Warunkiem 

wolności jednostki, czyli obywatela była wolność wspólnoty politycznej. Idea wspólnoty 

obywatelskiej w modelu republikańskim miała mocne podstawy normatywne
3
. 

W modelu republikańskim polityka wiąże się z etyką, ponieważ celem wspólnoty 

politycznej jest dobre życie całej zbiorowości, do którego w największym stopniu 

przyczyniają się cnoty jej obywateli, którzy postępują zgodnie z prawem i ustalonymi 

zasadami
4
. Cnota obywatelska była bardzo ważnym wręcz kluczowym pojęciem dla 

republikanów. To dzięki cnocie obywatel może realizować się w państwie, w ten sposób 

przynosić korzyść nie tylko sobie, ale innym ludziom oraz państwu
5
. Tam, gdzie obywatele 

przekładali interes własny nad dobro wspólnoty, ład polityczny ulegał degeneracji.  

Jedną z podstawowych zasad modelu republikańskiego była zasada rządów prawa.  

                                                 
1
 D. Pietrzyk-Reeves, Idea Społeczeństwa Obywatelskiego, Wrocław 2004, s. 50. 

2
 Ibidem, s. 52. 

3
 Ibidem, s. 53. 

4
 Ibidem, s. 54. 

5
 www.academia.edu (26.07.2015). 
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Myśliciele republikańscy przedkładali rządy prawa ponad rządy ludzi. Według nich prawo 

było najważniejszym spoiwem wspólnoty obywatelskiej
6
. 

Jan Jakub Rousseau to myśliciel, który zalicza się do myślicieli klasycznej tradycji 

republikańskiej, która jest czymś w rodzaju pomostu pomiędzy dwiema tradycjami: 

republikańską i liberalną, które choć odmienne, nie są tradycjami całkowicie opozycyjnymi
7
. 

Rousseau wierzył w naturalną dobroć człowieka. W swojej koncepcji odwoływał się 

nie do rozumu, lecz do wspólnych ludziom uczuć moralnych, które dodają wartości 

ludzkiemu życiu. Rousseau pojmował człowieka przede wszystkim jako obywatela i podmiot 

życia społecznego i politycznego. Wspólnota ma charakter moralny, a nie prawny. Rousseau 

za jedną z głównych, zasadniczych przyczyn powstania społeczeństwa obywatelskiego 

wymienia ochronę mienia, życia, i wolności każdego członka przez wszystkich. Ideałem dla 

Rousseau była mała wspólnota, która przypominałaby greckie miasto-państwo. Wspólnota ta 

opierałaby się na wspólnocie celów, a najwłaściwszym ustrojem takiego państwa miałaby być 

republika demokratyczna
8
. 

 

Działalność WTZ Fundacji Vita Familiae w Kolnie 

Uroczysta inauguracja działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji Vita 

Familiae w Kolnie odbyła się w 2010 roku. Nie jest to jednak początek działalności 

warsztatów. Data podjęcia działalności przez warsztat przypada na 1 grudnia 2005 roku. 

Wówczas patronat nad tą szczytną działalnością obejmowało Zrzeszenie LZS w Kolnie
9
.  

W skład zespołu specjalistów opiekujących się i pomagającym uczestnikom wchodzą 

wykwalifikowani instruktorzy terapii zajęciowej, rehabilitanci oraz psycholodzy. 

Warsztat Terapii Zajęciowej działa w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 

123, poz. 776 z póź. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

25 marca 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania 

warsztatu terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587)
10

.  

 Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej 

zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez 

osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, na miarę jej 

                                                 
6
 D. Pietrzyk-Reeves, op. cit., s. 54. 

7
 Ibidem. 

8
 Ibidem. 

9
 www.powiatkolno.pl (23.04.2015). 

10
 Dokumentacja Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji Vita Familiae. 
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indywidualnych możliwości. Terapia prowadzona jest dla osób niepełnosprawnych  

z zawartymi w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wskazaniami do terapii zajęciowej. 

Wśród uczestników warsztatów znajdują się osoby z takimi schorzeniami jak
11

:  

 Zaburzenia głosu, mowy, słuchu; 

 Zaburzenia wzroku; 

 Zaburzenia układu oddechowego i krążenia; 

 Zaburzenia neurologiczne; 

 Choroba psychiczna; 

 Upośledzenie umysłowe; 

 Epilepsja. 

Warsztat realizuje założone zadania poprzez
12

: 

 Ogólne usprawnianie; 

 Rozwijanie umiejętności, w tym wykonywania czynności życia codziennego oraz 

zaradności osobistej, przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej; 

 Przygotowanie do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój 

umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania  

o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w niezależnym 

życiu, a także poprawę kondycji psychicznej i fizycznej; 

 Rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy; 

 Rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych 

umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy 

zarobkowej, albo szkolenia zawodowego. 

Rehabilitacja uczestników oparta jest na indywidualnych programach. W związku  

z tym na warsztatach utworzono 5 pracowni, które mają pomóc w realizacji tych 

programów
13

: 

 Pracownia sztuk plastycznych – pozwala ona na usprawnianie zdolności manualnych 

uczestników, daje im możliwość wyrażania ekspresji i wartości twórczej, ćwiczenie 

spostrzegawczości, rozwijanie wyobraźni, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, 

pobudzanie potrzeby tworzenia; 

 Pracownia techniczno-ogrodowa – uczestnicy wykonują w niej proste przedmioty np. 

ramki, kwietniki, półki, szafki i inne, kształtują umiejętności rzeźbienia w drewnie 

                                                 
11

 Ibidem. 
12

 Ibidem. 
13

 T. Polkowski, K. Pilecka (red.), „Kwartalnik Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji Vita Familiae  

w Kolnie”, nr 1, marzec 2010, s. 1. 
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oraz prostej obróbki metali; pracownia umożliwia zapoznanie się i posługiwanie 

narzędziami ręcznymi odpowiednio dobranymi do rodzaju wykonywanej czynności; 

 Pracownia krawiecko-dziewiarska - wyposażona jest w maszyny do szycia, stół 

krojczy, drobny sprzęt, przybory do szycia i dziewiarstwa; pracownia pomaga 

rozwijać sprawności manualne, kształtuje dokładność i cierpliwość; 

 Pracownia przystosowana do życia codziennego - wyposażona w meble kuchenne, 

kuchnię elektryczną, zmywarkę, pralkę itp.; pracownia pozwala uczestnikom na naukę 

przygotowania najprostszych potraw, dbanie o czystość ciała, ubioru i pomieszczeń, 

wyrobienie estetyki spożywania posiłków oraz kulturalnego zachowania się przy 

stole; 

 Pracownia muzyczno-teatralna - pracownia prowadzi zajęcia poświęcone m.in. 

uczeniu starannego wyrażania się przez język, ćwiczenie w zakresie dykcji, akcentu, 

intonacji, modulacji, prowadzone są ćwiczenia rozluźniające, głosowe, rozwijające 

wrażliwość słuchową i wzrokową. 

Warsztaty posiadają salę rehabilitacyjną wyposażoną m.in. w materace, piłki, drabinki, 

lustra korekcyjne, tablice do ćwiczeń manualnych, rotor do ćwiczenia nóg, stół 

rehabilitacyjny, atlas, itp. W sali tej odbywają się ćwiczenia indywidualne z uczestnikami jak 

i grupowe. Programy ćwiczeń oparte są na zasadzie stopniowania trudności z uwzględnieniem 

możliwości psychofizycznych uczestnika
14

. Oprócz sali rehabilitacyjnej, pracownicy jak 

i uczestnicy warsztatów mają do dyspozycji salę edukacyjną wyposażoną w komputery, 

telewizor, magnetowid, kino domowe, gry edukacyjne, aparat fotograficzny, karty dialogowe, 

itp. W sali tej przewiduje się przybliżenie tajników otaczającego świata poprzez np. robienie 

zdjęć, wykorzystywanie gier edukacyjnych, naukę ogólnych zasad pacy komputera, 

użytkowanie bezpośrednio komputera
15

. 

Zgodnie z Planem Działalności Warsztatu i programami w/w pracowni każdy  

z uczestników realizuje indywidualny program rehabilitacji i terapii, który jest tworzony  

i weryfikowany na podstawie zgromadzonych dokumentów, wywiadu środowiskowego, 

obserwacji, działań i zachowań w warsztacie. Program jest realizowany w pracowni wiodącej 

i innych pracowniach według indywidualnych potrzeb. Prowadzone jest także wsparcie 

psychologiczne oraz rehabilitacja ogólna. Dużą wagę przywiązuje się do umiejętności 

zdrowego i aktywnego wypoczynku. Realizowane w WTZ indywidualne programy 

rehabilitacji i terapii są autorskimi programami tej placówki. Zostały one podzielone na 

                                                 
14

 Dokumentacja Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji Vita Familiae. 
15

 Ibidem. 
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działy: umiejętności społeczne, komunikatywność, zaradność osobista, usprawnienie 

ruchowe, stan psychofizyczny, czynności zawodowe
16

. Programy są okresowo oceniane, 

modyfikowane i doskonalone. 

 Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacji Vita Familiae w Kolnie prowadzą następujące 

zajęcia obowiązkowe
17

: 

Ogólne usprawnienie - formy zajęć: 

 Terapia grupowa, indywidualna i zbiorowa, 

 Arteterapia, 

 Muzyko-,choreo- i teatroterapia, 

 Filmoterapia, 

 Psychoterapia i wsparcie psychologiczne, 

 Terapia przez kontakt z przyrodą, 

 Przygotowanie do pracy, 

 Zajęcia rekreacyjne, 

 Spotkania religijne. 

Rozwijanie umiejętności życia codziennego - formy zajęć: 

 Trening w zakresie czynności życia codziennego, 

 Ćwiczenia w zakresie samoobsługi i higieny osobistej, 

 Trening w zakresie wyglądu zewnętrznego, 

 Zajęcia z gospodarstwa domowego: higieniczne i estetyczne przyrządzanie posiłków, 

prace porządkowe w domu, obsługa urządzeń technicznych i audiowizualnych, 

 Rozwój umiejętności ogrodniczych i technicznych, 

 Trening ekonomiczny, 

 Umiejętność odpowiedniego zachowanie się. 

Rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy - formy zajęć: 

 Trening umiejętności pracy w zespole i współodpowiedzialności za wykonywane 

zadanie, 

 Rozwijanie motywacji i tempa pracy, 

 Podnoszenie sprawności ruchowej i manualnej, 

 Ćwiczenia wytrwałości i odpowiedzialności doprowadzania powierzonego zadania do 

końca, 

 Ćwiczenia w zakresie dokładności pracy oraz przestrzegania dyscypliny pracy. 

                                                 
16

 Ibidem.   
17

 Ibidem. 
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 Rozwijanie umiejętności zawodowych - formy zajęć: 

 Zajęcia krawieckie, dziewiarskie i tkackie, 

 Zajęcia plastyczne, malarskie, 

 Zajęcia gastronomiczne i kuchenne, 

 Zajęcia ogrodnicze, techniczne i stolarskie. 

Głównym zadaniem warsztatów jest zintegrowanie uczestników z najbliższym 

otoczeniem, społecznością lokalną. W tym celu uczestnicy pod nadzorem swoich opiekunów  

z warsztatu biorą udział w różnych imprezach kulturalnych mających miejsce w powiecie
18

. 

Władze miasta i powiatu nie zapominają o niepełnosprawnych. Kolneńska Biblioteka 

Pedagogiczna już niejednokrotnie zorganizowała jasełka dla uczestników Warsztatów Terapii 

Zajęciowej. Uczestnicy warsztatów mieli okazję nie tylko oglądania i słuchania przedstawień 

ale również sami zaprezentowali swoje zdolności wokalne, kolędując wraz z młodzieżą, która 

przygotowała spektakl
19

. Ponadto, organizowano Mistrzostwa Województwa Podlaskiego 

w Tenisie Stołowym dedykowane Uczestnikom WTZ. Niepełnosprawni sportowcy stworzyli 

bardzo interesujące widowisko. Dzięki zawodom uczestnicy warsztatów mogli poczuć się jak 

prawdziwi sportowcy, odczuć, że są w centrum uwagi kibiców, że są ważni mimo swojej 

niepełnosprawności
20

.   

Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacji Vita Familiae poprzez swoje działania 

pomagają niepełnosprawnym nie tylko integrować się z mieszkańcami powiatu kolneńskiego, 

ale także z innymi niepełnosprawnymi. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolnie 

zorganizowały wojewódzką Paraolimpiadę Sportową Województwa Podlaskiego, która 

przyciągnęła blisko 120 osób niepełnosprawnych. Wcześniej, w 2007 roku pod patronatem 

kolneńskich warsztatów odbyła się już powiatowa Paraolimpiada Sportowa
21

.  

Mieszkańcy Kolna jak i tutejsze organizacje nie zapominają o niepełnosprawnych. 

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie mieli możliwość spotkania  

z pracownikami Punktu Pośrednictwa Pracy i Młodzieżowego Centrum Kariery w Kolnie
22

.  

Celem spotkania z uczestnikami warsztatów było zapoznanie osób niepełnosprawnych  

z sytuacją na lokalnym rynku pracy oraz działalnością utworzonego Punktu pośrednictwa 

                                                 
18

 Ibidem.  
19

 R. Wilczewski, K. Koter, (red.), „Miesięcznik Kolneński”, 2009/1, s. 15. 
20

 R. Wilczewski, K. Koter, (red.), „Miesięcznik Kolneński”, 2009/4, s. 16. 
21

 R. Wilczewski, K. Koter, (red.), „Miesięcznik Kolneński”, 2007/6, s. 15. 
22

 T. Polkowski, K. Pilecka (red.), „Kwartalnik Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji Vita Familiae  

w Kolnie”, 2010/1, s. 2. 
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Pracy w Kolnie. W trakcie spotkania poruszane były zagadnienia dotyczące planowania 

ścieżki zawodowej
23

. 

W życiu ważna jest prac, ale o przyjemnościach również należy pamiętać. Taką zasadę 

również wyznają uczestnicy warsztatów, którzy z małą pomocą swoich opiekunów urządzają 

co jakiś czas okolicznościowe imprezy. Uczestnicy warsztatów aktywnie biorą udział także  

w imprezach organizowanych przez władze miasta jak i jego mieszkańców
24

.  

Warsztaty dają uczestnikom szansę do odnalezienia się we współczesnym świecie, 

umożliwiają lepszy start. Uczestnicy dzięki warsztatowi potrafią samodzielnie poruszać się po 

najbliższej okolicy oraz w miejscach użyteczności publicznej. Potrafią samodzielnie zadbać  

o swój wygląd, zdrowie, higienę osobistą. Potrafią robić drobne zakupy, przygotować posiłki  

i zajmować się drobnymi pracami domowymi. Część uczestników dzięki warsztatowi jest  

w stanie podjąć płatną pracę. Dla zdrowych ludzi wyżej wymienione czynności wydają się 

bardzo proste, wręcz mało znaczące. Inaczej odbierają to chorzy i niepełnosprawni. Dla nich 

pomoc, która jest udzielana przez Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacji Vitae Familiae 

w Kolnie jest bezcenna. Dzięki tej pomocy mogą w miarę możliwości normalnie 

funkcjonować w społeczeństwie powiatu kolneńskiego. 

Dzięki lokalnej prasie i ludziom dobrego serca kolneńskim warsztatom udało się 

utworzyć pismo o nazwie Kwartalnik Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji Vita Familiae 

w Kolnie. W kwartalniku czytelnicy znajdą informacje dotyczące pracy warsztatów oraz 

produktów wykonanych przez uczestników w pracowniach. Poprzez kwartalnik uczestnicy 

jak i ich opiekunowie, specjaliści próbują ukazać społeczeństwu, iż niepełnosprawność może 

być przeżywana  radośnie, twórczo i z planami na kolejne lata życia. Pismo ma uświadomić 

społeczeństwu, że niepełnosprawni potrzebują „nas”, pomocy zwykłych mieszkańców,  

ale i „oni” również potrzebują niepełnosprawnych. W tym celu bardzo potrzebna i niezbędna 

jest integracja
25

.   

Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie ma duży wpływ na życie 

niepełnosprawnych, lecz bez dobrej woli mieszkańców Kolna jak i całego powiatu działania 

te nie odnosiłyby aż tak dobrego efektu. To dzięki nim uczestnicy warsztatów mają 

możliwości brania udziałów w specjalnie przygotowanych przedstawieniach, imprezach 

sportowych, wycieczkach, obozach, itp. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolnie oprócz 

                                                 
23

 http://www.ohp.eu/index.php?id=5562  (27.04.2015). 
24

 T. Polkowski, K. Pilecka (red.), „Kwartalnik Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji Vita Familiae  

w Kolnie”, 2006/1, s. 13. 
25

 T. Polkowski, K. Pilecka (red.), „Kwartalnik Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji Vita Familiae  

w Kolnie”, 2010/4, s. 2. 
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niesienia pomocy niepełnosprawnym, mają drugi równie ważny cel, jak zachęcenie  

i wciąganie zwykłych mieszkańców w działalność na rzecz niepełnosprawnych.  

Bez wątpienia Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolnie i ich działalność niesie 

pozytywny wpływ nie tylko na życie niepełnosprawnych, ale również na życie zwykłych 

mieszkańców. 

 

Zakończenie 

   Na podstawie przedstawionej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, które są 

tylko jedną z wielu organizacji społecznych na terenie powiatu kolneńskiego bez wątpienia 

można stwierdzić, iż na tych terenach społeczeństwo obywatelskie rozwija się bardzo prężnie. 

Funkcjonujące WTZ mają wielki wpływ na życie uczestników. W swoich działaniach 

koncentrują się nie tylko na organizowaniu czasu wolnego w postaci zawodów sportowych, 

biwaków, itp., ale także w pomaganiu niepełnosprawnym w przywróceniu ich do sprawnego  

i samodzielnego życia w społeczeństwie obywatelskim. 
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PANEM ET CIRCENSES, CZYLI PROPAGANDA POLITYCZNA  

W MŁODZIEŻOWYCH DYSTOPIACH FILMOWYCH 

 

Panem et circenses. Political propaganda in young adult dystopian movies 

 

Streszczenie: W artykule przedstawiono cechy filmowych adaptacji młodzieżowych dystopii. Za czynnik 

wyróżniający te utwory od pozostałych obrazów dla nastoletniej publiczności uznano wątek walki z totalitarną 

władzą. 

 Na podstawie najpopularniejszego filmu - Igrzysk Śmierci - przedstawiono problem tworzenia  

i skutków propagandy politycznej. Autorka zaznacza udział mediów masowych w manipulowaniu tłumem. 

Ponadto artykuł wymienia aspekty, które składają się na popularność dystopii wśród docelowej grupy 

odbiorców. 

Słowa kluczowe: dystopia, propaganda, adaptacja, kino 

 

Summary: The article describes features of film adaptations of young adult dystopian novels. The aspect 

differenciating these pictures from other teenage films is a plot focused on a fight with a totalitary regime.  

 The problem of formation and the outcomes of political propaganda is explained based on the most 

popular film - The Hunger Games. The author emphasises the role that mass media plays in manipulating the 

crowd. Additionally, the article mentions the aspects contributing to the popoularity of dystopia in its designated 

age group.  

Keywords: dystopia, propaganda, adaptation, cinema 

 

 

 Po okresie hegemonii na ekranach kin serii takich jak Harry Potter i Zmierzch, 

producenci filmowi musieli znaleźć ich odpowiedniki, które trafią w gusta publiczności 

młodzieżowej, od lat stanowiącej bardzo dochodową grupę odbiorców. Na popularność kina 

wśród wymienionych widzów wpływ ma niewątpliwie deklarowana chęć spędzania wolnego 

czasu na oglądaniu filmów, uczestnictwo we wtórym obrocie kina oraz gotowość kupowania 

gadżetów związanych z ulubionymi seriami filmowymi
1
. Obserwując specyfikę rynku 

młodzieżowego, producenci postanowili zwrócić się w kierunku gotowych historii, które już 

zdążyły odnieść sukces w dziedzinie literatury Young Adults. W konsekwencji, w ciągu kilku 

ostatnich lat, a dokładniej od światowej premiery pierwszej części Igrzysk Śmierci
2
,  mamy do 

                                                 
1
 E. Ciapara, Czy bać się baśni?, [w:] „Film” 2012, nr 3, s. 31-32. 

2
 Igrzyska Śmierci, reż. Gary Ross, 2012.  
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czynienia z niegasnącą popularnością filmowych dystopii. W niniejszym artykule spróbuję 

przedstawić, czym współczesne dystopie młodzieżowe wyróżniają się na tle innych tego typu 

produkcji oraz co jest źródłem ich popularności. 

 Warto w tym miejscu zaznaczyć, że pojęcie dystopia często stosowane jest wymiennie 

z terminem antyutopia, jednak nie są tożsame. Według najprostszej definicji dystopia  

to określenie odnoszące się do „czarnych wizji przeszłości, które wynikają z krytycznej 

postawy wobec aktualnej rzeczywistości i jej tendencji rozwojowych oraz z pesymistycznego 

stanowiska wobec możliwości jakiejkolwiek poprawy istniejącego stanu rzeczy”
3
. Natomiast 

antyutopia to „utwór zbliżony do dystopii i często niesłusznie z nią utożsamiany, ponieważ 

podobnie jak dystopia prezentuje zawsze negatywny obraz porządku społecznego.  

O ile jednak dystopia wywodzi swoje wizje bezpośrednio z tendencji rozwojowych 

współczesnej autorowi rzeczywistości, o tyle antyutopia wyprowadza je z przesłanek 

utopijnych”
4
. 

 Popularności dystopii można upatrywać w tematyce, którą podejmuje większość 

utworów z tej kategorii. Stanowią one bowiem odbicie współczesnych problemów 

społecznych i ich groźnych konsekwencji. Niejednokrotnie można odnieść wrażenie, że 

wszystkie obserwowane na ekranie wydarzenia są skutkiem tego samego kataklizmu, któremu 

w różnych miejscach na świecie towarzyszą odmienne następstwa. Wśród najczęstszych 

przyczyn tej zagłady ludzkości pojawiają się konflikty zbrojne, często przy użyciu 

zaawansowanej broni jądrowej. Tak dzieje się chociażby w Jeżeli nadejdzie jutro
5
 czy Gra 

Endera
6
. Często dochodzi do tego także zagadnienie lęku przed rozwiniętą technologią, która 

ma moc dehumanizowania człowieka, a z czasem także wyeliminowania go i zastąpienia.  

 Ponadto w obrazach tych pojawia się temat eksperymentów biologicznych, które 

wymknęły się spod kontroli, szerzącej się zarazy, a także globalnego ocieplenia. Możemy  

to zaobserwować w filmach takich jak Więzień labiryntu
7
 oraz w kilku nadchodzących 

produkcjach będących adaptacją literatury młodzieżowej, które, zgodnie z zapowiedzią 

twórców, w ciągu najbliższych trzech lat mają zagościć na ekranach kin. 

 Niejednokrotnie w utworach bazujących na dystopiach pojawia się sprawa 

nierówności socjalnych, według których wąska grupa posiada wszelkie dobra i dysponuje 

nimi według własnego uznania, obdarzając swoimi łaskami tych, którzy są jej posłuszni, 

                                                 
3
 A. Smuszkiewicz, W kręgu współczesnej utopii, [w:] „Fantastyka” 1985, nr 6, s. 58. 

4
 A. Niewiadomski, A. Smuszkiewicz (red.), Leksykon polskiej literatury fantastycznonaukowej, Poznań 1990,  

s. 250. 
5
 Jeżeli nadejdzie jutro, reż. Kevin Macdonald, 2013. 

6
 Gra Endera, reż. Gavin Hood, 2013. 

7
 Więzień labiryntu, reż. Wes Ball, 2015.  
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jednocześnie skazując na głód i niedostatek te warstwy społeczeństwa, które mogłyby 

stanowić ośrodek buntu.  

 Jednak najważniejszym problemem obecnym w niemal wszystkich obrazach, 

będących adaptacjami dystopii należących do kategorii wiekowej Young Adults jest 

zmaganie się bohaterów z totalitarnymi rządami, które dążą do zlikwidowania wszelkiej 

niezależności, indywidualności i samodzielnego decydowania o sobie. Fabuły te przestawiają 

podzielone na klasy, uszeregowane społeczeństwo, nad którym pełną i nieograniczoną władzę 

pełni potężny autokrata. Do utrzymania tak silnie kategoryzowanej ludności nie potrzebuje 

już jednak militarnego terroru, a jedynie sprawnej manipulacji medialnej. Większość 

przywódców, w interesujących z punktu widzenia tego artykułu utworach, jest świadomych, 

że dobrze zorganizowana propaganda daje im znacznie większą przewagę nad 

społeczeństwem. Dlatego posuwają się do prowadzenia gry, której główną zasadą jest „zabij 

albo zgiń”. Problematyka opresyjnej władzy, która z lekkością decyduje o życiu i śmierci 

obywateli znajduje swoje odbicie w najbardziej dochodowych filmach młodzieżowych 

ostatnich lat, między innymi w seriach Igrzyska Śmierci oraz Niezgodna
8
, ale stanowi też 

element fabuły innych obrazów z tego gatunku, tj. Dawcy Pamięci
9
, czy wspomnianych już 

Więźniu Labiryntu oraz Grze Endera. 

 

Igrzyska Śmierci  

 Ze wszystkich wymienionych przeze mnie filmów, największy i najbardziej 

spektakularny sukces odniosły Igrzyska Śmierci, deklasując konkurencje w wynikach box 

office'u. W tej serii ujawnia się też najwięcej tematów i motywów charakterystycznych dla 

młodzieżowych dystopii, w tym przede wszystkim obraz politycznej manipulacji  

w totalitarnym państwie oraz jej następstwa. Zważywszy na wymienione aspekty, skupię się 

przede wszystkim na trylogii autorstwa Suzanne Collins i na jej przykładzie postaram się 

zobrazować oddziaływanie propagandy na rzeczywistość przedstawioną w filmach opartych 

na prozie Young Adults oraz wskażę czynniki decydujące o popularności dystopii wśród 

młodzieży. 

 Społeczeństwo Panem podzielone jest na dwa główne ośrodki - Kapitol, w którym 

mieszkają najbogatsi obywatele państwa i gdzie znajduje się siedziba totalitarnego prezydenta 

Snowa oraz na dwanaście dystryktów, gdzie wytwarzane są dobra dostarczane do stolicy.  

Im dany dystrykt położony jest dalej od Kapitolu, tym większa panuje w nim bieda.  

                                                 
8
 Niezgodna, reż. Neil Burger, 2014.  

9
 Dawcy Pamięci, reż. Phillip Noyce, 2014. 
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Aby utrzymać mieszkańców Panem w ryzach i zapewnić nieprzerwany dopływ surowców,  

co roku prezydent oraz jego zwolennicy organizują Igrzyska Śmierci, które mają być 

przypomnieniem konsekwencji dawnego, stłumionego buntu przeciwko władzy. Do walki  

na śmierć i życie wybieranych jest drogą losowania dwoje trybutów z każdego dystryktu, 

chłopiec i dziewczyna w wieku 12-18 lat. Cały spektakl przypomina walki gladiatorów. 

Nawiązania do starożytności nie kończą się zresztą tylko na zaczerpnięciu tego motywu. 

Większość bohaterów nosi rzymskie imiona (m. in. Caesar, Seneca, Coriolanus). Również 

nazwa państwa odnosi się do zawołania starorzymskiego pospólstwa panem et circense, które 

domagało się pożywienia i zabawy. Bogaci obywatele chętnie obdarzali poddanych łaskami, 

nie z pobudek humanitarnych, ale w celu zapewnienia sobie popularności i ułatwienia 

działalności politycznej. Podobne motywacje kierują Snowem, który zapewniając 

obywatelom Kapitolu rozrywkę, skutecznie odciąga ich uwagę od swoich zbrodniczych 

czynów i zapewnia sobie polityczne poparcie. 

  Za sprawą doskonale wyreżyserowanego, pełnego silnych emocji telewizyjnego 

show, prezydent Snow czyni ze społeczeństwa w dystryktach bierną, uległą i pozbawioną 

nadziei na polepszenie swojego losu masę. Nie bez powodu przy okazji kolejnych edycji 

Igrzysk tworzy spoty propagandowe, przypominające uciemiężonym mieszkańcom, że 

jakikolwiek bunt jest bezcelowy. Nieograniczona potęga Kapitolu ma moc zdławienia go  

w brutalny sposób, tak jak zrobiła to z dystryktem 13, który został całkowicie zniszczony. 

Nikt z mieszkańców Panem nie zna prawdy o rzekomo pokonanej jednostce administracyjnej 

państwa, a fakty o tym co się stało, są pieczołowicie strzeżone. Okazuje się, że chociaż 

„trzynastka” przetrwała i zyskała niezależność, Snow stworzył wokół niej legendę, mówiącą  

o spektakularnej klęsce, pozwalającą mu terroryzować pozostałe dystrykty. 

 Zresztą to nie jedyny moment w Igrzyskach Śmierci, który obrazuje jak wielką moc 

zyskuje przywódca, w którego posiadaniu znajdują się mass media. Snow wielokrotnie 

manipulował faktami, dostarczając do ogólnej wiadomości tylko takie informacje, które 

pozwalały mu na kontrolowanie obywateli i zachowanie władzy. Wiadomości o zrywach 

ludności w kolejnych dystryktach nigdy nie docierały do szerokiego grona odbiorców. Każda 

informacja przechodziła wpierw przez sprawny aparat cenzurujący treści mogące pojawić się 

w telewizji. Zresztą spora część fabuły Igrzysk Śmierci skupia się na intrygach i grach 

prowadzonych przez media. Wystarczy wziąć pod uwagę fakt, że trybuci kreowani są w nich 

na gwiazdy i starają się zdobyć przychylność sponsorów. Nie robią tego jednak dla sławy, ale 

po to by przeżyć na arenie i otrzymać niezbędną pomoc w sytuacji zagrożenia.  

Mimo wszystko tak obywatele Kapitolu, jak i sami uczestnicy Igrzysk udają, że stawką  
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w grze nie jest ich życie. W show prowadzonym przez Ceasara, który do perfekcji opanował 

sztukę manipulacji widownią i swoimi rozmówcami, nie dopuszcza się, aby widmo 

nadchodzącej śmierci 23 młodych ludzi zepsuło ogólny radosny nastrój. Kolejne ofiary są 

dehumanizowane, stanowiąc środek do celu, jakim jest podtrzymanie zainteresowania 

programem telewizyjnym. 

 Sytuacje zmienia dopiero pojawienie się głównej bohaterki, która trochę mimowolnie 

staje się zarzewiem buntu. Katniss stawia bowiem opór Kapitolowi i rzuca wyzwanie 

twórcom najpopularniejszego reality show, ale czyni to z osobistych pobudek. Trafia na arenę 

tylko dlatego, że pragnie chronić ukochaną młodszą siostrę Prim. Przez cały czas gra przed 

publicznością według wyuczonego schematu, zyskując popularność dzięki tajemniczej 

osobowości i romantycznemu uczuciu, które rzekomo połączyło ją z kolegą z własnego 

dystryktu, z kimś, kogo śmierci powinna pragnąć, aby zwyciężyć Igrzyska. 

