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Marcin Mielewczyk
1
  

Jak antropologicznie badać technologię?  

O potrzebie antropologicznego spojrzenia 

na technologię na przykładzie badań nad polską 

Elektrownią Jądrową Żarnowiec jako obiektem 

społeczno-technologicznym opisanym  

z perspektywy STS oraz etnografii wielogatunkowej 

1. Wstęp 

19 grudnia 1972 roku, władze PRL podjęły decyzję o wyborze miejsca pod budowę 

pierwszej w naszym kraju elektrowni jądrowej. Wybór padł na okolice Jeziora Żarno-

wieckiego, w północnej Polsce, i podyktowany był oddaleniem tej okolicy od dużych 

miast (kwestie bezpieczeństwa) oraz sprzyjającymi warunkami geologicznymi i hy-

drologicznymi. Jezioro Żarnowieckie idealnie nadawało się bowiem do wykorzystania 

jako źródło wody do chłodzenia reaktorów, jakie podczas budowy w latach 80. plano-

wano zainstalować w elektrowni. Z uwagi na fakt, że w tego typu reaktorach, stosuje 

się otwarty system chłodzenia, temperatura w pobliskim Jeziorze Żarnowieckim po 

uruchomieniu produkcji energii wzrosłaby o około 10 stopni Celsjusza i nie spadałaby 

nawet zimą w trakcie mrozów, budowniczowie elektrowni zdecydowali o zarybieniu 

zbiornika ciepłolubnymi i roślinożernymi rybami [1]. Natomiast po to, żeby nic nie 

mogło zagrozić nowej populacji, zezwolono na masowy odłów gatunków drapieżnych. 

Jednakże, w kontekście wydarzeń z 1986 roku i doniesień z Czarnobyla o katastrofie 

tamtejszej elektrowni jądrowej, przy szerokim sprzeciwie lokalnej społeczności, 

podjęto decyzję o wstrzymaniu budowy Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu, a po 1990 r. 

nowy rząd wycofał się z finansowania budowy jako projektu zbyt drogiego i nie-

rentownego dla ówczesnego budżetu.  

Na tym przykładzie widoczna staje się interesująca sytuacja, kiedy to już na etapie 

planowania oraz początków konstrukcji, zawiązały się relacje między podmiotami 

ludzkimi (human) i poza ludzkimi (non-human), które zmieniły lokalny ekosystem. 

Polityczne decyzje z lat 80., o wstrzymaniu budowy, pozornie przerwały łańcuch 

zmian. Jednak czy na pewno tak się stało? Po anulowaniu prac związanych z budową 

EJŻ przepisy dotyczące połowów w Jeziorze Żarnowieckim zostały pozostawione bez 

zmian, co doprowadziło do wymierania fauny jeziora w kolejnych latach, a w dłuższej 

perspektywie do pogorszenia stanu całego ekosystemu Jeziora Żarnowieckiego [1]. 

Z planów budowy w Polsce elektrowni jądrowej, i oparcia krajowego bezpie-

czeństwa energetycznego (przynajmniej w pewnej jego części) na energii atomu, nigdy 

nie zrezygnowano. Projekt budowy polskiej elektrowni jądrowej w okolicy Jeziora 

Żarnowieckiego, możliwe iż dokładnie w tym samym miejscu, wciąż jest rozważany 

                                                                   
1 marcin.mielewczyk@interia.pl, Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, 

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, amu.edu.pl. 
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zarówno na poziomie władz lokalnych, jak i władz centralnych. W 2010 roku, Żarnowiec 

został przez Polską Grupę Energetyczną wytypowany wraz z dwiema innymi po-

bliskimi miejscowościami (Gąski oraz Choczewo) na miejsce lokalizacji pierwszej 

polskiej elektrowni jądrowej, mającej powstać do 2020 roku. Obecnie wciąż zlecane są 

kolejne ekspertyzy naukowo-techniczne
2
 mające potwierdzić wybór tej lokalizacji, 

jako odpowiedniej pod względem geologicznym i hydrologicznym, pod budowę 

elektrowni tego typu. 

Współczesne plany budowy elektrowni jądrowej ponownie włączają Żarnowiec 

oraz pobliski zbiornik wodny w relacje wokół strategicznych planów rozwoju ener-

getyki w Polsce. W 2017 roku, minister energii Krzysztof Tchórzewski potwierdził, 

w wywiadzie udzielonym pod koniec sierpnia tego roku, że elektrownia jądrowa 

w Polsce jest bardzo potrzebna i dodał, że projekt budowy elektrowni atomowej jest 

kontynuowany: Są przygotowywane plany, jest do tego przygotowywane lokalne 

społeczeństwo, są robione badania środowiskowe [2].  

Poprzez powyższy opis wyłania się jedna podstawowa charakterystyka, miano-

wicie, projekt budowy w Polsce elektrowni jądrowej jest projektem w trakcie 

tworzenia. Został rozpoczęty przez władze PRL w latach 70. budową Elektrowni 

Jądrowej w Żarnowcu. Z powodów politycznych, m.in. wydarzeń z roku 1986 oraz 

transformacji ustrojowej, został porzucony, a sama budowa w latach 90. została 

przerwana. Do pomysłu budowy wracano później wielokrotnie, również obecnie 

pojawiają się na ten temat nowe doniesienia medialne, jednak jak dotychczas projekt 

nie doczekał się kontynuacji. 

Realizacja projektu budowy elektrowni jądrowej wymaga bowiem nie tylko 

sprzyjających okoliczności politycznych, ale także społecznych. Budowie elektrowni 

w Żarnowcu towarzyszyły protesty przeciwników, spowodowane strachem przed 

promieniotwórczością, nasilone po katastrofie elektrowni w Czarnobylu. Współcześnie 

przeciwnicy budowy elektrowni jądrowej w Polsce powołują się na przypadek kata-

strofy elektrowni Fukushima w Japonii z 2011 roku.  

Powyższe przypadki, oprócz tragicznych w skutkach konsekwencji, ujawniają 

również sieć powiązań pomiędzy energetyką a sferą społeczną oraz przyrodniczą, które 

należy badać i analizować na równi z technologicznymi aspektami możliwości 

wykorzystania energii atomu do produkcji prądu.  

W niniejszym artykule chciałbym omówić metody, za pomocą których można 

analizować zjawiska wokół powstawania i działania elektrowni jądrowych (zarówno 

w Polsce, jak i na świecie), nie z perspektywy nauk technicznych, ale społecznych 

i humanistycznych. W szczególności interesuje mnie odpowiedź na pytanie, jaką rolę 

mogłoby pełnić podejście antropologiczne do badania, a także zmiany myślenia i pisa-

nia o technologii, w kontekście energetyki jądrowej.  
Bazując na własnych etnograficznych badaniach terenowych, prowadzonych 

w ramach grantu MNiSW „(Nie)bezpieczeństwo energetyczne. Studium wpływu ener-
getyki jądrowej na środowisko społeczno-przyrodnicze z perspektywy etnografii 
wielogatunkowej na przykładzie polskiej Elektrowni Jądrowej Żarnowiec” chciałbym 
w tym artykule przyjrzeć się Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu jako swoistemu 

                                                                   
2 Więcej na temat ekspertyz naukowo-technicznych na stronie internetowej Polskiej Grupy Energetycznej: 

https://pgeej1.pl/PGE-EJ-1-Sp.-z-o.o [wgląd: 15.04.2021]. 
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obiektowi społeczno-technologicznemu i dokonać próby jego opisania z perspektywy 
nurtu STS (science-technology-studies) oraz etnografii wielogatunkowej, jak i dokonać 
jego konceptualizacji w ramach myśli zaczerpniętej z teorii nowego materializmu. 
Dzięki takiemu zabiegowi chciałbym uzyskać nowy wgląd w problematykę związaną 
z aspektami środowiskowymi, ekologicznymi i społecznymi budowy Elektrowni 
Jądrowej w Żarnowcu oraz rzucić nowe światło na społeczno-środowiskowe konteksty 
rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. 

2. Antropologia a badanie technologii 

Na samym początku musimy zdefiniować obszar rzeczywistości, który jest 
obejmowany antropologiczną refleksją. Zakres znaczeniowy terminu antropologia 
odwołuje się do greckiego źródłosłowu anthropos – oznaczającego człowieka oraz 
logos – oznaczającego naukę. Antropologię przez to określa się mianem nauki 
o ludzkości. To określenie niejasne w swoim zakresie, ani też nie wskazuje różnic 
pomiędzy pozostałymi naukami o człowieku. Badania takie są prowadzone przecież na 
gruncie biologii, fizyki, psychologii, ale też socjologii, historii czy literaturoznawstwa. 
Co więc odróżnia antropologię od innych dyscyplin i sprawia, że stanowi ona ich 
ważne uzupełnienie? Jednym z takich wyróżników jest skupienie się na badaniu 
kultury, którą, choć jej definicji można by wyróżnić tyle ilu jest samych antropologów, 
można spróbować określić posługując się pionierską definicją Edwarda Burnetta 
Tylora z 1871 roku: 

Kultura, względnie cywilizacja, ujęta w najszerszym sensie etnograficznym, jest 
złożoną całością zawierającą wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawo, obyczaj 
i wszystkie inne zdolności i przyzwyczajenia nabyte przez człowieka jako członka 
społeczeństwa [3]. 