 Na jej powodzenie składa się przemyślana strategia marketingowa prowadzona przez 

profesjonalny sztab stylistów i wizażystów, którzy czynią z Katniss obiekt ogólnego 

pożądania. Jednak największy udział w sukcesie dziewczyny ma niepozorny, stojący  

na przegranej pozycji jeżeli chodzi o walkę przy użyciu siły fizycznej Peeta. To on najlepiej 

rozumie mechanizmy rządzące Panem i potrafi wykorzystać je na swoją korzyć. Chłopak 

doskonale zdaje sobie sprawę, że „kontrolowanie przepływu informacji jest najważniejszym 

przykazaniem propagandy. Czasami samo przestrzeganie tej jednej zasady wystarczy, żeby 

zapewnić sobie zwycięstwo”
10

. Peeta jest niczym sprytny specjalista do spraw Public 

Relations, który karmi publiczność nieprawdziwymi historiami, manipulując nią w celu 

osiągnięcia własnego celu. Jego umiejętności pozwoliły mu zdobyć sympatię i przychylność 

sponsorów na arenie, kiedy stworzył fikcyjny związek z Katniss, potem omal nie doprowadził 

do bojkotu 75. Igrzysk Śmierci, gdy celowo oznajmił, że razem z dziewczyną spodziewają się 

dziecka, w końcu pozwoliły mu przetrwać, podczas niewoli w stolicy. Warto zauważyć, że ze 

względu na to doskonałe wyczucie pragnień odbiorców, Peeta stał się cennym łupem 

Kapitolu, w którego rękach stał się marionetką. Prezydent wykorzystał go do osłabienia 

pozycji Katniss jako liderki buntu. 

 W dwóch pierwszych częściach Igrzysk Śmierci uwidacznia się także krytyka kultury 

celebrytów i ogólnie telewizji. W sposób bardzo wyraźny zaznaczony zostaje problem do 

czego prowadzi bezrefleksyjne przyjmowanie prezentowanych treści, a z drugiej strony w jak 

łatwy sposób można manipulować tłumem odbiorców przy użyciu mediów i podsuwając im 

                                                 
10

 P. A. Patrick, 10 przykazań propagandy, tłum. J. Sugiero, Gliwice 2015, s. 33. 
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zastępcze tematy, odwracać uwagę od rzeczy naprawdę istotnych. Doskonałym przykładem 

jest tutaj stworzenie sztucznego zainteresowania przygotowaniami do wymuszonego ślubu 

Katniss i Peety, w celu zduszenia buntu w zarodku. Snow doskonale zdawał sobie sprawę, że 

pokazywanie cierpiącym nędzę mieszkańcom dystryktów ich idolki jako maskotki rządu 

sprawi, że przeniosą swoją nienawiść z prezydenta na dziewczynę. 

 Dodatkowo widzowie filmu, w przeciwieństwie do odbiorców w Panem, dopuszczeni 

są także do kulisów powstawania samego show jakim są Głodowe Igrzyska i mogą się 

przekonać o sposobach manipulowania areną i uczestnikami, tylko po to, by utrzymać 

napięcie i skupić całą uwagę odbiorców. Życie młodych ludzi jest dla rządzących pozbawione 

znaczenia, liczy się tylko cel, którym jest utrzymanie władzy w dystryktach oraz manifestacja 

siły bez konieczności użycia broni. 

 

Obusieczny miecz propagandy 

 Dopiero trzecia część Igrzysk Śmierci pokazuje jak wielką siłę ma propaganda  

w konflikcie między władzą a buntownikami. Kiedy załamana i wyniszczona psychicznie  

i fizycznie Katniss trafia do dystryktu 13, który według fałszywych informacji Kapitolu nie 

przetrwał wojny, nie ma ochoty zostawać twarzą rewolucji. Nigdy nie chciała przystąpić do 

tego konfliktu, a jej działania od samego początku podyktowane były osobistymi pobudkami. 

Dopiero gdy jej nowi patroni uświadamiają jej, że „rewolucja, która nie będzie podgrzewana 

szybko wygaśnie”, postanawia przyjąć narzuconą rolę Kosogłosa, jednak i tym razem nie 

kierują nią względy ideologiczne, a jedynie prywatna nienawiść do prezydenta, który 

zniszczył jej rodzinny dystrykt. 

 Bardzo szybko okazuje się, że walka z totalitarnym władcą nie będzie przebiegać  

w otwartym polu bitwy, ale na ekranach w programach telewizyjnych, w których Snow 

będzie karmił swoich poddanych kłamstwami na temat buntowników i samej rewolucji. 

Warto odnotować, że cały film obnaża jak wielką siłę mają mass media w rękach władzy i jak 

bardzo niebezpiecznym narzędziem mogą się stać. Ostatecznie prezydent Snow przez lata 

utrzymywał swoją władzę nie poprzez ingerencję zbrojną. Nie musiał posługiwać się 

wojskiem, aby nie dopuścić do buntu. Dotąd wystarczyło co roku organizować wyśmienite 

widowisko, które skutecznie odciągało potencjalnych oponentów od codziennych problemów. 

Było ono swojego rodzaju narzędziem propagandowym, które miało za zadanie z jednej 

strony siać poczucie przerażenia i bezradności, z drugiej natomiast dawać nadzieję na 

poprawę swojego losu - w końcu status społeczny i materialny zwycięzców Igrzysk znacznie 

się poprawiał. Tyle przynajmniej widzieli odbiorcy show, ponieważ dzięki sprawnemu 
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mechanizmowi marketingowemu, nikt nie był w stanie poznać kulisów tego dobrobytu i ceny, 

którą należy za niego zapłacić. To bardzo istotna cecha gry, charakterystyczna dla tego typu 

systemów, jak zauważa Kula: w systemach totalitarnych na dużą skalę wykorzystywano 

media, przypisując im rolę czynnika kształtującego świadomość społeczeństwa zgodną  

z doktryną, wychodząc z założenia, że media i propaganda powinny stanowić jedność
11

.  

 Jednak Snow nie przewidział, że propaganda jest obusiecznym mieczem i że sam 

może od niej ucierpieć. Zorganizowana grupa buntowników uświadomiła sobie, że jest  

w stanie pokonać znienawidzonego tyrana jego własną bronią. Powoli buntownicy zaczynają 

wykorzystywać tę samą taktykę, która do tej pory sprawdzała się u prezydenta, a między 

dwoma obozami rozgrywa się zimna wojna na wizerunki medialne. Rebelianci włamują się 

na antenę programów informacyjnych i przedstawiają fakty o sytuacji w dystryktach. Nie siła 

fizyczna i wyposażenie arsenału ma w tych potyczkach decydujące znaczenie,  

a przygotowywana po cichu, bez splendoru taktyka polityczna, której celem jest przekonanie 

do siebie mieszkańców Panem. Dlatego większość wojny, którą możemy obserwować na 

ekranie rozgrywa się właśnie przy biurku, w sztabach, przy komputerach, które przesyłają 

propagitki z Katniss, czyli Kosogłosem w roli głównej do telewizji odbieranej w Kapitolu  

i pozostałych dystryktach.  

 Tę wojnę wizerunkową między rewolucjonistami a prezydentem widać zwłaszcza  

w scenach, gdy Snow przygotowuje się do przemówienia, w którym krytykuje zachowanie 

rebeliantów. Uważnie dobiera słowa, by ani nie nadać zbyt dużego znaczenia swoim 

przeciwnikom, ani nie zdradzić się, że sytuacja wymyka mu się spod kontroli. Chociaż ogólna 

treść komunikatu w zasadzie nie zmienia się, to jednak zmienia się jego wydźwięk.  

 Snow nie unika również pokazywania obywatelom Panem skutków wojny  

z buntownikami, obarcza ich jednak pełną odpowiedzialnością za zniszczenia, terror i śmierć 

w dystryktach ogarniętych rewoltą. Obywatele Kapitolu, od urodzenia mieszkający w stolicy  

i nauczeni ślepej wiary we wszystko co usłyszą z ekranu, widzą w rebeliantach 

kryminalistów, którzy chcą zniszczyć ład społeczny. Nie istotne jest bowiem, kto ma racje, 

ale to, kto włada mediami i w jaki sposób przedstawi prawdę. Istotne jest bowiem, że 

„komunikat propagandowy docierający do adresata za pośrednictwem TV ma także tę cechę 

szczególną, iż tworzy pozór osobistego kontaktu między nadawcą a odbiorcą. Kiedy na 

ekranie telewizyjnym pojawiają się te same, dobrze już znane twarze, kontakt z nimi zaczyna 

nabierać cech obcowania ze znajomymi, których darzy się pewnym zaufaniem. Dzięki temu 
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 H. M. Kula, Propaganda współczesna: istota - właściwości, Toruń 2005, s. 55. 
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przekaz ma większe szanse skutecznego dotarcia”
12

. Z tego mechanizmu doskonale zdaje 

sobie sprawę Snow i bez skrupułów wykorzystuje ufność mieszkańców stolicy. 

 Podobnie dzieje się w przypadku Katniss, która nie radzi sobie w nagrywaniu 

propagitek mających zachęcić mieszkańców Panem do udziału w rebelii. Dziewczyna kolejny 

raz staje się marionetką grającą według cudzego planu, z tą różnicą, że teraz gra dla 

przeciwnej drużyny. Dopiero wysłanie bohaterki do miejsc zniszczonych przez władzę  

i pokazanie ile ofiar wymaga rewolucja, sprawia, że udaje się nakręcić autentyczne, tchnące 

siłą spoty propagandowe. Jasne staje się, że sukces podjętej walki zależeć będzie w głównej 

mierze od tego, kto sprawniej wykorzysta techniki marketingowe i przechytrzy przeciwnika  

w medialnej grze. 

 Choć to z pewnością nie wszystkie możliwości interpretacyjne, jakich dostarcza seria 

Igrzysk Śmierci, to z pewnością klaruje się tu ogólne spojrzenie na problem propagandy i gier 

politycznych w trylogii Suzanne Collins. Pozostałe utwory w znacznie bardziej prosty sposób 

podchodzą do indoktrynacji i skupiają się nie tyle na samym procesie tworzenia i skutkach 

propagandy, co na jej wpływie na codzienne życie bohaterów. 

 W Niezgodnej i Dawcy Pamięci chodzi raczej o całkowite podporządkowanie sobie 

społeczeństwa i ujednolicenie go do łatwej do sterowania, bezrefleksyjnej szarej masy. Stąd 

bierze się lęk warstwy rządzącej przed wszystkimi „odmieńcami”, mogącymi zburzyć 

sprawnie funkcjonujący model. Prowadzi to do konfliktów tuszowanych przez świadomych 

prawdy liderów. 

 Natomiast Więzień labiryntu i Gra Endera opowiada o nastolatkach, którzy muszą 

zmierzyć się ze skutkami polityki dorosłych, która doprowadziła niemal do zagłady 

ludzkości. Młodzież poddawana jest serii kontrowersyjnych eksperymentów i badań, które 

mają zapewnić przetrwanie ludzkiej rasy. Życie i zdrowie młodych ludzi ma dla rządu o tyle 

znaczenie, o ile jest w stanie zapewnić ocalenie ludzkiej rasy. Dlatego też bez skrupułów 

wybierają najlepsze i najsilniejsze jednostki, które zapewnić mogą przetrwanie, jednocześnie 

bez cienia wyrzutów sumienia eliminując słabszych, mogących przeszkodzić w realizacji ich 

planu. 

 

Straszna współczesność i mroczne wizje przyszłości 

 Popularności dystopii z kategorii Young Adults upatruje się w reakcji na 

ogólnoświatowy kryzys. Współcześnie panuje przekonanie, że młodzi ludzie wchodzą  
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 M. Szulczewski, Propaganda polityczna. Zarys problematyki teoretycznej, Warszawa 1972, s. 243. 
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w dorosłość w dużo trudniejszych warunkach niż poprzednie pokolenia.  

W ogólnoświatowych mediach coraz częściej można spotkać się z opiniami na temat 

malejących szans najmłodszej generacji na znalezienie dobrej posady po studiach. Alarmujące 

są też doniesienia socjologów o odsetku młodych ludzi, którzy zmuszeni są wkraczać  

w dorosłość z widmem „życia na kredyt”
13

. 

 Warto też zwrócić uwagę na znaczenie jakie na popularność dystopii mogą mieć 

wszechobecne media informacyjne, które w audycjach nadawanych 24 godziny na dobę, 

przez 7 dni w tygodniu beztrosko pokazują wszystkie możliwe katastrofy i zagłady na 

świecie. Z niektórych wydarzeń czyniąc nawet popowe zjawisko (np. katastrofa niemieckiego 

samolotu spowodowana przez pilota-samobójcę czy zamach we francuskim pociągu). Młodzi 

dorośli otaczani zewsząd tego typu historiami w powieściach i bazujących na nich filmach 

widzą tylko odzwierciedlenie współczesnego świata, czasami, ale przecież nie zawsze 

uatrakcyjnionego stylistyką s-f. 

 Innym czynnikiem, który może przekonywać docelową grupę odbiorców do tych 

utworów jest bunt przeciwko przymusowi określania się. Takie przypisywanie się do 

określonej grupy zaczyna się obecnie coraz wcześniej. Najlepszym przykładem jest szkoła, 

gdzie trzeba już na starcie wybrać profil klasy, skupiającej się na rozwijaniu umiejętności 

tylko z jednego zakresu, potem, przynajmniej na dwa lata przed maturą należy wybrać 

przedmioty i zdecydować się na studia, a gdy już się dotrze do tego etapu, wąska specjalizacja 

utrudnia zrobienie jakiegokolwiek manewru. Zresztą nie chodzi tylko o określanie 

umiejętności, ale też przynależności do konkretnej grupy rówieśniczej. Młodzi ludzie 

przymuszani są do szybkiej decyzji jakim człowiekiem chcą zostać. Albo robią to sami, albo 

decydują za nich rodzice. W dystopiach robi to opresyjny rząd lub wojsko. 

  Popularność postapokaliptycznych wizji świata wiąże się też ze świadomością 

dotyczącą zatrucia naszej planety. Działalność ekologów coraz dobitniej uświadamia ludziom, 

jak bardzo nasza cywilizacja niszczy przyrodę. W ciągu zaledwie kilku ostatnich lat 

ostrzegano jak katastrofalny wpływ może to mieć na życie na Ziemi. Dziennikarze z różnych 

zakątków świata donoszą o wylewach ropy do oceanu, zmianach klimatu, powodziach  

i huraganach o nieznanej dotąd mocy. Te wydarzenia dają do myślenia nawet tym, którzy nie 

interesują się ekologią. W takich okolicznościach wizja zagłady ludzkości przestaje być 

fantasmagorią, a staje się realną groźbą. 
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 M. Hadaj, Życie obok życia, czyli jak przetrwać zatrucie kryzysem, „dziennik.pl”, dostęp: 

http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/420811,jak-uniknac-obledu-i-depresji-w-kryzysie-budujemy-

alternatywna-rzeczywistosc.html, (25.08.2015). 
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 Jednak oprócz wszystkich tych domniemanych powodów popularności dystopii 

istnieją bardziej prozaiczne przyczyny. Powieści tego typu pozwalają czytelnikom przeżyć 

różnorakie emocje i dostarczają adrenaliny, ale wszystko dzieje się w kontrolowanych  

i bezpiecznych warunkach. 

 

Mechanizm marketingowy 

 Wszystkie wymienione we wcześniejszej części artykułu powody byłyby zapewne bez 

znaczenia i nie miałyby wpływu na rzeczywistą zdolność do osiągnięcia sukcesu na ekranie 

adaptacji dystopii młodzieżowych, gdyby nie sprawny mechanizm marketingowy. Większość 

z obecnych bestsellerów, które mają być przeniesione na ekran, były przeznaczone do tego 

miana już wtedy, kiedy jeszcze nie były napisane. Producenci filmowi chętnie nawiązują 

współpracę z pisarzami i zlecają im stworzenie nośnej serii. Cały czas wywierają wpływ na 

autora, niekiedy narzucając wątki fabularne, które mają szansę odnieść sukces na srebrnym 

ekranie
14

.  

 Pisarza natomiast kreuje się na celebrytę na równi z piosenkarzami czy aktorami. 

Bardzo dobrze, jeśli ma medialną osobowość, przyciągającą do niego rzeszę fanów. 

Zadaniem pisarza, oprócz stworzenia dochodowej serii jest też docieranie do odbiorców  

poprzez media społecznościowe. Czasami w imieniu autora czynią to jego wydawcy lub sztab 

odpowiedzialny za jego wizerunek, lepiej jednak, gdy kontakt ten autor podtrzymuje 

osobiście. Nawiązana relacja ułatwia potem podjęcie decyzji co do zakupu jego utworu. Im 

więcej osób rozmawia o utworze w Social Mediach, tym większe szanse, że się dzieło zyska 

popularność. Dobrze też, jeśli „przypadkowo” do czytelników dotrze jakaś tajemnicza 

informacja zdradzająca przyszłe losy ich ulubionych bohaterów, która spotęguje nastrój 

oczekiwania na kolejne tomy. Sama tematyka powieści, jego treść i jakość nie są 

najważniejszym czynnikiem w procesie kreowania bestselleru. 

 Dla sukcesu filmu na podstawie powieści Young Adults najważniejsze jest jednak, by 

autor powieści bezwzględnie zaakceptował obsadę adaptacji jego utworu i oficjalnie popierał 

projekt. Dzięki temu procesowi rośnie szansa, że obraz stanie się blockbusterem i przyniesie 

duży dochód jego twórcom.  

 

 

                                                 
14

 M. Burnett, Industry Insiders Talk Young Adult Blockbusters, dostęp: 

http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/childrens/childrens-industry-news/article/54841-industry-

insiders-talk-young-adult-blockbusters.html (29.08.2015) 
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POKŁOSIE POKŁOSIA - OBRAZ FILMOWY  

A SYTUACJA POLITYCZNA W KRAJU 

 

Consequences of Aftermath - movie and political situation in the country 

 

Streszczenie: Sytuacja polityczna  miała ogromny wpływ na realizację oraz późniejszą recepcję filmu 

Pasikowskiego. Pokłosie dokonało podziału wśród społeczeństwa i wywołało ogólnonarodową dyskusję.  

Film był oceniany nie jako wytwór artystyczny, lecz ze  względu na podejmowaną przez niego tematykę. 

Atmosfera wokół dzieła wpływała również na postrzeganie związanych z nim artystów. Artykuł ukazuje w jaki 

sposób dzieło filmowe rozliczające się z historią może oddziaływać na sytuację społeczno-polityczną w kraju. 

Słowa kluczowe: Pokłosie, kontrowersja, dyskusja, media 

 

Summary: Political situation had an enormous impact on a production and further reception of the Pasikowski’s 

movie. Aftermath divided public opinion in Poland and provoked international debate as well. The movie was 

evaluated not just as a piece of art but also its subject matter was also  taken into consideration. Additionally, 

mixed opinions influenced actors perception in very significant way. An article presents how historically critical 

movie affects a political and social situation of the country. 

Keywords: Aftermath, controversy, debate, media 

 

 

Pokłosie jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych polskich obrazów ostatnich lat. 

Temat poruszany przez film Pasikowskiego stanowi nawiązanie do zbrodni dokonanej  

w Jedwabnem. Obraz wywołał liczne dyskusje i spotykał się ze skrajnie odmiennymi 

reakcjami ze strony odbiorców. W zależności od środowiska i poglądów politycznych 

Pokłosie przez niektórych było uznawane za film antypolski, natomiast inni traktowali je jako 

ważne dzieło umożliwiające dokonania w Polsce rozrachunku z historią. Warto również 

zauważyć, że spór dotyczący Pokłosia i to w jaki sposób obraz był przedstawiany przez 

media, w znacznym stopniu zależało od reprezentowanej przez nie opcji politycznej. Film był 

często postrzegany w bardzo subiektywny sposób i poddawany ocenie nie jako wytwór 

artystyczny, lecz głównie ze względu na stosunek autora do podejmowanego przez niego 

tematu. 

Pokłosie odkrywa tragiczny sekret mieszkańców polskiej wsi, którzy podczas II wojny 

światowej zamordowali grupę sąsiadujących z nimi Żydów, a następnie przejęli pozostałe  
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po nich majątki ziemskie. Dwóch braci występuje przeciwko lokalnej społeczności, która 

obawiając się wyjawienia trudnej prawdy nęka ich oraz zastrasza. W filmie postępowanie 

bohaterów wywołuje agresję i niechęć ze strony mieszkańców wsi. Z podobnym ostracyzmem 

wśród części odbiorców spotkali się także twórcy Pokłosia oraz aktorzy biorący udział w tej 

produkcji. 

Konsultantami scenariusza filmu byli prof. Barbara Engelking z Centrum Badań nad 

Zagładą Żydów oraz dr Krzysztof Persak - historyk z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej 

Akademii Nauk i Instytutu Pamięci Narodowej. Profesor Engelking pytana o to, na ile obraz 

jest zgodny z realiami historycznymi, stwierdza, że:  Film Władysława Pasikowskiego 

przenosi podobną do Jedwabnego historię do współczesności. To jest film o nas, to jest film  

o tym, co robimy z naszą pamięcią. On w jakimś sensie ma niewiele wspólnego z Żydami.  

To nie jest film oparty na faktach. To jest film bazujący na historii, ale w metaforyczny sposób 

odnoszący się do wydarzeń w Jedwabnem. I zupełnie nieistotne jest doszukiwanie się w nim 

prawdy historycznej
1
.  

Natomiast reżyser odnosząc się do tematu poruszanego przez jego dzieło oświadcza, 

że Pokłosie nawet nie wspomina Jedwabnego, lecz traktuje o konsekwencjach dawnych 

zbrodni i podłości
2
. Pasikowski oznajmia, iż zrealizował ten film ponieważ kierowało nim 

przekonanie, że o takich historiach jak Jedwabne należy mówić głośno i poddawać te 

haniebne zdarzenia ogólnonarodowej debacie. Reżyser twierdzi, iż dopiero kiedy sami 

uporamy się z tymi tragicznymi wydarzeniami, wówczas będziemy mogli bez poczucia 

wstydu spojrzeć w oczy pozostałym nacjom. Pasikowski przyznaje otwarcie, że do nakręcenia 

tego filmu skłoniła go kontrowersyjna książka Grossa: W czasie wojny, w miejscowości 

Jedwabne, nasi rodacy przy aprobacie niemieckich okupantów, ale własnymi rękoma, siłami  

i pomysłem wymordowali swoich żydowskich sąsiadów, po czym zrabowali ich, pożal się 

Boże, majątki. Ujawnienie czy też nagłośnienie tego faktu przez Tomasza Grossa w książce 

<<Sąsiedzi>> naruszyło moją dumę narodową i postanowiłem coś z tym zrobić, a że jestem 

reżyserem, postanowiłem zrobić film
3
. Dzieło Pasikowskiego w zamyśle reżysera miało 

pozwolić społeczeństwu na dokonanie niezbędnego rozrachunku z historią. 

                                                 
1
 Prof. Engelking o Pokłosiu: Ten film w pewnym sensie ma niewiele wspólnego z Żydami, dostęp: 

http://m.wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,117915,12909536,Prof__Engelking_o__Poklosiu___To_jest_film_

o_tym_.html (30.08.2015) 
2
 D. Subbotko, Pasikowski: Jestem dowodem istnienia cenzury w Polsce, dostęp: 

http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127291,5896770,Pasikowski__Jestem_dowodem_istnienia_cenzury_w_Polsce.

html  (30.08.2015)  
3
 Ibidem. 
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Pokłosie nie stanowi kolejnego przykładu filmu ukazującego heroizm i patriotyzm 

Polaków. Przez część społeczeństwa oraz niektóre prawicowe ugrupowania polityczne obraz 

został oskarżony o antypolski charakter i niezgodność z  prawdą historyczną. Zdaniem 

historyka Piotra Zychowicza - zastępcy redaktora naczelnego „Uważam Rze Historia” 

Film Pasikowskiego to nachalna propaganda, prymitywna agitka, która wypacza prawdę 

historyczną
4
. Zychowicz twierdzi, że obecnie istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na obraz, 

który w uczciwy sposób odniesie się do tematu  polsko-żydowskich stosunków  

w trakcie II wojny światowej. Historyk zarzuca filmowi Pasikowskiego, iż przedstawił tamte 

zdarzenia w sposób jednowymiarowy, nie wspominając o pozostałych czynnikach 

wpływających na zaistniałą sytuację i ukazując Żydów jedynie  w roli ofiar. Podstawowym 

zarzutem historyka wobec filmu jest pominięcie ważnego czynnika wpływającego na 

motywację Polaków, którzy zamordowali swoich żydowskich sąsiadów, a mianowicie 

kolaboracji pewnej części Żydów z okupantami sowieckimi w województwie łomżyńskim  

w latach 1939-41. Pasikowski słowem się nie zająknął o tym, że po 17 września 1939 r. 

bardzo widoczna część społeczności żydowskiej witała wkraczających bolszewików chlebem  

i solą, w ekscytacji rzucała się na czołgi, budowała bramy triumfalne. A później wielu Żydów 

zajęło ważne stanowiska w administracji okupacyjnej, co pogłębiło mit żydokomuny.  

To wzbudziło olbrzymią nienawiść, która wybuchła latem 1941 r., kiedy po wkroczeniu armii 

niemieckiej na tamte terytoria, doszło do serii bardziej lub mniej sprowokowanych przez 

Niemców pogromów. Oczywiście nie usprawiedliwia to morderców, ale taka była ich 

motywacja. Pominięcie tego wątku jest nieuczciwe
5
. 

Kontrowersyjny temat sprawił, że atmosfera skandalu wokół obrazu zaczęła się na 

długo przed tym, zanim film się ukazał. Władysław Pasikowski spotkał się z trudnościami już 

na etapie ubiegania się o dofinansowanie na ten projekt. Scenariusz jego obrazu, który jeszcze 

wtedy nosił nazwę Kadisz został złożony po raz pierwszy w Polskim Instytucie Sztuki 

Filmowej w 2006 roku. W wywiadzie zamieszczonym na łamach Polityki producent filmu  

i prezes firmy Apple Film Production - Dariusz Jabłoński zapewniał, że początki tej produkcji 

zapowiadały się świetnie, ponieważ scenariusz został bardzo wysoko oceniony przez 

ekspertów PISF. Projekt był rozpatrywany w trakcie trzech sesji i za każdym razem spotykał 

się z brakiem decyzji. Według producenta twórcy nigdy nie otrzymali oficjalnej odmowy  

z uzasadnieniem dlaczego scenariusz został odrzucony, ani informacji o tym, że nie może  

                                                 
4
 J. Stanisławska, Pokłosie-dr Krzysztof Persak i Piotr Zychowicz o filmie, dostęp:  

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1027139,title,Poklosie-dr-Krzysztof-Persak-i-Piotr-Zychowicz-o-

filmie,wid,15085803,wiadomosc.html  (30.08.2015) 
5
 Ibidem. 
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on zostać dofinansowany ze względu na inny film Pasikowskiego. Jabłoński prowadząc  

w mediach zaciekłą walkę z  Instytutem skarżył się również na to, że: organ publiczny, jakim 

jest PISF, może nie podejmować decyzji i nie ma żadnej możliwości odwołania się od tego.  

Bo  decyzje instytutu nie są podejmowane w trybie administracyjnym
6
. Agnieszka Odorowicz, 

odpowiadając na zarzuty twórców filmu na łamach tygodnika „Wprost” stwierdziła, że: 

Dariusz Jabłoński jako doświadczony producent doskonale zdawał sobie sprawę, że ten sam 

reżyser w tym samym czasie może uzyskać dofinansowanie na jeden film, nie na dwa. A w tym 

czasie przyznaliśmy dofinansowanie na film <<Stankiewicz>> według opowiadania 

Eustachego Rylskiego w reżyserii Władysława Pasikowskiego.<<Kadisz>>, bo wtedy taki był 

tytuł roboczy projektu <<Pokłosie>>, dotacji więc nie mógł uzyskać
7
. Natomiast producent 

filmu nie zgadza się z tym, że dofinansowanie Stankiewicza mogło być powodem odrzucenia 

ich filmu ponieważ  jego zdaniem kiedy ówczesny projekt Kadiszu został po raz pierwszy 

bezdecyzyjnie przesunięty do następnej sesji nie podjęto jeszcze żadnego werdyktu 

dotyczącego przyznania pieniędzy na inny film Pasikowskiego. Według producenta oraz 

reżysera obraz nie otrzymał dofinansowania ponieważ dyrektorka Instytutu oznajmiła im, że 

ich film jest „antypolski”. Odorowicz odpierała jednak te zarzuty, opisując w wywiadzie dla 

tygodnika Wprost spotkanie, na którym został omówiony odrzucony projekt: Wyjaśniłam 

formalne powody decyzji. Rozmawialiśmy także o wizji reżyserskiej filmu - o planowanych 

środkach wyrazu, przyjętej konwencji scenariusza. Pytałam, na ile <<Kadisz>> to film 

historyczny i czy producent zamierza zamówić konsultacje historyka. Reżyser już wtedy 

powiedział, że to będzie kino autorskie, a nie opowieść o Jedwabnem. Zapytałam, czy twórcy 

mają świadomość, że część widzów może źle odebrać ten film i uznać go za antypolski. 

Początkowo w PISF i eksperci, i ja myśleliśmy, że ma to być film historyczny o zbrodni 

w Jedwabnem. Stąd pytania o wybraną konwencję opowiadania i wybór gatunku filmowego
8
. 

Natomiast reżyser, w wywiadzie udzielonym  dla „Gazety Wyborczej” stwierdził, że stał się 

żywym dowodem na istnienie cenzury politycznej w Polsce
9
. O dyrektorce Instytutu 

wypowiadał się natomiast z wyraźną niechęcią jako o urzędniczce, która sama nie będąc 

                                                 
6
 G. Rzeczkowski, Ciężar Pokłosia, dostęp: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1533155,2,kulisy-

poklosia-od-miesiecy-jestesmy-w-ciezkiej-sytuacji-ekonomicznej.read (30.08.2015) 
7
 M. Rigamonti, Agnieszka Odorowicz: Nie pozwolimy szantażować się tematem. Żadnemu reżyserowi, 

„Wprost”, nr 48, 26.11-02.12.2012, s. 15. 
8
 Ibidem. 

9
D. Subbotko, Pasikowski: Jestem dowodem istnienia cenzury w Polsce, dostęp: 

http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127291,5896770,Pasikowski__Jestem_dowodem_istnienia_cenzury_w_Polsce.

html (30.08.2015) 
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fachowcem powinna słuchać swoich doradców, a  zdaniem Pasikowskiego nie robiła tego  

ze względu na kierujące nią powody polityczne
10

.   

Twórcy nie zrezygnowali i przez lata starali się o pozyskanie z innych źródeł środków 

na dofinansowanie swojego obrazu. Scenariusz pozostał bez poważniejszych zmian, 

natomiast zmodyfikowany został jego tytuł: z Kadiszu na Pokłosie. Kolejny raz zdecydowali 

się oni złożyć swój wniosek do PISFu  i w 2011 film otrzymał wreszcie 3,5 mln 

dofinansowania. Nie oznaczało to jednak, iż tym samym zakończył się konflikt pomiędzy 

twórcami Pokłosia a dyrektorką Instytutu , a wręcz przeciwnie - jeszcze bardziej się zaostrzył. 

Mimo, że obraz  wyświetlano już w kinach i cieszył się on  popularnością wśród widzów jego 

producentowi groziło bankructwo. Formalnie był on bowiem wciąż filmem w produkcji. 

Odorowicz oznajmiła, że PISF Jest na etapie oczekiwania na rozliczenie drugiej raty dotacji. 

Do momentu, kiedy producent jej nie rozliczy, nie możemy wypłacić ostatniej
11

. Tłumacząc się 

z zaistniałej sytuacji Jabłoński twierdził, że twórcom udało się pozyskać ponad milion złotych 

dofinansowania z europejskiego funduszu Eurimages. Według producenta możliwość 

podjęcia tych pieniędzy została jednak zablokowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. 