W obrębie zainteresowania tej dyscypliny mamy więc wszystko, co jest efektem 
działania człowieka jako elementu społeczeństwa. Interesować nas będzie ludzka praca 
i jej efekty, choć, jak pisała prof. Anna Zadrożyńska etnologia zajmowała się i zajmuje 
pracą ludzką w dość charakterystyczny dla nauk humanistycznych sposób. Pracę 
analizuje się tu poprzez efekty kulturowe, dzieła człowieka rozumiane w najszerszym 
tego słowa znaczeniu: od narzędzi i technologii, poprzez wytwory materialne, po 
skomplikowany system instytucji, wreszcie mity, wierzenia, światopoglądy [3].  

Skutkiem takiego podejścia badawczego na gruncie wcześniejszych prac były 
próby uchwycenia materialności czy techniki i technologii w ramach badań etno-
graficznych tudzież będących przedmiotem refleksji antropologicznej. W ramach 
krótkiego przeglądu wcześniejszych prac możemy przywołać prace dotyczące trady-
cyjnych, ludowych form rzemiosła m.in. dotyczących garncarstwa na ziemiach polskich 
[5] czy wśród afrykańskich Dogonów [6]. Były to ujęcia prezentujące wybrany aspekt 
całości kultury danego społeczeństwa w ich stanie zastanym. Powszechnie znanymi 
efektami tego typu badań są wystawy w muzeach etnograficznych, na których są 
prezentowane różne aspekty kultury materialnej (produkcja odzieży, narzędzi, garn-
ków, czy zdobywanie pożywienia poprzez przeróżne techniki łowieckie, jak również 
dotyczące uprawy roślin) społeczności lokalnych czy egzotycznych.  

Podobnym nurtem w etnologii były koncepcje starające się pokazać ścisły związek 
pomiędzy partykularną kulturą, a środowiskiem naturalnym jakie zamieszkiwała dana 
społeczność. Począwszy od nurtu antropogeografii, przez determinizm środowiskowy 
bądź kulturowy, aż do współczesnych prac amerykańskich i europejskich antropologów 
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trwa refleksja nad materią aktywności człowieka. Jak dotychczas wnioski płynące 
z tych prac, ponownie dając głos prof. Zadrożyńskiej starają się ustalać związki 
pomiędzy wytworami, organizacjami i formami kultury a grupami ludzkimi żyjącymi 
w rozmaitych środowiskach naturalnych. Teza o geograficznym determinizmie kultury 
(…) umożliwiała porządkowanie prac czy cykli produkcyjnych charakterystycznych dla 
poszczególnych stref klimatycznych. Próbowano również pójść dalej i połączyć rodzaje 
produkcji (związane ze środowiskiem naturalnym) z występowaniem specyficznych 
typów instytucji społecznych, wierzeń religijnych, mitów [4, s. 160].  

Innego rodzaju zainteresowanie antropologicznym badaniem technologii zaprezen-
tował w wydanej w 1959 roku książce „The Evolution of Culture” [7] Leslie White. 
Proponuje w niej pomiar stopnia rozwoju kultury wyrażający się zależnością ilości 
produkowanej energii, na jednego członka rozważanej społeczności, od warunków 
środowiska naturalnego i stanu rozwoju technologii. Technologia zaś wynika z histo-
rycznego procesu wykształcania się określonych umiejętności i wykorzystywania 
dostępnych człowiekowi możliwości.  

Jednakże ze współczesnej perspektywy oba powyższe ujęcia są ograniczające. 
Pierwsze podejście, skupiające się na „efektach wytwórczych”, będzie prowadziło 
swoje badania technologii produkcji i jej wytworów jedynie w odniesieniu do 
konkretnej badanej społeczności. I tak, może zaproponować zajęcie się np. technologią 
wytwórstwa garnków u Dogonów czy ubrań u Szoszonów, jednak będzie to podejście 
ograniczone do rozumienia miejsca technologii tylko jako części składowej kultury 
danego społeczeństwa. Drugie podejście z kolei, dotyczące pomiaru ilości wytwarzanej 
energii przez daną społeczność, operuje na poziomie globalnych relacji i „sumuje” 
osiągnięcia technologiczne ludzkości niezależnie od kulturowego rozłożenia stosun-
ków pomiędzy poszczególnymi jednostkami, a także pomimo geograficznej różnicy 
poszczególnych grup etnicznych oraz relacji politycznych zachodzących między nimi. 
Co więcej, w takim podejściu pomijana jest też kwestia wytwarzania nauki, czyli 
sposobu dochodzenia do poznania i rozwoju wiedzy, czego skutkiem może być m.in. 
wspomniana produkcja i konsumpcja energii na coraz to wyższym poziomie.  

Postulat współczesnej antropologii polegający na próbie znalezienia kompromisu 
pomiędzy dwoma powyższymi podejściami można by, za Jackiem Ellerem, opisać  
tak, że antropologia koncentruje się na tych właśnie szczegółach, nie gubiąc jednak 
z pola widzenia szerszego zagadnienia, jakim jest zasięg i cechy wspólne poszcze-
gólnych kultur, czy rzutujące na nie siły i procesy zewnętrzne [3]. Takie relacyjne 
podejście do badania technologii, które potrafi działać na różnych poziomach skali 
oddziaływania, włączać w zakres zainteresowań także kwestie definiowania i wytwa-
rzania wiedzy naukowej, mogącej skutkować nowymi wynalazkami, przy jedno-
czesnym niepomijaniu aspektu śledzenia relacji pomiędzy poszczególnymi jednost-
kami, aktorami uczestniczącymi w całym procesie, w swojej najbardziej emblema-
tycznej postaci stworzył nurt STS (science-technology-studies) – interdyscyplinarna 
dziedzina badań, która szerokimi garściami czerpała z dotychczasowego dorobku 
badań antropologicznych nad technologią i relacjami pomiędzy aktorami, ale która 
obecnie ma dla antropologii również dużo do zaoferowania jeśli chodzi 
o konceptualizację przedmiotu „technologii” oraz wiedzy naukowej, które można 
badać wykorzystując antropologiczną metodologię. W swoim artykule chciałbym 
następnie przejść do omówienia relacji technologii i nauki na gruncie nurtu STS. 
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3. STS – science-technology-studies 

STS (science-technology-studies) to nurt badań skupiający się na relacjach między 

nauką, techniką, a społeczeństwem. Jest interdyscyplinarną dziedziną naukową, która 

bada warunki, w jakich odbywa się produkcja, dystrybucja i wykorzystanie wiedzy 

naukowej oraz systemów technologicznych, a także konsekwencje tych działań dla 

różnych grup i społeczeństw. STS opiera się na dorobku historii i filozofii nauki 

i technologii, socjologii, antropologii, badaniach polityki oraz studiach kulturowych 

i literackich, z których wszystkie kształtują metody analizy stosowane w jej ramach. 

Klasyczny postulat teoretyczny STS-u głosi, że działanie technologiczne jest 

procesem społecznym [8]. Czynniki społeczne i technologia są bowiem ze sobą 

splecione i od siebie zależne. Oznacza to stanie na stanowisku, że czynniki społeczne, 

polityczne i ekonomiczne są nieodłącznie związane z technologią oraz to, że struktura 

społeczna wpływa na to, jakie technologie są w danym społeczeństwie wytwarzane. 

Innymi słowy zjawiska techno-naukowe łączą się nierozerwalnie ze zjawiskami 

społecznymi, politycznymi, ekonomicznymi i psychologicznymi, tak więc „technologia” 

obejmuje spektrum artefaktów, technik, organizacji i systemów [8]. 

W takim kontekście, odrębne znaczenia i zastosowania terminów „wiedza 

tubylcza” i „nauka”, które warunkowały przedmiot i metody badań prowadzonych 

w obrębie etnologii czy antropologii, na gruncie badań STS są kontestowane. Podział 

na wiedzę naukową oraz „wiedzę tubylczą” został radykalnie zakwestionowany przez 

STS
3
, który sugeruje, że wszelka wiedza, w tym wiedza naukowa, jest specyficzna dla 

danego kontekstu kulturowego. Cała wiedza może być zatem uznana za „rdzenną”. 

Zgodnie z tym argumentem, metody badawcze klasycznej etnografii oraz STS-u 

zajmującego się nauką i technologią mogą (i powinny) być zbieżne, ponieważ cała 

wiedza powinna być badana z uwzględnieniem jej kulturowych i historycznych 

kontekstów – również ta naukowa spod znaku science. W rezultacie odrębne 

i oddzielne ogniska obu dziedzin – nauka konwencjonalnie studiowana w krajach 

Pierwszego Świata, a wiedza tubylcza w krajach Trzeciego Świata – tracą logikę 

swojego pierwotnego podziału. 

Status rozdziału między wiedzą „tubylczą” i „uniwersalną”, warunki jego 

konstrukcji i konsekwencje jego wymazania są kwestiami krytycznej debaty w STS. 

W polemicznej i wpływowej książce „Nigdy nie byliśmy nowocześni” [10] z 1993 

roku, Bruno Latour argumentował, że jeśli „nowoczesność” oznacza pilnowanie granic 

między naturą a kulturą, wiarą a rozumem, ludźmi a nie-ludźmi, to badania 

antropologiczne ujawniają, że w rzeczywistości nigdy nie byliśmy nowocześni, 

ponieważ nasze praktyki zawsze wiązały się z hybrydami tych kategorii. Latour i inni 

autorzy z nurtu STS, rewidując zachodnią wiedzę z perspektywy zdystansowanej, 

przyjęli i spopularyzowali badania etnometodologiczne. Praktycy STS przedstawiali 

badane przez siebie społeczności, np. naukowców pracujących w zamkniętych 

laboratoriach, jako „plemiona” z charakterystycznymi wierzeniami i rytuałami. 