Wszystko przez brak podpisu instytucji pod aneksem do umowy, która uwzględnia udział 

zagranicznych koproducentów.  Zdaniem twórców filmu powodem dla którego PISF 

blokował zakończenie produkcji tego obrazu był jego kontrowersyjny temat. Jak sam to 

określił Jabłoński trudno nie mieć wrażenia, że realizuje się plan części prawicy, żeby takie 

filmy, które mówią gorzko o historii, nie powstawały
12

.   

Odorowicz  natomiast w takich oto słowach odnosiła się do braku terminowego 

rozliczenia produkcji: Czasem zdarzają się opóźnienia w realizacji filmów z przyczyn 

finansowych albo technologicznych. Często tak jest w przypadku koprodukcji 

międzynarodowych. Beneficjent PISF musi rozliczyć się z każdej złotówki pochodzącej  

ze środków publicznych, a partnerzy zagraniczni z różną intensywnością dosyłają dokumenty. 

Byliśmy na kontroli tego projektu, zadaliśmy producentowi pytania i czekamy na komplet 

dokumentów i wyjaśnienia. Dział produkcji jest na etapie sprawdzania kosztów produkcji 

filmu - nie tych planowanych, ale tych faktycznie wykonanych. Kontrola się przedłuża, 

producent nie dostarczył jeszcze wszystkich wymaganych przez nas dowodów księgowych 

i przepływów finansowych
13

. Dyrektorka Instytutu ponadto stwierdziła, że poddane kontroli 

musi zostać również to, dlaczego niespodziewanie wzrosły koszty produkcji. Zdaniem 

                                                 
10

 Ibidem. 
11

 M. Rigamonti, op. cit. 
12

 G. Rzeczkowski, op. cit.    
13

 M. Rigamonti, op. cit. 
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Dariusza Jabłońskiego zmiana budżetu wyniknęła z opóźnionej decyzji o przyznaniu 

dofinansowania,  która wpłynęła na wymóg przyspieszenia realizacji filmu
14

.   

W 2013 roku PISF zerwał umowę z Apple Film Production i zażądał zwrotu 

otrzymanych pieniędzy oraz skierował sprawę do Sądu Okręgowego w Warszawie. Zdaniem 

Instytutu producenci Pokłosia samowolnie podjęli decyzję o zwiększeniu budżetu obrazu oraz  

zmniejszeniu ilości dni zdjęciowych co doprowadziło do zmiany sposobu rozliczania dotacji: 

Jeżeli udział dotacji Instytutu w filmie wynosi 30 proc., to tyle samo ma Instytut  

z przychodów z eksploatacji tego filmu. Jeśli powiększymy budżet to ten udział spadnie  

i przychody tak samo spadną, a to jest działanie na niekorzyść finansów publicznych
15

. 

Ostatecznie jednak Sąd  odrzucił zarzuty stawiane producentom filmu i nakazał Instytutowi 

uregulowanie zaległej  kwoty dotacji. Agnieszka Odorowicz stanowczo nie zgodziła się z tą 

decyzją i  w oficjalnym oświadczeniu zapowiedziała apelację od tego wyroku,  jednocześnie 

oznajmiając, że: PISF uczyni wszystko, aby producenci, którzy nie potrafią rozliczyć środków 

publicznych, nie mogli czuć się bezkarni. To nie są dziesiątki, ale miliony złotych
16

. 

Zdaniem Marcina Kuberki  afera dotycząca Pokłosia rozgrywała się jednocześnie na 

dwóch poziomach: finansowym oraz polityczno-artystycznym
17

. Przykładem skandalu 

związanego z tą drugą płaszczyzną była sytuacja, z którą musiał zmierzyć się Maciej Stuhr, 

aktor wcielający się w jedną z głównych postaci w obrazie Artysta, który wcześniej poprzez 

swoje kreacje aktorskie kojarzony był z bardzo ciepłym wizerunkiem, po roli w Pokłosiu 

spotkał się z wyraźną niechęcią ze strony części społeczeństwa. 

Stuhr w wywiadzie udzielonym Monice Olejnik w programie „Kropka nad i” 

przyznał, że na rolę w tak ważnym filmie jak Pokłosie czekał od wielu lat. Wyznał również, 

że biorąc udział w tej produkcji nie był tylko i wyłącznie odtwórcą swojej roli, lecz ów obraz 

stanowił dla niego również pewnego rodzaju wypowiedź. Ze względu na wyraźną niechęć 

Pasikowskiego do  występowania w mediach Maciej Stuhr przejął na swoje barki obronę tego 

filmu starając się wytłumaczyć, iż zamiarem Pokłosia jest ostrzeżenie Polaków przed tym 

jakich błędów z przeszłości nie wolno nam powtórzyć w przyszłości. Przekonywał również, 
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 G. Rzeczkowski, op. cit.  
15

 K. Lepczyński, PISF przegrywa w sądzie z producentem Pokłosia i zapowiada walkę o zwrot dotacji, 

Producenci nie mogą czuć się bezkarni, dostęp: 

http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103089,17139671,PISF_przegrywa_w_sadzie_z_producentem__Poklosia__.html 

(30.08.2015) 
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że dyskusja, która powstała po tym filmie i argumenty, które w niej padają stanowi niezbity 

dowód na to, jak bardzo ten obraz był nam potrzebny. Ponadto zapewniał, że dzięki takim 

produkcjom jak Pokłosie coraz więcej osób uczy się mówić o polskim antysemityzmie,  

a ludzie ze starszego pokolenia pozbywają się traumy i zaczynają wspominać o podobnych 

wydarzeniach
18

.   

W obronie Macieja Stuhra oraz Pokłosia wystąpił między innymi Związek Artystów 

Scen Polskich. Jego członkowie w oficjalnym oświadczeniu oznajmili, iż: Fakt, że nasi 

sąsiedzi na wschodzie, północy i południu nie kwapią się do rachunku sumienia, dobrze im się 

żyje z kościotrupem w szafie - nie jest żadnym argumentem byśmy my zło zamiatali pod 

dywan. Nasze przyznanie się do win, budzi respekt. I to jest powód do dumy z ojczyzny.  

Tak uważają nasi koledzy: Maciej Stuhr i Robert Rogalski (obaj zagrali w filmie). I my tak 

uważamy, dumni z ich obywatelskiej postawy
19

.  

Przez część odbiorców intencje aktora nie zostały jednak właściwie zrozumiane i stał 

się głównym obiektem ataku ze strony Internautów oraz niektórych mediów. Ogromna fala 

krytyki została skierowana przeciwko aktorowi, który wcześniej nie doświadczył niechęci ze 

strony odbiorców. Oponenci zaczęli uważnie śledzić jego wypowiedzi, które wiązały się  

z licznymi komentarzami. Wreszcie doczekali się oni wpadki aktora, która pewnie  

w normalnych okolicznościach zostałaby zlekceważona, jednak w tamtym okresie spotkała 

się z wyjątkową krytyką. W wywiadzie dla Stopklatki Maciej Stuhr powiedział: My Polacy 

nie mówimy o sobie źle. Jest Skrzetuski, Wołodyjowski, Powstanie Warszawskie. 

Przywiązywaliśmy dzieci pod Cedynią jako tarcze i to jest super. To jest najlepsze, co mogło 

Polskę spotkać
20

. Bitwa pod Cedynią z 972 roku została jednak przez aktora pomylona  

z  oblężeniem Głogowa, które miało miejsce w 1109 roku, w trakcie którego atakujący gród 

niemiecki cesarz Henryk V Salicki kazał przywiązać wziętych polskich zakładników do machin 

oblężniczych co nie powstrzymało Polaków przed dalszą obroną grodu
21

.   

Błąd aktora został natychmiast wytropiony przez internatów, którzy błyskawicznie 

zareagowali tworząc za pomocą portalu w mediach społecznościowych wydarzenie:  
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Maćku Stuhrze zagraj w filmie o dzieciach z Cedyni! i umieszczali w Internecie ośmieszające 

aktora materiały
22

.  

Artysta został zatem zmuszony do tego, aby zacząć ważyć swoje słowa. Jego 

wypowiedzi przestały być jedynie opiniami aktora i zwykłego człowieka, który ma prawo do 

popełnienia błędu, lecz stały się okazją do jeszcze większego napiętnowania ze strony 

internautów
23

. Stuhr przyznał się do błędu przy jednoczesnym zaznaczeniu, że popełniona 

przez niego pomyłka nie zmienia jednak sensu jego wypowiedzi: Gdyby mnie ojczyzna 

zmusiła do tego, że muszę strzelić w machinę oblężniczą, do której przywiązane jest moje 

dziecko i ktoś by mi później usiłował wmówić, że to jest dobre, to nigdy bym w to nie uwierzył. 

A w tym jesteśmy wychowywani, w takich mitach
24

. Na skrajnie prawicowych portalach 

”Niezalezna.pl” oraz „Rebelya.pl” wypowiedź aktora stała się pretekstem do dywagacji na 

temat jego pochodzenia. Komentujący stwierdzali, że przodkowie Stuhra przyjechali do 

Krakowa z Austrii. Jeden z zamieszczonych na portalu komentarzy brzmiał To nie pierwszy 

Austriak, który bardzo mocno identyfikuje się z Niemcami
25

. Wreszcie aktor stracił 

cierpliwość i na swoim profilu w mediach społecznościowych oznajmił, iż kończy  

z udzielaniem kolejnych wywiadów na temat Pokłosia oraz wytykanej mu pomyłki: Z jakiejś 

setki wywiadów udzielonych przeze mnie w ciągu ostatniego miesiąca, to oczywiście ten cytat 

zrobił prawdziwą furorę. Powtórzę raz jeszcze, że ta okropna, kuriozalna wpadka nie zmienia 

w niczym sensu mojej wypowiedzi. Ja jako rodzic zawsze gdy słyszę tę historię, to czuję 

sprzeciw. I tak, tak, dziękuję wszystkim za czujność i poprawienie najgorszego lapsusu. 

Oczywiście Polacy nie przywiązywali dzieci. Oni do nich strzelali. Uważam się za człowieka  

o umiarkowanych poglądach i przekonaniach. Jednak wystarczyło wygłosić po raz pierwszy  

w moim 37-letnim życiu trochę poważniejsze zdanie publicznie, a stopień agresji u części 

słuchaczy wzrasta w tak zabójczym tempie, że jeśli chcesz na niego odpowiedzieć, stawić 

jakkolwiek temu czoła musisz zradykalizować swoje poglądy. I tak z umiarkowanego sam 

stajesz się, wbrew swojej woli, co raz bardziej radykałem. Bardzo niebezpieczny mechanizm. 

Dlatego postanowiłem, że na jakiś czas kończę swoje wypowiedzi o Pokłosiu
26

.  
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Dr socjologii Waldemar Urbanik odnosząc się do ostrych reakcji ze strony części 

odbiorców krytykujących ten film oraz związanych z nim artystów  uważa, że: każdy  

z narodów ma w swojej historii momenty, których może się wstydzić, a Polacy do tej pory nie 

są w stanie uporać się z tą spuścizną. Wokół tego kręci się cała ta afera z „Pokłosiem”  

i Maciejem Stuhrem, który nie jest już „prawdziwym Polakiem” Kluczową sprawą nie jest 

nasza domniemana zaściankowość, lecz historyczny kompleks
27

. Zdaniem Urbanika część 

Polaków wypiera się zatem niechlubnych zdarzeń oraz stara się ukazywać historię naszego 

narodu w jak najbardziej pozytywnym świetle. Zamiast zmierzyć się z prawdą wolą tworzyć 

pewnego rodzaju narodową mitologię. Według niej Polacy zawsze stanowili tę poszkodowaną 

i cierpiącą stronę. Ta wizja przeszłości nie bierze pod uwagę wizerunku Polaka jako oprawcy, 

bowiem nie pasuje on do naszego narodowego mitu
28

.  

Pokłosiem Pokłosia były podziały w mediach, które dokonały się w zależności od 

przekonań politycznych. Wśród głównych wątków tematycznych podejmowanych  

w krytycznych tekstach odnoszących się do filmu pojawiały się głównie zarzuty  

o fałszowanie prawdy historycznej, negatywne przedstawienie Polaków bez ukazania winy 

pozostałych stron, za duże przerysowanie postaci i niezgoda na tak negatywny obraz 

mieszkańców polskiej wsi. Przeciwnicy otwarcie namawiali do tego, aby nie iść do kina na 

ten film. Wielu dziennikarzy bojkotowało obraz i agitowało, aby w ramach protestu nie 

oglądać Pokłosia. Niektórzy publicyści otwarcie przyznawali się do tego, że oni sami również 

nie widzieli filmu, a mimo to uważali, że mogą wypowiadać się na jego temat. Zwolennicy 

Pokłosia uznawali natomiast obraz za ważne oraz potrzebne dzieło poruszające istotne dla 

historii naszego narodu kwestie skłaniające do głębokich refleksji i prowokujące przełomową 

dyskusję.  
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Beata Łączyńska  

 

DOBROSTAN W AKWAKULTURZE 

 

Welfare in aquaculture 

 

Streszczenie: Dobrostan, inaczej ,,welfare’’ tyczy się zdrowia fizycznego i psychicznego zwierząt osiągniętego 

w warunkach harmonii zwierzęcia ze środowiskiem bytowania. Człowiek zaspokajając pragnienia zwierząt, 

utrzymując je w zdrowiu, zapewnia im bezpieczeństwo, ochronę, czyli rozumiany w szerokim aspekcie 

dobrostan. W przypadku akwakultury dobrostan obejmuje manipulacje odłowów, transportu, przetrzymywania 

ryb  i metody ich uśmiercania. W ostatnich latach trwają nieustanne prace nad dobrostanem u  ryb. 

Słowa kluczowe: dobrostan, akwakultura, ochrona ryb 

 

Summary: From English ,,welfare”, applies to physical and mental health of animals, achieved by animal 

harmony with the environment. Satisfying the needs of animals, by keeping them healthy, providing security and 

protection, can be understood as welfare, in broad aspect. In the case aquaculture welfare includes good practices 

during harvesting, transport, farming as well as the most humanitarian ways of euthanasia. Recently there is an 

ongoing work on improving the welfare of fish.  

Keywords: welfare, aquaculture, protection of fish 

 

 

Dobrostan będący odpowiednikiem angielskiego określenia ,,welfare’’ odzwierciedla 

stan zdrowia fizycznego, jak i psychicznego zwierzęcia, osiągnięty w warunkach całkowitej 

harmonii osobnika z jego środowiskiem bytowania
1
. Innymi słowy jest to zbalansowane 

działanie mające na celu zapewnienie zwierzęciu przyjaznych warunków życia. Reakcje 

zwierząt na pewne doświadczenia są zaś wyznacznikiem postępowania ludzkiego 

umożliwiającego zapewnienie ochrony tymże istotom
2
. Zdaniem Marian Dawkins

3
 dobrobyt 

zostaje osiągnięty, kiedy zwierzęta pozostają zdrowe, a wszelkie ich pragnienia zostały 

zaspokojone. Zakres pragnień wyznacza natomiast bogata wyobraźnia ludzka
4
. 

W przypadku akwakultury w zakres pojęcia dobrostan wchodzą wszelkie manipulacje 

związane z odłowem, transportem i przetrzymywaniem ryb, a także metody humanitarnego 

                                                 
1
 A. Lirski, A. K. Siwicki, J. Wolnicki,  Wybrane zagadnienia dobrostanu u karpia, Olsztyn 2007, s. 7. 

2
 B. Bovenkerk, F. L. B. Meijboom, Fish Welfare in Aquaculture: Explicating the Chain of Interactions Between 

Science and Ethics, ,,J Agric Environ Ethics’’ 2013, nr 26, s. 47;  F. Kaldewaij, Does Fish Welfare Matter? On 

the Moral Relevance of Agency, ,,J Agric Environ Ethics’’ 2013, nr 26, s. 71-72. 
3
 M. S. Dawkins, A user’s guide to animal welfare science, ,, TRENDS in Ecology and Evolution’’ 2006, s. 80.    

4
 B. Bovenkerk, F. L. B. Meijboom, op. cit., s. 50; F. Kaldewaij, op. cit., s. 73. 
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ich uśmiercania
5
. Prawidłowe zarówno pod względem prawnym, jak i  etycznym rozumienie 

pojęcia dobrostan umożliwia nam sprawowanie czynnej ochrony nad bioróżnorodnością 

gatunkową naturalnych zasobów oraz tych uzyskiwanych i utrzymywanych w warunkach 

kontrolowanych.  

 

Dobrostan w odniesieniu do ryb 

Obecnie akwakultura stanowi bardzo szybko i prężnie rozwijającą się dziedzinę 

gospodarki żywnościowej
6
. Prowadzi nas to do zapytania, czy i w jaki sposób powinniśmy 

zagwarantować rybom dobrostan. Skupienie działań na zapewnieniu dobrobytu podkreśla 

rangę owego przedsięwzięcia. Definiowanie, mierzenie i ważenie dobrobytu udowadnia, że 

ma on znaczenie moralne - ze względu na podejmowane przez nas decyzje. Takowe podejście 

zdaje się przypominać, że zwierzęta mogą doświadczać bólu, cierpienia, jak i przyjemności, 

czy zadowolenia. Dodatkowo unikają tych pierwszych negatywnych doświadczeń,  

a wykazują zainteresowanie  drugimi
7
. W pojmowaniu zagadnienia dobrostan rodzą się różne 

zapytania. Jednym z nich jest to, czy to zwierzę powinno zostać dopasowane do otaczającego 

go gospodarstwa, czy gospodarstwo powinno zostać dopasowane pod zwierzę
8
. 

Zdefiniowanie dobrostanu w akwakulturze jest znacznie trudniejsze, a niżeli w przypadku 

ssaków. Wynika to z mniejszej znajomości preferencji ryb i ich olbrzymiej różnorodności. 

Charakteryzuje je tak duże zróżnicowanie, że przełożenie zebranych wiadomości odnośnie 

jednej rodziny na drugą jest niemożliwe. Badanie dobrostanu skomplikowane jest także  

z uwagi na fakt, że ryba pozostaje zupełnie inna od nas. Nie możemy bowiem odczytać jej 

uczuć z twarzy lub usłyszeć ich wołania, skoro ryby nie wydają dźwięków. Ich struktury 

mózgowe pozostają również w zupełności inne od naszych
9
.  

 

HACCP a FWAS 

W ostatnich latach w Polsce wzorem innych krajów znacznie wzrosła świadomość 

ludzi w tematyce jakości żywności, jej walorów zdrowotnych, metod wytwarzania, czy też 

technik przetwarzania
10

. Wszystko to wiąże się z dobrostanem w akwakulturze. W celu 

zapewnienia bezpieczeństwa wytwarzanej żywności stworzono specjalnie opracowany system 

                                                 
5
 A. Lirski i in., op.cit.,  s. 7. 

6
 J. Bostock, B. McAndrew, R. Richards, K. Jauncey, T. Telfer, K. Lorenzen, D. Little, L. Ross, N. Handisyde,  

I. Gatward, R. Corner, Aquaculture: global status and trends, Phil. Trans. R. Soc. B, 2010, nr  365, s. 2897. 
7
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HACCP określany jako Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli. W przypadku ryb 

system HACCP skierowany jest na działania w zakresie hodowli ryb z uwzględnieniem zasad 

dobrostanu, toteż został nazwany FWAS, czyli System Zapewnienia Dobrostanu Ryb
11

. 

Korzystający z wyżej wymienionych systemów na początku analiz określają CCP, czyli 

Krytyczne Punkty Kontroli, by tym samym zminimalizować lub całkowicie wykluczyć 

zagrożenie w gospodarstwie rybackim
12

. Zagrożenia dobrostanu ryb mogą ogólnie zostać 

sklasyfikowane jako biotyczne, abiotyczne i środowiskowe. Potencjonalnymi czynnikami 

stresującymi rybę mogą być: niewłaściwy skład chemiczny wody (zawartość amoniaku  

- NH3, jonów azotanowych i azotowych: NO2
-
, NO3

-
), nieodpowiednie pH, zbyt niska lub 

zbyt wysoka temperatura wody, niedostosowana zawartość tlenu i dwutlenku węgla, 

wszelakie uszkodzenia fizyczne ciała ryb, choroby, czy też niewłaściwe odżywianie
13

. 

Interakcje pomiędzy tymi czynnikami mogą dodatkowo przyczynić się do osłabionego 

dobrostanu ryb, który w dużej mierze jest zależny od gatunku ryby, płci, fizjologii, czy 

warunków życia (np. klatki, stawy)
14

. Dlatego też parametry te wymagają nieustannego 

kontrolowania. Stosowanie wyżej opisanych systemów umożliwia szybkie spostrzeżenie 

symptomów osłabionego dobrobytu i natychmiastowe zastosowanie środków 

zapobiegawczych
15

.  

Jednak część z potencjalnych zagrożeń osłabiających dobrostan ryb nie jest zależna  

od właścicieli gospodarstw rybackich, ale jest generowana na dalszych etapach pozyskiwania  

i wytwarzania żywności
16

.   

 

Manipulacje osłabiające dobrostan w akwakulturze 

Żywienie jest jednym z najkosztowniejszych etapów w produkcji ryb, a jednocześnie 

może wywoływać znaczny stres wśród obsady, co odbija się na dobrostanie. Ryby otrzymują 

odpowiednio dobrane racje pokarmowe od jednego do trzech razy na dobę. Taki reżim 
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żywienia eliminuje zjawisko agresji i kanibalizmu wśród podchowywanych ryb
17

, a co za tym 

idzie minimalizuje ilość okaleczeń i niepożądaną śmiertelność wśród obsady. Należy jednak 

pamiętać o tym, by częstość i ilość posiłków została odpowiednio dobrana w zależności od 

potrzeb gatunku, wieku, czy też warunków podchowu
18

. Problem żywienia dodatkowo 

potęguje się w okresach odłowów, kiedy to ryby narażone są na dodatkowe czynniki 

obniżające ich dobrobyt. Przede wszystkim tyczy się to okresów, w którym nie podaje się im 

pokarmu przed ,,przesadkowaniem’’, pomiarami ciała, czy też transportem, czyli w tak 

zwanym okresie manipulacji. Towarzyszące manipulacjom nadmierne zagęszczenie, 

urządzenia stosowane do odłowu ryb, transport w workach z ograniczoną ilością tlenu na 

dalekie odległości, przyczyniają się do obniżenia dobrostanu ryb. Priorytetem w owym czasie 

są zaś zachowania mające na celu zminimalizowanie strat finansowych indukowanych, 

przedwczesnym śnięciem lub znacznym okaleczeniem ryb
19

. W praktyce handlowej niestety 

bardzo często bywa tak, że okresy ,,głodzenia” trwają znacznie dłużej, niż jest to konieczne. 

Wynika to zarówno z tradycji, jak i osobistego komfortu rybaków, którzy dokonują odłowu  

w seriach. W przeszłości uznawano, że długie okresy ,,poszczenia ryb” przyczyniają się do 

otrzymania lepszej jakości mięsa rybiego o obniżonej zawartości tłuszczu. Twierdzenie  

to jednak okazało się błędne. Z przeprowadzonych doświadczeń wynika jedynie, że  

w przypadku pstrąga na skutek okresów głodzenia zmienił się nieznacznie kolor ciała ryby, 

kosztem utraty masy. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nadmierne okresy ,,głodzenia” 

naruszają, jakże ważne zasady dobrobytu w akwakulturze
20

. 

Kolejnym problemem w akwakulturze jest stopień zagęszczenia obsady. Jest to jedna  

z pierwszych i głównych przyczyn osłabionego dobrostanu w czasie odłowów. Parametrem 

trudnym do kontroli staje się wówczas zawartość rozpuszczonego w wodzie tlenu.  

W przypadku niektórych ryb, takich jak bas, czy tuńczyk wahania zawartości O2 mogą 

doprowadzić do popłochu wśród obsady, a co za tym idzie niepotrzebnych okaleczeń i śnięć. 

O gatunkach, takich jak turbot, czy też węgorz możemy mówi sie, iż są to gatunki o szerszym 

spektrum tolerancji pod kątem nadmiernego zagęszczenia obsady.  

                                                 
17

 J. F. López-Olmeda, C. Noble, F. J. Sanchez-Vazquez, Does feeding time affect fish welfare?, ,,Fish Physiol 
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Problemem w trakcie odłowów jest też sposób połowu ryb. Ryba może doznać 

zranienia we wszelkich rurach doprowadzających z powodu ich nierównej powierzchni, 

występujących ostrych załamań lub na skutek otarcia o innego osobnika. Zbyt długie rury 

przyczyniają się także do złej jakości wody
21

, powstającej na przykład w momencie ich 

zablokowania. W celu zapewnienia dobrostanu rybom należy pamiętać, by po każdym 

zakończonym procesie odłowu sprawdzić, czy zebrane osobniki pozostają wolne od zranień  

i mogą samodzielnie pływać we właściwej pozycji
22

. Ryby ulegają licznym zranieniom, które 

obniżają zarówno dobrostan w akwakulturze, jak cenę uzyskiwanego w procesie 

produkcyjnym produktu. Zranieniom najczęściej podlegają szczęka, oczy, skóra, czy też 

płetwy. Do owych okaleczeń dochodzi zarówno podczas typowych codziennych postępowań 

praktyki rybackiej, jak na przykład karmienie, jak też na skutek wzajemnych interakcji 

między rybami w zbiornikach podchowowych. Występowanie zranień na ciele ryb może 

prowadzić do mniejszych przyrostów ciała, słabszego żerowania, czy też wzmożonej 

podatności na infekcje, a w efekcie do zwiększonej śmiertelności
23

. Zranienia przyczyniają się 

także do niższej ceny rynkowej ryb. Taka okaleczona ryba staje się nieatrakcyjna, jak  

i ,,podejrzana’’ dla konsumenta, co znacznie obniża jej wartość handlową. Ze zranieniami 

ściśle wiąże się pojęcie śmiertelności. Jak wykazali James i Slaski
24

 śmiertelność  

w przypadku akwakultury jest nieunikniona i szacuje się ją na 1,5% obsady miesięcznie. 

Przyczyny śmiertelności nie są zazwyczaj rejestrowane
25

. Zdaniem Aunsmo i in.
26

 jedną  

z głównych przyczyn strat są infekcje bakteryjne rozwijające się zazwyczaj w miejscu 

uprzednich zranień. Publikowane dane obrazują nam ogrom strat na skutek zachorowań. 

W przypadku łososia śmiertelność w wyniku zakaźnej nekrozy trzustkowej sięgała 

32%. Natomiast u pstrąga tęczowego śmiertelność wynosiła aż 90% podczas zachorowań na 

Lactococcus garvieae. W celu utrzymania dobrostanu wśród obsady zranienia powinny zostać 

zdezynfekowane, co przeciwdziała dalszemu ich rozwojowi doprowadzającemu do rozkwitu 

infekcji bakteryjnych. 
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Ponadto akwakultura boryka się również z problemem deformacji rzucających cień na 

dobrostan ryb. Deformacje mogą dotyczyć zarówno ryb żyjących w środowisku naturalnym
27

, 

jak i w gospodarstwach rybackich. Chociaż w przypadku tych drugich stanowią one większy 

odsetek, a szczególnie gdy mowa o rybach hodowlanych w wylęgarniach
28

. Deformacjom 

ulegają formy larwalne i osobniki dorosłe
29

. Za występowanie anomalii rozwojowych 

odpowiedzialne są braki dietetyczne, problemy z napełnieniem pęcherza pławnego
30

, niska 

odporność na stres
31

, jak i rozwój patogennych bakterii wśród larw
32

. Do deformacji 

wywołanych przez wymieniane czynniki należą: skolioza, lordoza, kifoza, brakujące, bądź 

dodatkowe promienie płetw, zniekształcenia szczęk, czy też wytrzeszcz oczu
33

. Dieta 

zubożała w fosfor oraz witaminy C, D, K lub niedostateczna ilość nienasyconych kwasów 

tłuszczowych
34

, to jedna z głównych przyczyn wspomnianej deformacji szczęk. Ponadto 

niedobór fosforu, który jest jednym z najważniejszych minerałów, może prowadzić do 

nadmiernej akumulacji tłuszczu w organach, jak też złej mineralizacji szkieletu, co 

ostatecznie prowadzi do wystąpienia deformacji kręgosłupa. Skolioza u ryb może wiązać się  

z kolei z niedoborem tryptofanu w diecie
35

. Zawartość witaminy A podawanej młodym 

larwom w pokarmie powinna być odpowiednio zbilansowana, bowiem jak donoszą 

najnowsze badania, zbyt duża jej ilość skutkuje występowaniem deformacji kości, w tym 
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skrzywieniem kręgosłupa, co zaobserwowano u larw flądry japońskiej
36

. Do omawianych 

zniekształceń prowadzić może także nieodpowiednio dobrana dla danego gatunku 

temperatura inkubacji ikry
37

. Żywienie ryb zarówno w początkowych stadiach, jaki  

i w dalszych etapach podchowu wymaga odpowiednio zbilansowanej diety. Poprawa 

kondycji ryb to lepsza kondycja ekonomiczna wylęgarni i spełnienie warunków 

zapewniających rybom dobrostan.  

Warunki transportu są kolejnym czynnikiem rzutującym na dobrostan w akwakulturze. 

Jednym ze stosowanych sposobów w trakcie transportu jest obniżenie temperatury wody.  

Jest to bez wątpienia bardzo dobre rozwiązanie pod względem zapotrzebowania ryb na tlen.  

W przypadku łososia zaleca się schładzanie wody o 1,5°
 
C na godzinę, przy czym ogólny 

spadek temperatury może maksymalnie wynosić nieznacznie powyżej 4°
 
C

38
. Transportu ryb 

powinno dokonywać się w godzinach nocnych lub porannych, by nie narażać ryb na zbyt 

duże różnice temperatur. Wpuszczenie ryb do nowego zbiornika powinno uwzględniać ich 

wcześniejszą aklimację do nowej temperatury wody. Następujące po transporcie zarybienie 

nowego zbiornika powinno przypadać na godziny poranne, co zabezpiecza ryby przed 

wybraniem je przez ptactwo, czy też daje możliwość schowania się przed drapieżnikiem. 

Zrzut ryb do wody powinien nastąpić w możliwie najdelikatniejszy sposób, by nie dopuścić 

do uszkodzenia powłok ciała ryb. 

Kolejnym znaczącym problemem wpływającym na zagadnienie dobrostanu jest 

dobranie odpowiednich środków wprowadzających rybę w stan anestezji. Spośród 

stosowanych w akwakulturze anestetyków wymienić można MS-222, benzokainę, 

izoeugenol, czy też 2-fenoksyetanol. Środki te poza uwolnieniem w organizmie ryby 

znacznych dawek kortyzolu, przyczyniają się również do niekorzystnej, niedostatecznej 

wymiany gazowej i jonowej między krwią ryby a wodą, w której się znajduje. W związku  

z tym wpływ anestetyków może być dwojaki. Zastosowanie anestetyków wprowadza rybę  

w stan tzw. „uśpienia”, kiedy to przestaje ona odczuwać nieprzyjemne bodźce dobiegające  

z otaczającego ją środowiska, kiedy można bez niepotrzebnego bólu i „szarpania” dokonać 

planowanych zabiegów manipulacyjnych. Działanie to bez wątpienia przyczynia się do 

oprawy dobrostanu. Z drugiej jednak strony zastosowanie anestetyków niesie za sobą 
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niepożądane skutki uboczne. Anestetyki zawsze należy stosować z należytą ostrożnością. 