Zachodnia wiedza jest w tej metodzie analizy „wyobcowana” ze swojego kontekstu. 

Z drugiej zaś strony, w ramach tego nurtu zakłada się, że wiedza niezachodnia 

                                                                   
3 Na gruncie samej antropologii ten podział również spotykał się z licznymi debatami, w tym kontekście pisał 

m.in. Stanley J. Tambiah w książce Magic, Science and Religion and the Scope of Rationality, Harvard 

University, Massachusetts 1990 [9].  
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(„tubylcza”) jest nie mniej „racjonalna” lub nie bardziej „zależna od kontekstu”, niż jej 

zachodnie odpowiedniki. 

Praktycznym sposobem opisywania działania rzeczywistości w ramach obszaru 

zainteresowań nurtu STS są metody relacyjne, dotyczące praktyki podtrzymywania 

relacji pomiędzy różnymi podmiotami, co znalazło swoje odzwierciedlenie w ramach 

teorii aktora sieci – ANT (actor-network-theory). W perspektywie tej teorii rzeczy-

wistość tworzą relacje pomiędzy aktantami, czyli czynnikami, którymi można 

przypisać sprawczość. Mogą to być ludzie, aktorzy społeczni, ale także podmioty nie 

ludzkie (non-human), jak zwierzęta czy rośliny, lecz również cały zbiór materii, 

przedmiotów „nieożywionych”. Wszystkie obiekty oraz działania, które znamy, 

nazywamy lub posługujemy się nimi na co dzień, są, według teorii aktora sieci, 

efektami interakcji pomiędzy poszczególnymi częściami konstytuującymi całość.  

Na gruncie nurtu STS, a w oparciu o opisy dokonywane za pomocą podejścia ANT 

dokonuje się dzięki temu klasyfikacji i opisywania sposobów działania poszczególnych 

rodzajów obiektów [11]. Pierwszymi, najłatwiejszymi do skojarzenia z obiektami są 

przedmioty, które zajmują jakąś przestrzeń fizyczną (euklidesową). Popularnym 

przykładem, na bazie którego przedstawiana jest teoria ANT jest statek żaglowy, który 

składa się z wielu elementów potrzebnych do wprawienia go w ruch, wykwalifi-

kowanej załogi, która powinna wiedzieć jak nimi operować, a wszystkie te elementy 

łącznie muszą tworzyć uzupełniającą się całość. Bruno Latour wyróżnia dwie cechy 

charakterystyczne, które cechują tego rodzaju obiekt: niezmienność oraz mobilność 

[11, s. 3]. Niezmienność oznacza, że musi zachowywać swój kształt, żeby móc spełniać 

cel do którego miałby posłużyć. Mobilność oznacza zaś, nie tyle możliwość zmiany 

fizycznego miejsca „pobytu” danego obiektu, ile jego powtarzalność przy założeniu 

pewnej wariantywności – statków można bowiem wytworzyć wiele rodzajów 

w zależności od potrzeb, a które to rodzaje z kolei cały czas mogłyby być postrzegane 

jako statek-obiekt, nawet jeśli częściowo odbiegałyby od znanego nam, czy pierwotnie 

wytworzonego wzorca.  

Taka relacja niezmienności i mobilności w przypadku obiektu-statku z jednej strony 

zachodzi w przestrzeni fizycznej lub geograficznej. Z drugiej strony, utrzymuje kształt 

w pewien relacyjny i funkcjonalny sposób, gdzie może być, wyobrażony jako mniej 

lub bardziej stabilna sieć skojarzeń. Tak więc pierwszą lekcją płynącą ze studiów ANT 

jest to, że obiekty mogą być rozumiane jako ukonstytuowane przez podwójną nie-

zmienność. Z jednej strony mają one prawdopodobnie mniej lub bardziej stabilny 

kształt w przestrzeni fizycznej, z drugiej strony przejawiają lub są konstytuowane 

przez mniej lub bardziej stabilną strukturę w sieci relacji z pozostałymi czynnikami – 

aktantami.  

W kontekście typowej elektrowni jądrowej, relacjami – połączeniami między 

aktantami tworzącymi ją jest zbiór relacji między wszystkimi elementami, które tylko 

potrafilibyśmy określić i wskazać, że tworzą funkcjonującą większą całość. I tak samo, 

jak w przypadku statku żaglowego, wymagana jest do tego wykwalifikowana kadra, 

potrafiąca kontrolować zachodzące procesy w sposób stabilny, lecz trwały, działająca 

w odniesieniu do konkretnego miejsca, w którym zachodzą te procesy, a te z kolei są 

efektem działań pomiędzy spalaniem paliwa radioaktywnego w rdzeniu reaktora, 

cieczy chłodzącej przepływającej przez ten reaktor, która pozwala na utrzymywanie 
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bezpiecznej temperatury całości konstrukcji, sieci rur i kanałów, doprowadzających 

i odprowadzających zimną i nagrzaną wodę oraz kominów chłodzących, przez które 

mogłoby uchodzić nadmiarowe ciepło w postaci pary wodnej, a zużyta woda mogła 

trafić z powrotem do obiegu.  

Dodatkowym argumentem ANT jest to, że podtrzymywanie stabilnych sieci relacji 

wymaga wysiłku. Oznacza to, że obiekty muszą być cały czas pielęgnowane, jeśli mają 

utrzymać swoją stabilność i funkcjonalność, a także móc przemieszczać się między 

lokalizacjami. W tym celu konieczne jest ciągłe wprowadzanie w życie sieci relacji, 

które je podtrzymują i konstytuują. W przeciwnym razie rzeczy zaczynają tracić swój 

kształt, swoje cechy charakterystyczne i rozpływają się (opuszczony wrak nie może 

zostać uznany za działający statek [11, s. 4]). Przestają być wtedy obiektami, którymi 

były. W świecie ANT nic nie jest stałe i na zawsze. Obiekty trwają, póki działają 

tworzące je relacje.  

Choć podejście w ramach teorii ANT wykonuje ważną pracę, jeśli chodzi o zapro-

ponowanie metody opisu sposobu działania różnego rodzaju obiektów techno-

logicznych (czego nie moglibyśmy dokonać na gruncie wcześniejszych prac 

etnograficznych, skupiających się jedynie na wytworzonych przedmiotach), to 

wysnuwane są w jego kierunku także głosy krytyki. Podejście oskarżane jest o różne 

braki, a kilka z nich jest istotnych dla mojego wywodu. ANT ma tendencję do 

niezauważania „niewidzialnej pracy” [11], która utrzymuje badane obiekty w nie-

zmiennej formie, nadaje im kształt, kultywuje stabilność ich sieci relacji. Krytycy 

podnoszą głosy, że choć ANT dobrze wie, że utrzymanie sieci relacji w miejscu 

wymaga wysiłku, to jednak w praktyce ma tendencję do pomijania wszelkiego rodzaju 

ustaleń, gdy bada, w jaki sposób obiekty stają się relacyjnie stabilne. Kolejne 

zastrzeżenia, wysnuwane względem ANT sugerują, że definicja obiektu zapropo-

nowana w takiej jego wersji jest zbyt sztywna. Czy nie jest tak, pytają krytycy, że 

nawet jeśli chcemy myśleć o obiektach jako o efektach wprowadzania w życie zbiorów 

relacji, relacje te są o wiele bardziej zmienne niż (takie – wczesne wersje) sugero-

wałyby to teorie ANT [11]? 

W tym miejscu można zadać takie samo pytanie. Czy zaproponowany przeze mnie 

wyżej opis EJŻ, jako stabilnej relacji pomiędzy materialnością, a obsługującą ją kadrą, 

pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi procesu działania „silnika” 

elektrowni jądrowej nie pomija tej „niewidzialnej pracy” związanej z jej relacją ze 

środowiskiem zewnętrznym? Posługując się tą kategorią można bowiem opisać tę 

niezauważalną pracę roślin i zwierząt, której efektem jest utrzymywanie ekosystemu 

Jeziora Żarnowieckiego na zgodnym z naturalnym porządkiem poziomie, a czego 

efektem jest woda o określonej temperaturze. Ta woda z kolei, z perspektywy 

budowniczych, mogła zostać następnie „ustawiona” według pożądanych charakterystyk, 

poprzez ich ingerencję w strukturę fauny i flory utrzymujących stabilny poziom tego 

ekosystemu.  

W ten sposób zaszło, wspomniane już we wstępie zawiązanie się relacji między 

podmiotami ludzkimi (human) i poza ludzkimi (non-human), które zmieniły lokalny 

ekosystem w kontekście zaprojektowania i budowy Elektrowni Jądrowej Żarnowiec. 