Natomiast ich dawkę dostosować do wieku i gatunku ryby, by po planowanej manipulacji 

móc je z powrotem wpuścić do zbiornikach hodowlanego
39

. 

Uśmiercanie ryb zgodnie z zasadą humanitaryzmu zakłada, że ryba powinna zostać 

ogłuszona wraz z pierwszym uderzeniem
40

 niezależnie, czy dokonuje się tego automatycznie, 

czy też ręcznie. Następnie należy sprawdzić, czy ogłuszenie zostało przeprowadzone 

skutecznie. Wszelkie ruchy pokryw skrzelowych, próby utrzymania pozycji pionowej, czy 

pływanie zobowiązują nas do ponownego ogłuszenia. Najbardziej wiarygodną metodą w celu 

określenia nieświadomości jest rejestracja pracy mózgu przy pomocy encefalogramu (EEG)
41

. 

Niektóre ze stosowanych metod zabijania ryb to, na przykład obniżenie temperatury wody  

i dekapitacja, jak w przypadku suma, niszczenie struktur mózgowych tuńczyka przy pomocy 

oszczepu, czy też ogłuszanie węgorzy działając prądem elektrycznym. Najczęściej jednak 

węgorze umieszcza się w soli lub też zabija rozpuszczając amoniak. Z kolei większość karpi 

jest sprzedawana jako żywe osobniki, a ich zabicie następuje w domach kupców. Niestety 

zanim jeszcze do tego dojdzie wcześniej karpie są przetrzymywane bez wody lub też  

w wodzie o złej jakości
42

. Natomiast do aktu śmierci dochodzi w skutek ogłuszenia. 

Zazwyczaj nie jest to niestety jednokrotne uderzenie
43

. Wspominana wcześniej dekapitacja  

z całą pewnością nie należy do humanitarnych metod pozbawiania życia. Mózg zwierzęcia  

w momencie odcięcia głowy kontynuuje swoją czynność. Jak natomiast wykazały 

eksperymenty w przypadku węgorza czynność mózgu trwa jeszcze do 13 minut po 

dekapitacji
44

. Podobnie jest z metodą potocznie zwaną „wychładzaniem”. Na przykładzie 

turbota wykazano, że po upływie 90 minut pozostaje on nadal żywy pomimo obniżenia 

temperatury ciała i zesztywnienia mięśni. W skutek takich działań prędzej możemy 

doprowadzić do paraliżu ryby, a niżeli do utraty świadomości
45

. Co bez wątpienia kłóci się  

z zachowaniem dobrostanu u ryb. 
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Konkluzja 

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu możemy stwierdzić, że zagadnienie 

dobrostanu jest wieloczynnikowym, złożonym tematem pozostawiającym wiele 

niedopowiedzeń
46

. Jednak bez względu na wszelkie definicje dobrostan zwierząt oparty jest 

na wierze, że zwierzęta podobnie, jak my mają emocje, a tym samym prawo do odczuwania 

przyjemności
47

. Pozostaje więc mieć nadzieję, że trwające badania nad dokładnym poznaniem 

wszelkich czynników stresujących ryby i rozważenie ich indywidualnych cech i reakcji 

umożliwi nam poszerzenie posiadanej wiedzy w zakresie dobrostanu w akwakulturze. 

Posiadana wiedza może natomiast przełożyć się na jeszcze lepsze metody podchowu ryb  

i zapewnienie całkowitej ochrony zdrowia i życia ryb. 
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Magdalena Debita  

 

DECYZJA JAKO FORMA PRAWNA AKTU ROZSTRZYGAJĄCEGO 

SPRAWĘ INDYWIDUALNĄ ALBO KWESTIĘ PROCESOWĄ 

 

The decision as a legal act in determining an individual case or procedural issue 

 

Streszczenie: W pracy omówiono problematykę dotyczącą wydawania i weryfikacji decyzji administracyjnej  

w toku instancji w trybie zwykłym. W literaturze przedmiotu ten akt administracyjny zewnętrzny jest określany 

jako kwalifikowany akt, który odznacza się określoną sformalizowaną formą, jest wydawany w określonym 

trybie i po przeprowadzeniu określonych w ustawie działań. Decyzja administracyjna to jednostronny, 

zewnętrzny indywidualny i konkretny akt administracyjny
1
. Nie jest możliwe właściwe zrozumienie tego 

procesu bez analizy pojedynczych zagadnień administracyjnoprocesowych, dlatego też został omówiony zakres 

stosowania decyzji, jej rodzaje, zasady ogólne postępowania oraz przekrój procesu decyzyjnego.  

Słowa kluczowe: decyzja administracyjna, postępowanie administracyjne, odwołanie, organ administracji 

publicznej 

 

Summary: The present paper discusses issues relating to the issuance and verification of an administrative 

decision in the course of standard proceedings. In the literature, this external administrative Act, referred  

to as a qualified Act, which has a pre-determined and formalised form, is issued in a particular manner when 

specified actions in law have been complied with. An administrative decision is a unilateral, external, individual 

and specific administrative Act
2
. A proper understanding of the process is not possible without analyses of 

individual, administrative and procedural related issues; hence the scope of such decisions, their types, the 

general principles of conducting them and a cross-section of decision-making have been discussed.  

Keywords: administrative decision, administrative proceedings, appeal, public authority 

 

 

Pojęcie decyzji administracyjnej nie zostało zdefiniowane obok innych pojęć 

w słowniczku ustawy w art. 5 k.p.a. Zakres pojęć, który zawarł ustawodawca w Kodeksie nie 

objął definicji decyzji, jednakże  w dziale II, rozdziale VII zatytułowanym decyzje w art. 104 

k.p.a. wyraźnie stanowi, że organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie 

decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, przy czym decyzja rozstrzyga sprawę co 

do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończy sprawę w danej instancji. 

Stwierdzenie to odnosi się tylko do sytuacji, gdy z mocy przepisów prawa materialnego lub 

                                                 
1
  Por. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Kraków 2003, s. 343. 

2
  Ibidem. 
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innych, załatwienie sprawy powinno nastąpić w tej prawnej formie.
3
 O istocie aktu prawnego 

powinna przesądzać jego treść, a nie forma. Pismo nie mające formy decyzji jest decyzją 

administracyjną, (pojęcie decyzji administracyjnej) - jeżeli pochodzi od organu administracji, 

skierowane jest na zewnątrz i w sposób władczy rozstrzyga o prawach lub obowiązkach 

prawnych osób (fizycznych lub prawnych) w sprawie indywidualnej, choćby dla 

rozstrzygnięcia takiego brak było podstawy prawnej.
4
 Ze sformułowania normy powinny 

wynikać  prawa jakie przyznano stronie lub obowiązki jakie na jednostkę nałożono.  

W praktyce spotykane są pewne szablonowe formuły - zwroty konwencjonalne, które 

ułatwiają zwięzłe i logiczne uchwycenie istoty rzeczy. Najczęściej używane zwroty: zezwala 

się, przydziela się, przyznaje się, nakłada się, orzeka się o, udziela się, postanawia się o, 

określa się, cofa się, uchyla się i inne
5
. 

Decyzja administracyjna z punktu widzenia prawa materialnego występuje pod 

różnymi nazwami - zezwolenie, koncesja, licencja, pozwolenie, zgoda, potwierdzenie, 

zaświadczenie, uzgodnienie itp.
6
 Szczególna nazwa decyzji nie jest jednak istotna przy 

kwalifikowaniu danego aktu  jako decyzji, ponieważ z treści przepisów prawa materialnego 

wynika, że - użycie tej czy innej nazwy nie ma znaczenia dla charakteru prawnego danego 

aktu jako decyzji, jeżeli jest to  zgodne z art. 104 k.p.a., akt rozstrzygający merytorycznie 

indywidualną sprawę należącą do właściwości organu administracji państwowej
7
. Przepisy 

prawa materialnego przewidują decyzyjną formę załatwiania danej sprawy nie tylko w sposób 

bezpośredni, ale także przez określenie w formie czasownikowej kompetencji organu do 

rozstrzygania sprawy (np. zezwala, przydziela, stwierdza).
8
 Drugorzędną zatem sprawą, dla 

prawidłowości decyzji jako aktu jest jej nazwa. 

Kwalifikowany akt administracyjny, jakim jest bez wątpienia decyzja, stanowi 

przejaw woli organu administracyjnego w państwie. Akt wydawany jest na podstawie 

powszechnie obowiązującego prawa, przy czym charakter tego aktu jest władczy, 

jednostronny, zewnętrzny i rozstrzyga konkretną sprawę konkretnej osoby fizycznej lub 

prawnej w postępowaniu unormowanym proceduralnie przed organami administracji 

państwowej
9
. Janusz Borkowski wskazuje, że na konstrukcję władztwa administracyjnego 

                                                 
3
 Wyrok NSA z 17 grudnia 1985r. (III SA 988/85) OSPiKA 1987, nr 5-6 poz. 116 z glosą J. Borkowskiego, 

ONSA 1985, z. 2, poz. 38. 
4
 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lutego 1994 r. sygn. akt I SAB 54/93, CBOSA. 

5
 Zimmermann J., Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1996r., s. 129-130. 

6
 B. Adamiak J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2012, s. 393  

i nast. 
7
 Wyrok NSA z 18 października 1985 r. sygn. akt II CR 320/85, OSN CP 1986, nr 10, poz. 158. 

8
 Uchwała NSA (5) z 15 listopada 1999 r., sygn. akt OPK 24/99. 
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 J. Boć, Prawo Administracyjne, Wrocław 2007, s. 320. 
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składa się szereg elementów: 1. następstwo dwóch aktów woli, tzn. aktu woli jednostki, 

którego przedmiotem jest propozycja ukształtowania treści przyszłego stosunku 

materialnoprawnego (tzw. pomocnicze oświadczenie woli strony stosunku prawnego), oraz 

aktu woli organu administracyjnego, który ma charakter decydujący dla ostatecznego kształtu 

stosunku prawnego (decydujące oświadczenie woli); 2. domniemanie ważności decyzji 

administracyjnej; 3. możliwość uciekania się do przymusu administracyjnego
10

.  

Barbara Adamiak zauważa, że bez względu na kwalifikację czy typologię aktu 

administracyjnego akt administracyjny łączy w sobie kilka elementów: 1. administracja 

publiczna działa na podstawie i w granicach prawa; 2. wszystkie działania administracji 

chociaż mają różne formy działania nie są one dla siebie konkurencyjne ani zamienne; 3. akt 

administracyjny jako forma działania posiada cechy typowe dla ingerencji administracji  

w sferę praw i obowiązków jednostki; 4. administracja publiczna może działać w sprawach 

indywidualnych nie tylko przez wydawanie aktów administracyjnych; 5. akt administracyjny 

może być wydany w sferze zewnętrznej działania administracji publicznej; 6. na organie 

administracji publicznej zawsze spoczywa obowiązek konkretyzacji prawa materialnego  

w odniesieniu do indywidualnej osoby i w określonym stanie faktycznym
11

. 

Decyzja winna zawierać podstawę prawną zawartą w art. 6 k.p.a. w powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa administracyjnego. Kodeks określa formę decyzji (art. 109 

k.p.a.) oraz jej strukturę (art. 107 k.p.a.) 

W orzecznictwie NSA wyprowadzono zasadę z której wynika, że podstawą prawną 

wydanej decyzji może być jedynie przepis prawa zawarty bądź w ustawie, bądź w przepisach 

aktu wykonawczego, wydanego na podstawie i w ramach wyraźnego upoważnienia zawartego  

w akcie ustawodawczym.
12 Gdy uprawnienia strony nie powstają bezpośrednio z mocy 

prawa, lecz w wyniku konkretyzacji normy prawnej, organ administracji - jeśli nie jest 

przewidziana inna forma jego działania - obowiązany jest dokonać tej konkretyzacji w drodze 

decyzji administracyjnej
13

. 

Adresat decyzji może odwołać się od jej postanowień tylko i wyłącznie za pomocą 

środków przewidzianych w prawie, przy czym niewykonanie decyzji może stanowić 

przesłankę do zastosowania przymusu państwowego
14

. Decyzja - chociaż kończy 

postępowanie administracyjne - nie zawsze jednak rozstrzyga co do istoty sprawy. Polega to 

                                                 
10

 J. Borkowski, Pojęcie władztwa administracyjnego, AUW No 167, PPA II, Wrocław 1972, s. 46-49. 
11

 B. Adamiak J. Borkowski, Kodeks…, s. 393 i nast. 
12

 Wyrok NSA z 6 lutego 1981r. sygn. akt SA 819/80, CBOSA. 
13

 Wyrok NSA z dnia 31 sierpnia 1984 r. sygn. akt SA/Wr 430/84 OSPiKA 1986/9-10 poz. 176. 
14

 Uchwała Izby Celnej i Administracyjnej SN z dnia 5 lutego 1988r., sygn. akt III AZP 1/88 OSPiKA 1989,  

nr 3 poz. 59. 
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na orzeczeniu o uprawnieniach lub obowiązkach, a w pewnych tylko przypadkach treścią 

decyzji będzie stwierdzenie niedopuszczalności rozstrzygnięcia o istocie sprawy, co kończy 

postępowanie w prawie przed organem administracyjnym w danej instancji bez orzekania 

odnośnie do interesu prawnego lub obowiązku
15

. Decyzja albo kończy sprawę przez 

rozstrzygnięcie jej co do istoty, ustalając wynik postępowania, którym będzie określenie 

konsekwencji prawnych stanu faktycznego, stwierdzenie lub ukształtowanie pozycji prawnej 

strony (stron), albo też kończy sprawę w danej instancji przez umorzenie bezprzedmiotowego 

postępowania
16

. Wypracowane orzecznictwo sądów administracyjnych, zwłaszcza NSA 

podkreśla, że decyzja administracyjna ustala wiążące konsekwencje obowiązującej normy 

prawnej dla indywidualnego adresata i konkretnej sprawy
17

.  

Decyzja administracyjna jest wydawana w celu konkretyzacji norm prawnych 

w odniesieniu do określonego stanu faktycznego i indywidualnie wskazanych osób, co dla 

stron postępowania skutkuje ustaleniem lub przyznaniem im uprawnienia albo określeniem 

rodzaju i zakresu obowiązku ciążącego na nich. Przedmiot postępowania administracyjnego  

może być podzielny w tym znaczeniu, że możliwe będzie rozstrzyganie kolejno co do istoty  

o kilku elementach składających się na całe uprawnienie lub obowiązek. Skutek 

materialnoprawny powstaje kolejno, a obydwa rozstrzygnięcia wydane w sprawie dopełniają 

się, dopóki jednak nie ma obu decyzji, dopóty konkretyzacja prawa nie będzie zupełna
18

. 

 Organ administracyjny w decyzji rozstrzyga co do istoty sprawy, oznacza  

to stworzenie praw nabytych w tym zakresie, w jakim w postępowaniu rozpatrywano interes 

prawny określonej osoby, albo też nastąpiło odmówienie nabycia prawa. Obowiązek nałożony 

na stronę postępowania zostaje określony co do rodzaju, zakresu i jego wymagalności. Takie 

uregulowanie wiąże się z trwałością decyzji administracyjnej (art. 154 , 155, 161, 163 

k.p.a.)
19

. 

Decyzje muszą być podejmowane z zachowaniem jednakowych zasad. Błędy w treści 

czy formie rozstrzygnięcia mogą wpływać na ważność decyzji oraz skutkować jej 

uchyleniem. Prawidłowa decyzja powinna zwierać elementy zawarte w art. 107 § 1 k.p.a., tj.: 

oznaczenie organu, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie przepisów 

stanowiących podstawę prawną, osnowę decyzji, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, 

czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji. 