Takie zawiązanie relacji prowadzić nas może do podważania, co wcześniej było już 

sygnalizowane w samych założeniach nurtu STS, dychotomii natura-kultura, jako 
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podziału bardziej teoretycznego, niż wynikającego z obserwacji działania w rzeczy-

wistości aktorów społecznych – tych ludzkich oraz tych nie-ludzkich. Zainteresowanie 

podziałem natura-kultura stanowiło na gruncie antropologii klasyczny przedmiot 

studiów, jednakże w kontekście nowych podejść teoretycznych jest kontestowane, 

a sama antropologia wypracowała również podejście wielogatunkowe, włączające 

właśnie innych, poza-ludzkich aktorów społecznych w obręb swoich zainteresowań, co 

chciałbym następnie omówić. 

4. Etnografia wielogatunkowa 

Antropolodzy kulturowi i społeczni, już od czasów Franza Boasa, analizowali 

związki pomiędzy naturą a kulturą [12]. Jednakże u progu XXI wieku dychotomiczne 

rozróżnienie na kategorie natury i kultury, w obrębie nauk humanistycznych, zostało 

zastąpione podejściem, które każe badać powiązania oraz wzajemne relacje między 

światem człowieka, a światami innych organizmów, które m.in. poprzez założycielski 

artykuł Kirksey’a i Helmreich’a [13] zostało nazwane podejściem wielogatunkowym 

czy właśnie etnografią wielogatunkową. Z tych założeń wyłonił się nowy sposób 

analizy światów społecznych, jaki uwzględnia nie tylko działalność człowieka (aspekt 

ludzki, human), ale również podmiotowość innych organizmów żywych (aspekt poza-

ludzki, non-human) [14]. W najnowszych badaniach etnograficznych dotyczących 

środowiska, antropolodzy próbują uchwycić subiektywność oraz sprawczość innych 

organizmów żywych, których istnienie uwikłane jest w relacje ze światem ludzi. Tak 

zarysowana etnografia wielogatunkowa działa na przecięciu interdyscyplinarnych 

podejść badawczych, opisanego nurtu STS (science-technology-studies), ale także 

animals studies oraz environmental studies. Z powyższych obszarów współczesna 

antropologia czerpie nie tylko zainteresowanie nowymi przedmiotami badawczymi: 

technologiami, zwierzętami, roślinami oraz szeroko pojętym środowiskiem, ale także 

wiele założeń teoretycznych i metodologicznych dotyczących materialności, relacyjności 

oraz dystrybucji sprawczości.  

Argumentem, dlaczego antropologia mogłaby włączyć w obręb swoich analiz także 

aspekty poza ludzkie jest postulat holizmu. Postulat holizmu w antropologii zdaje się 

mieć za cel połączenie wszystkich elementów wyróżnianych przy badaniu kultury  

(np. wyróżnionych w definicji Tylora przywołanej na początku tego rozdziału) 

w jedno, gdyż teoretycznie – i realnie! – każdy element kultury (rzeczywistości kultu-

rowej) jest powiązany z każdym innym. Skoro antropologia zajmuje się badaniem 

„człowieka” na gruncie holistycznym czy powinna ona na nim poprzestać? Co jeśli 

relacje człowieka ze światem warunkują relacje z bytami innymi niż ludzkie? Czy 

mogli-byśmy wtedy włączyć takie byty nie-ludzkie w obręb analiz antropologicznych 

w imię postulatu holizmu, a więc brania pod uwagę całości – „wszystkich” aspektów 

bycia człowieka w świecie i jego z nim interakcji? Czy w takim ujęciu kategoria 

„człowiek” mogłaby dalej utrzymywać swoje granice? 
Próba odpowiedzi na to pytanie może okazać się zbyt karkołomna. Żeby tak 

przeprowadzić myślową granicę oddzielającą obie te strefy, żeby ani nie powiedzieć, 
że ludzie nie istnieją, ale też, żeby nie zamykać oczu na konstytuowanie się relacji 
człowieka z innymi rodzajami bytów – ze zwierzętami, roślinami, bytami innymi niż 
ludzkie. Zwłaszcza, że w świecie nauki coraz większą popularnością cieszą się nurty 
relacyjne, fenomenologiczne, stawiające nacisk na procesualny charakter relacji, na 
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„jawienie się” nam rzeczy oraz na ich „wyłanianie się”, z którego to względu sądzę, że 
możemy dać sobie spokój z podejmowaniem prób budowania takich konstrukcji 
myślowych i oddać głos tym właśnie nurtom, z których jednym z szerszych jest nurt 
feministyczny.  

Opisy feministyczne wskazują na ujęcia relacyjne, z których wyłaniają się nowe 
„obiekty” nie poprzez swoją definicję, ale nierzadko w kontrze do niej. W takim ujęciu 
definicje ulegają przez to zaprzeczeniu, a granice między nimi – zatarciu. Jedną 
z autorek, która pisała swoje prace w takim duchu, jest Donna Haraway, autorka 
„Manifestu gatunków stowarzyszonych” [15], na kartach której, tak opisała teore-
tyczne rozważania na temat filozofii wielogatunkowej i miejsca teorii feministycznej 
w ich badaniu:  

Teoria feministyczna, z jej odrzuceniem myślenia typologicznego, dualizmów, jak 

również rozmaitych relatywizmów i uniwersalizmów, oferuje bogate spektrum ujęć 

emergencji, procesu, historyczności, różnicy, specyficzności, kohabitacji, współ-

konstytuowania się i przygodności. (…) Badania feministyczne polegają raczej na 

próbach zrozumienia, jak to działa, kogo można odnaleźć w tym działaniu, co mogłoby 

być możliwe, i w jaki sposób ziemscy, materialni aktorzy mogliby stać się odpo-

wiedzialni za siebie nawzajem i kochać się nawzajem w mniej okrutny sposób [16].  
Te nowe, myślowo-słowne konfiguracje, mające podmienić nasze dotychczasowe 

konstrukcje myślowe, zamykają się w dwóch neologizmach proklamowanych przez 
Haraway na kartach „Manifestu”. Są to gatunki stowarzyszone oraz naturokultury. 
Pierwszy z nich zrodził się w kontrze do powszechnego w obiegu na amerykańskich 
uczelniach rolniczych czy szkołach weterynaryjnych terminu „zwierzę towarzyszące”. 
Gatunki stowarzyszone to kategoria szersza i bardziej różnorodna niż kategoria 
zwierząt towarzyszących, nie tylko dlatego, że trzeba do niej włączyć także takie byty, 
z którymi człowiek nie jest przyzwyczajony do siadania z nimi na kanapie, jak ryż, 
pszczoły, tulipany czy flora bakteryjna jelit, a które to jednak czynią ludzkie życie tym, 
czym jest, ale także dlatego, że to nam nikt nie towarzyszy. Kwestia wspólnotowego 
charakteru relacji międzygatunkowych nie jest kwestią wyboru „towarzyszy” naszego 
wspólnego bycia w świecie, a raczej ich i nas bezwzględnego i nieusuwalnego połą-
czenia z tymi-wszystkimi-innymi, które czynią istnienie życia na Ziemi możliwym.  

Jedynie w takim kontekście należałoby rozpatrywać drugi z terminów – 
naturokultury. Nie jesteśmy bowiem w stanie oddzielić naturalności ziarna ryżu, od 
kulturowości kanapy, na której obok nas leży. Nie jesteśmy w stanie obronić natu-
ralności ryżu, skoro do zaistnienia jego obecności na naszej kanapie musiał zaistnieć 
cały szereg skrajnie kulturowych i technokratycznych działań, począwszy od zasiania 
w polu na chińskiej prowincji, zebrania plonów, zapakowania w kartonowe opako-
wania po sto gram w czterech woreczkach, dostarczenia ich na drugi kraniec globu, 
rozdystrybuowania pomiędzy członków średniozamożnej klasy pracującej i wreszcie, 
przypadkowego rozsypania jednego z nich na naszej kanapie. Tak samo, jak nie 
jesteśmy w stanie obronić bezwarunkowej kulturowości naszej kanapy, skoro do jej 
produkcji wykorzystano sosnowe drewno z drzew rosnących w równych szpalerach na 
plantacjach Pinus sylvestris, tkaninę uprzędzoną na krosnach z nici zasupłanych 
z bawełnianych włókien, a którą następnie wypełniono puchem zebranym z ptasich 
kuprów. 

Manifest gatunków stowarzyszonych dotyczy więc implozji natury i kultury w swo-

iste i historyczne wspólne żywoty ludzi i nie-ludzi, powiązanych relacjami znaczącej 
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inności. Jak miała w zamiarze Haraway mówiąc Chciałabym przekonać moich 

czytelników i czytelniczki, że jesteśmy, słownie i faktycznie, mieszkańcami 

technokultury, częścią symbiogenetycznych, naturokulturowych tkanek [16, s. 253] 

analizowanie rzeczywistości nie może poprzestać na rozgraniczaniu pól badań 

osobnych dla natury i kultury. 

Haraway zaproponowała bowiem kategorie pojęciowe pozwalające na nowo 

ukonstytuować relacje człowieka z otaczającym go światem: z innymi bytami organi-

cznymi, z którymi jest on na stałe „stowarzyszony” oraz z tym, co kulturowo 

nazwalibyśmy sferą natury (czyli strefą braku kultury), które wspólnie przekształcają 

się w scaloną naturokulturę. Dzięki temu każda relacja jest całym światem 

nawarstwień relacji i kontekstów. Dawała o tym znać sama autorka, informując 

kilkukrotnie, że „Manifest” dotyczy z założenia czegoś więcej, niż tylko relacji psów 

i ludzi. Psy i ludzie są tu figurami pewnego kosmosu [16, s. 256]. A zatem 

przedmiotem analiz antropologicznych stał się od teraz cały kosmos – wszechświat 

relacji i interakcji człowieka powiązanego z wszystkimi innymi bytami, również 

innymi niż ludzkie, bowiem miejsce konkretnego gatunku w powyższym cytacie 

można zastąpić każdym innym nie-ludzkim gatunkiem, lecz również obiektem materii 

nieożywionej, bez straty dla jakości wartości stawianych w nim twierdzeń.  

Dzięki dorobkowi pracy Donny Haraway możemy teraz lepiej odnieść się do 

wielogatunkowych relacji związanych wokół działania przedmiotu tego artykułu – 

Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu. W ten sposób do analizy zapoczątkowanej 

w poprzednim podrozdziale, dotyczącym nurtu STS i badań w ramach podejścia ANT, 

możemy rozpoznać i na nowo włączyć to, co wcześniej stanowiło jedynie „niezau-

ważoną pracę”. Teraz, za pomocą terminu naturokultury, możemy rozmontować 

granicę pomiędzy poszczególnymi elementami konstytuującymi elektrownię i mają-

cymi zapewnić jej stabilne działanie, a środowiskiem „zewnętrznym”, środowiskiem 

(ekosystemem) jeziora, obok którego by działała. W takim ujęciu, (naturokulturowym) 

środowisko „zewnętrzne” mogłoby stać się równoprawnym aktantem (tak samo 

poszczególne organizmy je stanowiące) mającym wpływ na stabilne trwanie 

elektrowni jako obiektu, bowiem niezależnie od typu elektrowni zawsze będzie ona 

pozostawała w jakiejś relacji z jakimś środowiskiem/ekosystemem „zewnętrznym”, 

niezależnie od miejsca na świecie, w ramach którego by działała. 

5. Nowy materializm 

Mając już nakreślony obiekt jakim byłaby Elektrownia Jądrowa w Żarnowcu, 

opisana z perspektywy relacji w ramach podejścia ANT oraz z rozszerzonym jej 

pojmowaniem, nie ograniczającym się tylko do jej aspektów technologicznych jako 

poszczególnych części składowych warunkujących jej stabilne działanie, ale również 

włączającym w obszar analiz jej powiązania wielogatunkowe – relacje z środowiskiem 

naturalnym, ekosystemem „zewnętrznym”, choć integralnie z nią związanym, gdyż 

rozumianym nie jako inna „strefa”, a w ramach kategorii pojęciowej naturokultury – 

możemy zastanowić się nad tym, jak kwestie językowe, a więc mówienia o, tudzież 

pisania o, warunkują nasze rozumienie technologii. Jeśli bowiem spojrzymy na to od 

strony poznawczej, w jaki sposób mielibyśmy uznać „pierwotność” istnienia danego 

obiektu „technologicznego”, przed stworzeniem jego opisu, przed próbą jego nazwania 

czy skonceptualizowania? Czy przyjmujemy jego bezrefleksyjne, stałe, dostępne 
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niezmiennie, istnienie wewnątrz świata społecznego, czy raczej poprzez sposób pisania 

o różnego rodzaju obiektach na gruncie STS to autorzy stwarzają te obiekty, jako 

kategorie myślowe dostępne dla świata społecznego? Żeby móc odpowiedzieć na takie 

wątpliwości skłaniam się do uznania stanowiska reprezentowanego przez nurt nowego 

materializmu, a na jego gruncie szczególnie prac amerykańskiej filozofki Karen Barad.  

Swoją koncepcję Barad określa mianem etyko-onto-epistemologii, likwidującej 

granice między tym co ludzkie i nieludzkie, materialne i dyskursywne, uznając współ-

konstytutywność tych wszystkich sfer wobec rzeczywistości [17]. K. Barad korzysta 

na tym polu z dorobku Donny Haraway, Judith Butler, Elizabeth Grosz, Michaela 

Foucaulta. Wskazuje jednak na potrzebę zmian w postmodernistycznym i poststruk-

turalistycznym paradygmacie, który przyznawał zbyt dużą władzę językowi i se-

miotycznym interpretacjom kultury. Nowy materializm miałby stanowić post-

humanistyczny i antyantropocentryczny nurt, odmienny wszakże od materializmu mark-

sistowskiego. Zwraca się w kierunku materii jako do czynnika aktywnego i przyznaje 

jej szczególny rodzaj sprawstwa. Karen Barad rozwija relacyjną ontologię sprawczego 

realizmu (agential realism), w której wykracza poza podziały dyscyplin naukowych 

i łączy ustalenia nauk przyrodniczych z naukami społecznymi oraz z filozofią. Propo-

nuje podejście oparte na ścisłej więzi między dyskursywnością i materialnością, 

będące wynikiem stałego dynamicznego procesu materializowania się świata [18]. 

W zachodniej filozofii zdolność sprawstwa tradycyjnie służy odróżnieniu człowieka 

od reszty natury i występuje w różnych kontekstach osobowości – racjonalności, 

intencji, woli, autonomii. Ogranicza się więc wyłącznie do człowieka. Karen Barad nie 

zgadza się z tym poglądem i stara się doprowadzić do uznania także sprawczej funkcji 

materii. Jej zdaniem, rozdział pomiędzy sprawcą i sprawstwem, dokonującym 

i dokonanym musi być zlikwidowany już na ontologicznym poziomie [18]. Zgodnie ze 

sprawczym realizmem, sprawstwo nie przynależy już do ludzkiej orbity, lecz jest 

działaniem, byciem w intra-akcji, nie jest więc atrybutem, ale trwającym re-fi-

gurowaniem świata [18]. Według tej myśli nie mamy (jako ludzie) szczególnej 

ontologicznej pozycji w świecie, jesteśmy bowiem jego częścią.  

Tym samym, nowy materializm wiąże się z przyjęciem ontologicznego monizmu, 

czyli z przyznaniem aktywności i szczególnego rodzaju sprawstwa materii, odrzu-

ceniem dualizmu ciało-umysł, uznaniem, że wszystkie rzeczy organiczne i nieor-

ganiczne są konstytuowane z tych samych elementów, a także z odrzuceniem 

antropocentryzmu za sprawą podważania uprzywilejowania pozycji człowieka 

w świecie. Ontologiczna baza nie składa się tu z oddzielnych rzeczy, ale jest raczej 

siecią relacji, w których i poprzez które wyłaniają się różnorodne obiekty. Materia jest 

sprawczą substancją-w-jej-intra-akcyjnym-stawaniu się [17, s. 47]. 

W miejsce dotychczasowych sposobów opisywania rzeczywistości na gruncie 

humanistyki, Barad proponuje podejście, które określa jako „posthumanistyczna 

performatywność” [19], które miałoby łączyć czynniki materialne i dyskursywne, 

ludzkie i nie-ludzkie, naturalne i kulturowe, i które w jej ocenie zajmuje miejsce 

reprezentacjonizmu. W odróżnieniu od ujęcia modernistycznego antropocentryzmu, 

w ramach ustaleń posthumanistycznej performatywności obiektywność nauki/wiedzy 

nie może być osiągana przez indywidualnego badacza, ale zależy od kolektywnej 

pozycji podmiotowej. Nie jest więc neutralna czy subiektywna, ale zawsze otwarta na 
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dyskusje. Nieperspektywiczna obiektywność jest w takim ujęciu nieosiągalną utopią. 

Żadna pozycja, czy punkt widzenia nie jest bowiem „niewinny”, czy bezwartościowy. 

Na gruncie nowego materializmu, w ujęciu tej teorii przez Barad, produkcję wiedzy 

naukowej rozumie jako stale podlegającą zmianie performatywną konstytucję rzeczy-

wistości [19, s. 14]. 

Z tego względu jakkolwiek opisywana elektrownia nie jest w stanie po prostu być, 

ona jest relacją, całością zebranych relacji, poprzez które permanentnie się staje. 

Również podczas czytania tego tekstu nasza wspólna percepcja elektrowni ulega 

przekształceniu, poprzez wzajemną dyskusję o znanych i nowo poznawanych możli-

wych sposobach odczytywania relacji wokół niej zawiązywanych. Bowiem, w ramach 

tej teorii próbującej połączyć dualizm epistemologii i ontologii poznający nie stoi na 

zewnątrz naturalnych fenomenów, które poznaje, ale jest ich częścią, gdyż praktyki 

poznawania same są naturalnymi fenomenami [19, s. 14]. 

Z tego względu, dla każdego człowieka elektrownia będzie tym, czym on uważa że 

jest, bo wyraża to jedynie, albo i aż, na gruncie wszystkich swoich dotychczasowych 

doświadczeń z nią związanych. Nie istnieją tutaj bowiem obiekty stałe i określone, 

jednak również nie możemy mówić o poznawczym dorobku pojedynczego badacza, 

gdyż jego wiedza narasta, jak przynajmniej jest to ujmowane, w kontekście teorii 

nowego materializmu, kumulatywnie wraz z przyrostem kolejnych relacji, dyskusji, 

powiązań z tematem i dzięki temu może jawić się w nowym świetle. Jednak będzie to 

zawsze dodanie jednego nowego błysku, odbicia zwielokrotnionej rzeczywistości 

niosącej ze sobą nic więcej jak informację o bieżącym kontekście i pojedynczej relacji 

związanej danym aspektem rzeczywistości.  