                                                 
15

 M. Miemiec, M. Ofiarska, K. Sobieralski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne 

w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2010, s. 93.  
16

 B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie Administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2005, s. 244. 
17

 Orzeczenie NSA z dnia 22 września 1983r., sygn. akt  SA/Wr 367/83, ONSA 1983, nr 2, poz. 75. 
18

 B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks, s. 408. 
19

 Ibidem. 
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Ustawodawca regulując kwestię oznaczenia organu w decyzji zaznaczył, że do 

prawidłowego wydania aktu niezbędne jest zamieszczenie nazwy i siedziby organu. Pozwala 

to ustalić, czy decyzję podjął właściwy organ. W przypadku delegowania uprawnień do 

wydawania decyzji na inny organ, winien być podany dokument, który daje danej osobie 

prawo do wydawania takiej decyzji, czyli o rozstrzyganiu o prawach i obowiązkach strony  

w tym konkretnym przypadku. Upoważnienie takie jest imienne ze wskazaniem konkretnej 

osoby. Kolejnym wymienionym w k.p.a. przez ustawodawcę elementem jest data wydania 

aktu. Pozwala to na stwierdzenie upływu terminu dla załatwienia sprawy oraz moc 

obowiązującą decyzji  - art. 110 k.p.a.  

Decyzja administracyjna rozpoczyna swój byt prawny z chwilą jej sporządzenia (…) 

Nie można podzielić poglądu, że w okresie pomiędzy datą sporządzenia decyzji a momentem 

jej zakomunikowania stronie sprawa nie została zakończona (nie zakończone zostało 

postępowanie administracyjne). Słusznie zauważył NSA w wyroku z kwietnia 2006r., że 

w postępowaniu administracyjnym załatwienie sprawy poprzedza moment, w którym strona 

ma możliwość zapoznania się z rozstrzygnięciem. Chwilą wydania decyzji jest wobec tego 

data jej sporządzenia nie zaś doręczenia stronie. Data sporządzenia decyzji wywołuje 

ponadto oznaczone skutki prawne
20

. 

Jednym z najważniejszych elementów każdej decyzji jest oznaczenie strony lub stron, 

pozwalające stwierdzić ważność decyzji. W przypadku skierowania decyzji do osoby 

niebędącej stroną w postępowaniu,  decyzja jest nieważna (art.156 § 1 pkt 4 k.p.a.). 

Oznaczenie strony umożliwia jej wniesienie odwołania. Organ administracji prowadzący 

postępowanie powinien powiadomić o wszczęciu postępowania wszystkie podmioty, będące 

stronami w sprawie (art. 61 § 4 k.p.a.), a następnie umożliwić im aktywne uczestnictwo 

w postępowaniu (art. 10 § 1 k.p.a.)
21

. 

Dla stwierdzenia prawidłowości decyzji niezbędne jest także powołanie przepisów 

stanowiących podstawę prawną, czyli przepisów prawa materialnego upoważniających organ 

do rozstrzygnięcia sprawy, oraz prawa procesowego przez podanie przepisu określającego 

właściwość rzeczową, miejscową, funkcjonalną. Warto podkreślić, że decyzja wydana bez 

podania podstawy prawnej lub z naruszeniem przepisów o właściwości, jest nieważna. 

Organy powinny (…) w pierwszej kolejności ustalić jaka norma prawna obowiązuje przy 

załatwianiu tej sprawy. Wydanie decyzji na podstawie nieobowiązujących przepisów prawa 

                                                 
20

 Wyrok NSA z dnia 25 kwietnia 2006 r. sygn. akt  II OSK 714/05, CBOSA. 
21

 Wyrok NSA - Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku z dnia 8 maja 1997 r., I SA/Gd 10/96, CBOSA. 
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stanowi naruszenie zasady praworządności
22

. Podstawa prawna decyzji administracyjnej 

musi być powołana dokładnie, tj. ze wskazaniem mających zastosowanie w sprawie 

przepisów zarówno prawa formalnego, jak i materialnego
23

. Decyzja winna ponadto zawierać 

rozstrzygnięcie sprawy, (osnowa decyzji) tj. przyznanie stronie uprawnień lub ich 

odmówienie, nałożenie/stwierdzenie pewnych obowiązków. Należy zaznaczyć, że nie każda 

decyzja wymaga uzasadnienia. Zgodnie z k.p.a. można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy 

uwzględnia ona w całości żądanie strony, jednak  nie dotyczy to decyzji rozstrzygających 

sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na skutek odwołania. Organ może odstąpić od 

uzasadnienia decyzji również w przypadkach, w których z dotychczasowych przepisów 

ustawowych wynikała możliwość zaniechania lub ograniczenia uzasadnienia ze względu na 

interes bezpieczeństwa Państwa lub porządek publiczny
24

. Warto podkreślić orzecznictwo 

sądów administracyjnych  w tej sprawie - NSA nie może tolerować wad decyzji odnoszących 

się do jej istoty stwierdzając, że są one nieistotnymi i nie mającymi wpływu na wynik 

sprawy.(…) O istotności takiej wady decyzji organu odwoławczego świadczy i ta jej cecha, że 

rozstrzyga ona o zakończeniu, bądź nie sporu w danej sprawie. Rozstrzygnięcie musi być 

sformułowane w taki sposób, ażeby możliwe było następnie wykonanie decyzji dobrowolne 

lub z zastosowaniem środków egzekucyjnych.
25

 

Art. 107 § 1 wymienia także uzasadnienie faktyczne i prawne, umotywowanie 

stanowiska organu, podanie powodów, uwzględnienie dowodów, dla których organ zajął 

stanowisko przemawiające za takim a nie innym rozstrzygnięciem, podanie konkretnego 

przepisu prawa – jako element niezbędny treści każdej decyzji administracyjnej. 

Rozstrzygnięcie będące treścią decyzji (art. 107 § 1 k.p.a.) musi być tak sformułowane, aby 

wynikało z niego w sposób nie budzący wątpliwości, jakie uprawnienia zostały przyznane lub 

jakie obowiązki zostały na stronę nałożone
26

. Obowiązkiem organu administracji jest 

dokładne uzasadnienie przyjęcia konkretnego przepisu jako podstawy rozstrzygnięcia
27

. 
Uzasadnienie decyzji stanowi jej integralną część, stąd też wady uzasadnienia mogą być 

skutecznie podnoszone w skardze
28

. 

                                                 
22

 Wyrok WSA we Wrocławiu sygn. akt  III SA/Wr 567/08, CBOSA. 
23

 Wyrok NSA z dnia 8 kwietnia 1999 r., sygn. akt  III SA 8192/98, CBOSA. 
24

 M. Miemiec M. Ofiarska, K. Sobieralski, Postępowanie administracyjne …, Warszawa 2010, s. 93-94. 
25

 Wyrok NSA Ośrodek Zamiejscowy w Rzeszowie z dnia 23 września 1999 r., sygn. akt  SA/Rz 482/98, 

niepubl. 
26

 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 sierpnia 1995 r., sygn. akt  III SA 1225/94, CBOSA. 
27

 Wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2000 r., sygn. akt  III SA 2042/00, CBOSA. 
28

 Wyrok NSA - Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku z dnia 28 października 1998 r., sygn. akt  I SA/Gd 1651/96, 

CBOSA. 
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Dwa ostatnie elementy składowe decyzji to pouczenie i podpis. Pouczenie strony bądź 

stron, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, polega na wskazaniu organu, 

w przypadku odwołania, właściwego do rozpatrzenia odwołania. Pouczenie powinno 

podawać termin i organ właściwy do wniesienia odwołania/środka zaskarżenia. Błędne 

pouczenie lub jego brak stanowi wadę decyzji. Wprawdzie art. 112 k.p.a. stanowi, że błędne 

pouczenie w decyzji co do prawa wniesienia skargi do sądu administracyjnego nie może 

szkodzić stronie, która zastosowała się do tego pouczenia, ale też nie może dawać tej stronie 

specjalnych uprawnień naruszających ustalone prawem zasady postępowania. Błędne 

pouczenie będzie stanowiło uzasadnienie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania jeśli 

skarżący zechce z tej możliwości wzruszenia zaskarżonej decyzji skorzystać
29

. 

Podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji z podaniem imienia, nazwiska 

i stanowiska służbowego. Podpis winien być własnoręczny. Podanie w/w informacji pozwala 

na ustalenie, czy osoba ta uprawniona była do podejmowania czynności związanych 

z wydaniem decyzji, czy nie istniały przesłanki do wyłączenia jej ze sprawy. Każda decyzja 

powinna zostać wydana na piśmie, własnoręcznie podpisana przez osobę do tego 

upoważnioną, a jej oryginał powinien znajdować się w aktach administracyjnych sprawy. 

Decyzja winna również zostać doręczony każdej ze stron
30

. WSA podkreślił jednak w wyroku 

z 1997 r., że doręczenie skarżącemu podpisanej decyzji bez zamieszczenia pieczęci imiennej 

jest uchybieniem formalnym, ale nie stanowi elementu konstytucyjnego decyzji 

administracyjnej (…) i nie miało wpływu na wynik rozstrzygnięcia zaskarżonej decyzji i jej 

ważności
31

. 

Decyzja niespełniająca wymogów określonych w art. 107 k.p.a. jest decyzją wadliwą. 

Należy jednak raz jeszcze przypomnieć, że pomimo braków formalnych, pismo wydane przez 

organ administracji publicznej będzie traktowane jako decyzja, o ile zawierać będzie 

minimum elementów niezbędnych dla zakwalifikowania ich jako decyzji. Do takich elementów 

należy zaliczyć: oznaczenie organu administracji państwowej wydającego akt, wskazanie 

adresata aktu, rozstrzygnięcie o istocie sprawy oraz podpis osoby reprezentującej organ 

administracji
32

. W doktrynie przyjmuje się, że przepis art. 107 k.p.a. określa elementy treści 

decyzji
33

. Kwestia ta może być doniosła, bowiem zgodnie z art. 113 § 2 k.p.a. organ, który 

wydał decyzję, wyjaśnia w drodze postanowienia wątpliwości co do treści decyzji, a zatem 

                                                 
29

 Postanowienie NSA z dnia 1 lipca 1998 r. sygn. akt  III SA 230/97, CBOSA. 
30

 Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2008 r. sygn. akt  II SA/Wr 536/2007, CBOSA. 
31

 Wyrok NSA - Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie z dnia 16 lipca 1997 r., sygn. akt SA/Sz 1153/96, niepul. 
32

 Wyrok NSA z dnia 20 lipca 1981r., sygn. akt  SA 1163/81, OSP 1982, z. 9-10, poz. 169. 
33

 W. Dawidowicz, Zarys procesu, Warszawa 1989, s. 53. 
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przyjęcie, że przez pojęcie treści decyzji należy rozumieć wszystkie elementy decyzji 

wymienione w art. 107 § 1 k.p.a. oznaczałoby dopuszczalność wyjaśniania wątpliwości 

odnoszących się do każdego z tych elementów, co wydaje się zbyt daleko idące. Należy 

przyjąć, że są to składniki decyzji
34

. 

Niektóre decyzje mogą, zgodnie z art. 107 § 2 k.p.a., zawierać ponadto inne składniki: 

rygor natychmiastowej wykonalności, wzmiankę o zasięgnięciu stanowiska organu 

współdziałającego, klauzule odwołalności, terminy, warunki, zlecenia, które stanowią 

dodatkowe obowiązki związane z wykonaniem decyzji
35

. 

Zakończenie postępowania nie kończy się na wydaniu decyzji, obejmuje ono także 

czynności podejmowane na podstawie art. 109-113 k.p.a., które dotyczą doręczenia bądź 

ogłoszenia decyzji, żądania przez stronę uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa 

odwołania, skargi do sądu administracyjnego lub usunięcia nieistotnych błędów pisarskich  

i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w wydanych przez ten organ decyzjach
36

. 

Odwołanie przysługuje stronie postępowania, oraz podmiotowi do którego decyzja 

została skierowana. Odwołanie stanowi weryfikację dla decyzji nieostatecznych w celu 

uchylenia i przekazania do ponownego rozpatrzenia, bądź uchylenia w części lub w całości. 

Odwołanie można wnieść do decyzji zarówno negatywnej jak i pozytywnej. Wyjątkiem są 

decyzje którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności - art. 108 k.p.a., podlegające 

natychmiastowemu wykonaniu z mocy prawa - art. 130 § 3 pkt. 2 k.p.a., oraz gdy decyzja jest 

zgodna z żądaniem wszystkich stron - art. 130 § 4 k.p.a. Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni 

od daty jego doręczenia i winno spełniać one podstawowe wymogi podania zgodnie  

z art. 63 k.p.a. Podobnym do odwołania jest wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Stosuje 

się tu przepisy jak do odwołania od decyzji. 

Warto podkreślić rolę zażalenia jako środka zaskarżenia. Ma ono zastosowanie tylko 

do tych postanowień, do których przepisy k.p.a. przewidują zaskarżalność w drodze zażalenia 

- art. 141 § 1 k.p.a. Zażalenie może wnieść każdy uczestnik postępowania, odmiennie niż  

w odwołaniu. Do zażaleń mają zastosowanie przepisy dotyczące odwołań - art. 144 k.p.a. 

Zażalenie wnosi się pisemnie, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
37
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 M. Jaśkowska, A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego, LEX/el., 2012. 
35

 G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks Postępowania Administracyjnego. Komentarz, t. 2, Kraków 

2005, s. 98, 94-95. 
36

 B. Adamiak, Rektyfikacja decyzji w postępowaniu administracyjnym, Acta Universitatis Wratislaviensis,  

nr 922, Prawo CLIII, s. 8. 
37

 B. Adamiak, J. Borkowski, A. Skoczylas, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Prawo procesowe 

administracyjne. System Prawa Administracyjnego, t. 9, Warszawa 2010, s.192 i nast. 
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Ustawodawca przyjął zasadę załatwiania spraw administracyjnych w drodze decyzji 

w dwuinstancyjnym toku postępowania. Organ wydający akt działa w sposób jednostronny 

i władczy kształtując sytuację prawną określonego podmiotu. K.p.a. reguluje postępowanie 

administracyjne, a także postępowania uproszczone, tj. w sprawie skarg i wniosków oraz 

wydawania zaświadczeń. Szczególną funkcję w postępowaniu administracyjnym pełnią 

normy, które ustanawiają system środków umożliwiających weryfikację aktów 

administracyjnych zarówno w trybie zwykłym, jak i w trybach nadzwyczajnych. Prawo 

procesowe wyznacza zgodnie z zasadą praworządności zawartą w Konstytucji RP gwarancje 

prewencyjne i represyjne w toku rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy w drodze decyzji 

administracyjnej. 

Zawarta w niniejszej pracy skrócona analiza wydawania decyzji pozwala stwierdzić, 

że przepisy prawne mimo rozbieżności czy zawiłości systemu prawnego które powyżej 

omówiono umożliwiają stronie postępowania skuteczne działanie na każdym etapie 

postępowania. Uregulowania prawne wynikające z krajowego porządku prawnego pozwalają 

na pozytywną ocenę procesu weryfikacji decyzji. 

Analiza formy prawnej aktu rozstrzygającego sprawę indywidualną albo kwestię 

procesową, rektyfikację, tok instancji, znaczenia terminów: prawa nabyte, wadliwość decyzji, 

nieważność decyzji, uchylenie lub zmiana aktu czy innych  umożliwia stwierdzenie, że tryby 

postępowania administracyjnego, tj. zwykły i nadzwyczajny, stanowią część procedury 

administracyjnej. Tryby te są ze sobą w sposób ścisły powiązane, co oznacza synchronizację 

w przyjętym porządku prawnym, jednakże w pewnych kwestiach pojawiają się rozbieżności 

i niedoskonałości. 

 Rozwój polskiego prawodawstwa w zakresie opisywanych kwestii - zarówno  

w dziedzinie przypisanej ustawodawcy, jak i w literaturze przedmiotu - nawet pomimo 

istniejących obecnie niedociągnięć, budzi swoisty respekt i pozwala przypuszczać, że dalsza 

ewolucja będzie równie owocna. 
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