6. Podsumowanie 

Podsumowując, antropologia ma szereg różnych narzędzi, za pomocą których może 

zajmować się badaniem technologii. Współcześnie może to robić w znacznie bardziej 

daleko idący sposób, nie poprzestając już tylko na opisywaniu technologii produkcji, 

ani przedmiotów wytworu lokalnych kultur/społeczeństw, stanowiących tradycyjnie jej 

obszar badawczy, ale jest uprawniona do badania każdego rodzaju technologii, jaki jest 

wytworzony przez człowieka, niezależnie od stopnia jego skomplikowania, a w tym 

dotykać nawet problematyki energetyki jądrowej. Zdarzyć się to może, dzięki zmianie 

paradygmatycznego spojrzenia na miejsce antropologii we współczesnym świecie oraz 

poprzez rozszerzenie obszaru zainteresowań antropologii także na badania kultur/ 

społeczeństw rodzimych (antropologia u siebie). W zakresie przedmiotowym antropo-

logia może zaś badać nie tylko społeczne interakcje zachodzące „w tle” działania 

technologii, czy warstwy dyskursywne obecne w kulturze na dany temat, ale dzięki 

otwarciu przez nurt STS nauk humanistycznych i społecznych na przedmiotowe anali-

zowanie technologii, także daną technologię samą-w-sobie. Jest to potrzebne szcze-

gólnie teraz, gdyż wraz ze wzrostem skomplikowania wykorzystywanej przez człowieka 

technologii, idą w parze zmiany społeczne przez te technologie stymulowane, 

aczkolwiek nie łączą się one już ze wzrostem społecznej wiedzy na temat sposobu ich 

działania. Miejscem na antropologiczne badanie technologii będzie więc próba 

wyjaśniania zachodzących zjawisk społecznych (dotyczących technologii) za pomocą 

takich kategorii pojęciowych, które przybliżą nam wzajemne relacje zachodzące 

między poszczególnymi obszarami rzeczywistości, na które dana technologia ma 
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wpływ. Aspiracją antropologicznych opisów technologii będzie zaś nie tylko próba ich 

jak najdokładniejszego opisania, co pewnie lepiej wypadłoby na gruncie nauk 

technicznych, ile przedstawienia zachodzących relacji w sposób emancypacyjny. 

Wiele bowiem aspektów funkcjonowania współczesnych technologii jest ogranicza-

jących, czy to jeśli chodzi o dostęp do nich ich użytkowników, czy „niewidzialnej 

pracy” innych bytów, na której opiera się działanie całego systemu połączeń, 

traktowanego przez ludzkość wciąż jeszcze jako pewnik. W ramach tak zarysowanych 

założeń badawczych antropologii techniki dokonałem powyższego opisu Elektrowni 

Jądrowej w Żarnowcu, za pomocą kategorii relacji między czynnikami sprawczymi 

również w ujęciu wielogatunkowym oraz z inspiracji nowym materializmem zacie-

rającym granice między ontologią a epistemologią.  
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Jak antropologicznie badać technologię? O potrzebie antropologicznego 

spojrzenia na technologię na przykładzie badań nad polską Elektrownią Jądrową 

Żarnowiec jako obiektem społeczno-technologicznym opisanym z perspektywy 

STS oraz etnografii wielogatunkowej 

Streszczenie 

Możliwych do opisania sposobów zorganizowania przez człowieka jakiegoś rodzaju technologii, 
rozumianej wszelako, czy to jako procesu wytwarzania przedmiotów, przekształcania środowiska np. w celu 

zdobycia pożywienia, tudzież produkcji możliwej do wykorzystania energii, jest pewnie nieskończenie 

wiele. W niniejszym artykule skupiłem się na kilku wybranych, działających w ramach nauk społecznych 

i humanistycznych, metodach opisu i konceptualizacji ujęć technologii, posługując się przypadkiem próby 
zbudowania w Polsce elektrowni jądrowej, jaka powstać miała we wsi Żarnowiec. Celem mojego 

opracowania jest próba pokazania sposobów, za pomocą których można by podchodzić do badania 

technologii w sposób antropologiczny, a poprzez takie podejście, za pomocą przedmiotu zainteresowania 

konkretnym obiektem technologicznym, powiedzieć coś nowego o samym człowieku i jego relacji ze 
światem. Sposób zaprojektowania Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu ujawnia bowiem pewne mechanizmy 

działania człowieka w świecie, które mogą stać się dużo bardziej czytelne w momencie zestawienia ich 

z konkretną teorią opisującą danego rodzaju zachowania. I tak, starałem się ukazać: relacje, jakie zachodzą 

pomiędzy poszczególnymi częściami konstytuującymi elektrownię i stwarzającymi warunki do stabilnego 
jej działania, w tym do wypełniania swojej funkcji – produkcji energii – opisanych w ramach teorii ANT 

(actor-network-theory), będącej częścią szerszego nurtu zajmującego się badaniem technologii jako 

oddzielnych obiektów – STS (science-technology-studies). Następnie opisać poszczególne czynniki 

działające w jej obrębie – ludzkich aktorów (aktantów) społecznych, nieożywioną materię, której jednak 
można przypisać sprawczość w ramach działania elektrowni jako całego obiektu, a także inne podmioty 

nie-ludzkie z jakimi działanie elektrowni pozostawałoby w relacji. Te zaś nie-ludzkie podmioty starałem 

się przedstawić w świetle teorii etnografii wielogatunkowej, nie jako stanowiących odrębną kategorię 

bytów, których nie powinniśmy włączać w obręb antropologicznych analiz, ale jako podmioty, z którymi 
zawsze pozostajemy w jakiejś relacji, a przez fakt istnienia tych relacji powinniśmy raczej dążyć do 

odrzucenia ram teoretycznych dotychczasowych poglądów, ustanawiających sztywne podziały między 

strefami natury i kultury, na rzecz teorii relacyjnych, opisujących naturokulturowe połączenia. W trzeciej 

części, dążyłem do zrewidowania dualizmu epistemologii i ontologii, dzięki których połączeniu, 
postulowanemu na gruncie teorii nowego materializmu, zyskalibyśmy narzędzie do jednoczesnego badania 

wszystkich zjawisk zachodzących wokół elektrowni oraz problematyki energetyki jądrowej, bez podziału 

na warstwę narracyjną (standardowo przypisywaną zainteresowaniom nauk humanistycznych i społecz-

nych) i na warstwę fizyczną (przypisywaną naukom ścisłym). To wszystko sprowadza mnie do zapropo-
nowania w nauce społecznej takich sposobów analizy poruszanych zagadnień działania technologii, które 

byłyby w stanie wyjaśnić zjawiska społeczne zachodzące wokół nich. I tak, w kontekście powstania 

i porzucenia projektu budowy Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu byłyby to: ówczesne protesty przeciw-

ników budowy takiej elektrowni, jako czynnik destabilizujący powstanie elektrowni jako niezależnego 
obiektu, historyczny pomysł projektantów na zaimplementowanie w ekosystemie jeziora nowych gatun-

ków, dzięki czemu chcieli oni stworzyć korzystne warunki do rozpoczęcia jej działania, co określić można 
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jednak terminem „niewidzialnej pracy” oraz nowe zarysowanie podziałów między różnymi dyscyplinami 

naukowymi, dzięki czemu antropologia mogłaby się stać dyscypliną uprawnioną do badania elektrowni 
w całości, a nie jedynie w płaszczyźnie dyskursywnej.  

Słowa kluczowe: STS, ANT, etnografia wielogatunkowa, nowy materializm, energetyka jądrowa 

How to study technology anthropologically? On the need for an anthropological 

view of technology on the example of research on the Polish Nuclear Power Plant 

in Żarnowiec as a socio-technological object described from the perspective of 

STS and multispecies ethnography 

Abstract 

There are probably infinite possible ways of describing how a human being organizes some kind of 
technology, understood in any way as a process of producing objects, transforming the environment e.g. for 

food production, or producing usable energy. In this article, I focus on a few selected methods of 

describing and conceptualizing approaches to technology, operating within the social sciences and 

humanities, using the case of an attempt to build a nuclear power plant in Poland, which was to be 

constructed in the village of Żarnowiec. The purpose of my paper is an attempt to show how one could 

approach the study of technology in an anthropological way, and through such an approach, through the 

object of interest in a particular technological object, say something new about the human being himself 

and his relation to the world. The way the Nuclear Power Plant In Żarnowiec was designed reveals certain 
mechanisms of human activity in the world, which can become much clearer when confronted with 

a specific theory describing a given type of behavior. And so, I tried to show: the relationships that occur 

between the various parts that constitute a power plant and create the conditions for its stable operation, 

including the fulfillment of its function – the production of energy – described within the framework of 
ANT (actor-network-theory) theory, which is part of a broader trend dealing with the study of technologies 

as separate objects – STS (science-technology-studies). Then, I have described the various factors that 

operate within it – human social actors, inanimate matter that can be given agency within the operation of 

the Power Plant as a whole, and other non-human entities with which the operation of the Power Plant 
Gould be in relationship. These non-human subjects, in turn, I tried to present in the light of the theory of 

multispecies ethnography not as a separate category of entities which should not be included in the scope 

of anthropological analyses, but as subjects with whom we always remain in some kind of relation, and by 

the fact of the existence of these relations, we should rather aim at rejecting the theoretical framework of 
the hitherto existing views, which establishes rigid divisions between the spheres of nature and culture, in 

favor of relational theories describing naturocultural connections. In the third part, I aimed to revise the 

dualism of epistemology and ontology, the combination of which, postulated by the theory of new 

materialism, would provide us with a tool for simultaneous study of all phenomena around the power plant 
and nuclear power issues, without the division into a narrative layer (ascribed normally to the interests of 

the humanities and social) and a physical layer (ascribed to the sciences). All this brings me to propose in 

social science such ways of analyzing the issues raised by the operation of technologies that would be able 

to explain the social phenomena occurring around them. And so, in the context of the creation and 
abandonment of the project to build a Nuclear Power Plant in Żarnowiec, these would be: the protests of 

the opponents of the construction of such a power plant at that time, as a factor destabilizing the 

establishment of the power plant as an independent facility, the historical idea of the designers to 

implement new species in the ecosystem of the lake, by which they wanted to create favorable conditions 
for the beginning of its operation, which, however, could be defined by the term "invisible work" and 

a new outlining of the divisions between different scientific disciplines, so that anthropology could become 

a discipline entitled to study the Power Plant in its entirety, and not only in the discursive plane. 

Keywords: STS, ANT, multispecies ethnography, new materialism, nuclear power plant 
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Awatar: wczoraj fantazją, dzisiaj rzeczywistością, jutro – 

innowacyjnym narzędziem współczesnego marketingu 

1. Wstęp 

Publikacja pt. „Awatar: wczoraj fantazją, dzisiaj rzeczywistością, jutro – 

innowacyjnym narzędziem współczesnego marketingu”, stanowi przedstawienie 

możliwości interaktywnego narzędzia awatar w zakresie kształtowania relacji 

marketingowych z potencjalnymi klientami i współpracownikami przedsiębiorstwa. 

Referat zawiera prezentację wyników badań własnych na temat wykorzystania 

tradycyjnych form przekazywania komunikatów marketingowych wraz z komenta-

rzami. W drugiej części artykułu zawarto wnioski z badań realizowanych przez 

Akademię Sztuki Wojennej w ramach projektu finansowanego ze środków UE, 

a dotyczących możliwości wykorzystania awatara w JST (Przysucha i Sulejówek). 

Należy podkreślić, że zaprojektowany przez nas awatar przeszedł, w ramach zapropo-

nowanej procedury badawczej, szereg testów i modyfikacji w zakresie obsługi klienta 

(petenta). Co więcej, nagle okazało się, że w czasie pandemii, narzędzie awatar 

zapewnia kompleksową obsługę interesantów bez potrzeby kontaktu z pracownikami 

urzędów, co stanowi jego wartość dodaną (aczkolwiek niezamierzoną). Wyniki badań 

w połączeniu z analizą aktywności petentów, pozwalają sądzić, że awatar został bardzo 

dobrze przyjęty w poddanych pilotażowi urzędach, co z kolei uprawnia do postawienia 

tezy, iż zaproponowane rozwiązanie stanowić może innowacyjne i nowatorskie 

narzędzie wykorzystywane w komunikacji marketingowej. Teza niniejsza znajduje 

potwierdzenie w aktualnych, światowych trendach rozwoju zarówno współczesnego 

marketingu, jak i innych dziedzin życia społecznego, rozwoju opartego o wirtualizację, 

cyfryzację, rzeczywistość rozszerzoną czy też założenia przemysłu 4.0. 

2. Krytyka tradycyjnych form komunikacji marketingowej 

Tradycyjne, dotychczas wymieniane w literaturze, klasyczne formy komunikacji 

marketingowej w realiach XXI wieku nie spełniają swoich pierwotnych funkcji – coraz 

częściej dostrzec można wpływ internetu oraz social mediów na podejmowane decyzje 

konsumenckie. To stamtąd pochodzi większość najbardziej aktualnych i opiniotwór-

czych informacji, które ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji konsumenckich 

(i innych). W celu dokonania oceny znaczenia poszczególnych form wymiany infor-

macji marketingowych, przeprowadzono badania ankietowe wśród grupy respondentów 

w przedziale wiekowym 21-29 lat, w okresie od marca do czerwca 2020 roku. Badania 

przeprowadzono z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, wysłanego drogą mailową 

do wyselekcjonowanej grupy studentów spełniających wskazane powyżej kryterium 

wiekowe. W wyniku przeprowadzonej procedury badawczej uzyskano odpowiedzi od 
                                                                   
1 Piotr Maśloch, dr hab. inż., profesor Uczelni, Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Zarządzania 

i Dowodzenia, p.masloch@akademia.mil.pl. 
2 Wiktoria Wysocka, studentka, Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, 
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124 osób poproszonych o wskazanie tych form komunikacji marketingowej, które są 

przez nich wykorzystywane najczęściej (i dlaczego). Respondenci mieli zatem możli-

wość oceny najczęściej wykorzystywanych form komunikacji marketingowej spośród 

wymienionych poniżej [1]: 

 TV;  

 radio; 

 prasa; 

 banery reklamowe – reklamy ścienne; 

 ulotki; 

 akcje e-mailingowe; 

 marketing telefoniczny; 

 marketing szeptany;  

 targi, wystawy; 

 sponsoring; 

 mobilne reklamy wizualne. 

Na podstawie analizy udzielonych odpowiedzi należy stwierdzić, że tradycyjne 

(klasyczne) środki przekazu tracą na znaczeniu. Twierdzenie powyższe znajduje 

odzwierciedlenie w danych przedstawionych na rysunku 1, który obrazuje strukturę 

odpowiedzi na pytanie o wykorzystanie telewizji jako środka przekazu informacji.  

 
Rysunek 1. Struktura odpowiedzi na pytanie: Jak często korzysta Pan/Pani z telewizji jako środka przekazu 

informacji?, źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

Jak wynika z przedstawionych danych 35% badanych deklaruje, że nie ogląda 

telewizji wcale, ogląda sporadycznie (15%) lub ogląda raz w tygodniu (32%). Wyniki 

powyższe pozwalają sądzić, że rola telewizji w dostarczaniu informacji oraz komuni-

kacji marketingowej staje się marginalna wśród badanej grupy osób. Co więcej, jak 

wynika z prowadzonych badań, większość respondentów nie deklaruje nawet chęci 

posiadania odbiornika TV i tradycyjnej telewizji. 

Bardzo podobna sytuacja występuje w odniesieniu do prasy. Nadzwyczaj częstym 

zjawiskiem są sprzeczne przekazy informacji dotyczących tego samego zdarzenia 

w różnych wydaniach gazet. Chwytliwe, oraz niestety, zmanipulowane tytuły artykułów 

są wykorzystywane w celu pozyskania jak największej liczby czytelników. Odpo-

wiedzi badanych na temat znaczenia prasy w przekazie marketingowym przedstawiono 

na rysunku 2. 
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6% 
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1 raz w tygodniu 
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Rysunek 2. Znaczenie prasy tradycyjnej w przekazie marketingowym –  

odpowiedzi na pytanie: Jak często Pani/Pan kupuje i czyta gazetę w formie papierowej?,  

źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

Należy zwrócić uwagę, że na przełomie kilku ostatnich lat, zaobserwować można 

było wzrost popytu na gazety wydawane w formie elektronicznej. Wg opinii 

M. Thompsona, szefa New York Times, gazeta ta w przeciągu najbliższych 20 lat 

przestanie być wydawana w formie papierowej [2]. 

Z kolei, z danych prezentowanych przez Empik oraz portal TaniaKsiązka.pl w 2020 

roku odnotowano wzrost sprzedaży e-booków aż o 20%. Raport ten stanowi potwier-

dzenie wyników własnych badań empirycznych, na podstawie których jasno można 

stwierdzić, że tradycyjne wydania prasy papierowej stanowią marginalny sposób 

przekazu komunikatów marketingowych z rysującą się tendencją spadkową w zakresie 

popytu na prasę, co znajduje swoje potwierdzenie w statystykach dotyczących zmian 

w wolumenach sprzedaży gazet tradycyjnych, wydawanych w formie papierowej. 

Kolejnym, dotychczas popularnym medium, na które zwrócono uwagę w działa-

niach marketingowych jest radio. W badaniach ankietowych zadano pytanie nie o fakt 

samego słuchania przekazu radiowego, ale o stopień zainteresowania, zrozumienia 

i zapamiętywania komunikatów marketingowych i reklamowych. Odpowiedzi na 

pytanie dotyczące wskazanych problemów przedstawiono na rysunku 3. 

 
Rysunek 3. Struktura odpowiedzi na pytanie: Czy zwracają Państwo uwagę na reklamy radiowe?,  

źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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Warto podkreślić, że w tym przypadku, ważna jest nie tylko struktura uzyskanych 

odpowiedzi, ale również komentarz do nich. Uzupełniając swoje odpowiedzi ankie-

towani twierdzili, że odbiornik radiowy jest co prawda włączony (np. podczas jazdy 

samochodem), jednak skupienie na innych czynnościach pozwala jedynie w ograni-

czony sposób na percepcję komunikatów reklamowych przekazywanych za pomocą 

omawianego medium. Badani zwracają również uwagę na fakt, że nawet jeśli słuchają 

wybranej stacji radiowej np. podczas wykonywania innych czynności, to częstotliwość 

nadawania komunikatów reklamowych jest tak duża, że odnosi to odwrotny od 

zakładanego skutek, polegający na zniechęcaniu do firmy czy też produktu. 

Inną, tradycyjną formą przekazu informacji są (były) akcje mailingowe oraz news-

lettery. Na rysunku 4 przedstawiono wyniki odpowiedzi na pytanie dotyczące zaintere-

sowania badanych akcjami mailingowymi i newsletterami. 

 
Rysunek 4. Struktura odpowiedzi na pytanie: Czy Pan/Pani interesujecie się akcjami mailingowymi 

i newsletterami traktowanymi jako forma komunikacji marketingowej?,  

źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

Jak wynika z przeprowadzonych analiz, akcje mailingowe lub newslettery, jeszcze 

do niedawna wskazywane jako interesujące i skuteczne narzędzie marketingowe nie 

spełniają żadnych, wcześniej przypisywanych im funkcji.  

Podobne wnioski zostały sformułowane przez zespół badawczy firmy First Orion 

Corporation, który dowiódł, że w 2020 roku aż 90% użytkowników skrzynek mailo-

wych najchętniej na stałe zablokowałoby wiadomości typu spam [3]. Wyniki uzyskane 

przez First Orion Corporation stanowią potwierdzenie odpowiedzi uzyskanych 

w prezentowanych wynikach własnych badań empirycznych. Warto również zaznaczyć, 

że ze względu na zbyt dużą liczbę wiadomości otrzymywanych z różnych źródeł oraz 

w obawie przed cyberatakami ta forma komunikacji marketingowej straciła na 

znaczeniu. 

Kolejną kwestią podlegającą zainteresowaniu autorów był odbiór komunikatów 

marketingowych i reklamowych zamieszczanych na banerach, plakatach i ulotkach. 

Rozkład odpowiedzi na wskazane kwestie został przedstawiony na rysunku 5. 
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Rysunek 5. Struktura odpowiedzi na pytanie: Czy zwraca Pan/Pani uwagę na komunikaty  

marketingowe (reklamy) znajdujące się na banerach, plakatach, ulotkach?,  
źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

Analizując ten wątek odpowiedzi zawartych w kwestionariuszu należy odwołać się 

do możliwości ludzkiej percepcji, które są ograniczone. I właśnie to ograniczenie 

powoduje, że potencjalni klienci nie są w stanie nawet nie tyle zapamiętać, co 

chociażby zwrócić uwagę na przekaz marketingowy. Jest to wynikiem braku regulacji 

w tym zakresie, tj. regulacji dotyczących zasad umieszczania reklam wzdłuż głównych 

arterii miast. Niestety, zbyt wielka liczba reklam powoduje skutki opisane powyżej, 

dyskwalifikując zasadniczo ten przekaz marketingowy.  

Kolejną, dotychczas popularną formą komunikacji marketingowej były targi 

i wystawy – niestety, w obliczu pandemii ta forma przekazu praktycznie przestała 

istnieć i odgrywać jakąkolwiek rolę. Co więcej, zdaniem autorów nie należy sądzić, że 

targi i wystawy ponownie wpiszą się, po pandemii, w kanon skutecznych działań 

marketingowych.  

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku tzw. marketingu szeptanego. Ta 

forma komunikacji jest wciąż istotna w sferze usług, które, ze względu na swoją 

niematerialność, poddawane są specyficznym działaniom marketingowym. Jak wynika 

z analizy wyników przeprowadzonych badań rola marketingu szeptanego, rozumia-

nego jako tradycyjną formę przekazu informacji też maleje, ale zostaje on zastępowany 

przez takie narzędzia jak internet oraz social media. Jak potwierdzają badani częściej 

sięga się po porady na forum portali społecznościowych – łatwo można zauważyć, jak 

znaczącą jest opinia internautów do oceny produktów lub usług i jaki to ma wpływ na 

podejmowane decyzje konsumenckie.  

Jak wynika z analizy wyników badań ankietowych tradycyjne, proponowane przez 

marketing formy komunikacji są mało atrakcyjne dla osób w wieku do 30. roku życia. 

Co więcej, badani praktycznie nie używają ich w codziennej komunikacji oraz nie 

zwracają uwagi na zamieszczane tam np. kampanie reklamowe. Spośród zapropono-

wanego zestawu form przekazu informacji odrzucone zostały praktycznie wszystkie, 

za wyjątkiem social mediów oraz internetu. W związku z powyższym należy 

zaproponować inne, jeszcze bardziej nowatorskie rozwiązania służące wzajemnej 

komunikacji i wspomagające obsługę klienta. Tym narzędziem jest awatar z elemen-

tami sztucznej inteligencji. 
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3. Awatar jako nowoczesne narzędzie komunikacji marketingowej 

3.1.  Idea narzędzia awatar 

Idea stworzenia narzędzia awatar pojawiła się w momencie zdefiniowania potrzeb 

klientów (petentów) JST. W ramach opracowywania koncepcji rozwiązania zdefinio-

wano, w oparciu o dostępną literaturę, problemy występujące w procesie obsługi 

klientów w zarządzaniu usługami publicznymi. Jak wskazują J. Trischler i D. Scott 

proces zarządzania usługami publicznymi koncentruje się na spełnieniu następujących 

wymagań [4]: 

 orientacja na klienta, który ostatecznie ocenia jakość świadczonej usługi; 

 ciągłe doskonalenie, pogłębianie wiedzy, innowacyjność w rozwiązywaniu 

problemów, wykorzystywanie możliwości, jakie dają pracownicy organizacji; 

 rozwój i zaangażowanie pracowników, co wiąże się z kulturą organizacyjną opartą 

na zaufaniu i przekazywaniu pełnych kompetencji pracownikom; 

 zarządzanie oparte na procesach i faktach, polegające na efektywnym wykorzy-

staniu posiadanych zasobów, uzyskiwaniu pożądanych rezultatów, zarządzaniu 

informacją, która powinna być prawdziwa, kompletna, rzetelna, profesjonalna; 

 przywództwo i spójność celów – liderzy na wszystkich szczeblach organizacji 

publicznej są odpowiedzialni za jej rozwój, propagowanie wartości, jej misję 

i wizję; 

 rozwój partnerstwa – wzajemnie korzystne relacje między partnerami powodują 

pełną integrację zarówno w tworzeniu wiedzy, realizacji planów, jak i celów 

publicznych, przy zastosowaniu ogólnie przyjętych zasad postępowania; 

 odpowiedzialność publiczna, etyczne podejście i postępowanie pracowników, 

spełnianie oczekiwań klientów, pracodawców, społeczeństwa; 

 orientacja na wyniki, gdzie doskonałość zależy od zdolności równoważenia 

i zaspokajania interesów grup, osób, w których gestii leży funkcjonowanie 

organizacji publicznej. 

Proces obsługi klienta to wiele powiązanych ze sobą czynności, które determinują 

poziom satysfakcji klienta przy zakupie produktu (usługi), co jest ostatnią czynnością 

procesu zwykle rozpoczynającego się wraz z zamówieniem, a kończącego dostar-

czeniem produktu do klienta [5]. 

W procesie obsługi klienta (petenta) ważną rolę odgrywa aspekt psychologiczny, 

szczególnie wśród osób starszych. Warto podkreślić, że potrzeby psychologiczne to 

obszar, który dla zdecydowanej większości pracowników obsługi klienta w JST jest 

obszarem całkowicie nieuświadomionym, a paradoksalnie – najważniejszym [6]. 

Koniecznym staje się zatem zastosowanie metod wsparcia pracowników obsługi 

klienta w sytuacjach stanowiących największe wyzwania poprzez poszukiwanie 

odpowiedzi na kilka pytań:  

 Dlaczego dochodzi do nieporozumień, trudnych, często konfliktowych sytuacji  

w kontaktach z klientami? 

 Dlaczego klient jest nadal nieusatysfakcjonowany z obsługi pomimo zaspokojenia 

jego potrzeb merytorycznych? 

 Dlaczego przyjęta argumentacja nie odnosi pożądanego skutku i jakie są motywy 

działania klientów? 
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Na podstawie obserwacji własnych oraz uzyskanych odpowiedzi na wskazane 

powyżej pytania, zaproponowano przedstawiony na schemacie 1 model wdrażania 

standardów w oparciu o koncepcję zarządzania satysfakcją klienta. 

 

Schemat 1. Model wdrażania standardów w oparciu o koncepcję zarządzania satysfakcją klienta,  

źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych wywiadów 

Opisane powyżej czynności stanowiły działania przygotowawcze do przeprowa-

dzenia w 2020 roku pilotażowych badań ankietowych, które wynikały z realizacji 

międzynarodowego projektu badawczo-naukowego pt. „Innowacyjny model pomocy 

awatar opiekuna osób starszych”, dofinansowanego ze środków UE.  

Kwestionariusz ankiety składał się z głównej części obejmującej 23 pytania oraz 

miernika z 4 pytaniami. Zasadnicze kwestie zawarte w ankiecie dotyczyły dwóch 

głównych obszarów badawczych: 

 pierwszy, poświęcony ocenie respondentów w zakresie funkcjonowania i obsługi 

petentów (klientów) w urzędach administracji publicznej; 

  drugi, w którym skupiono się na oczekiwaniach i wymaganiach petentów 

(klientów) w zakresie obsługi w urzędach administracji publicznej.  

Celem badań była weryfikacja poprawności (eliminacja usterek) przyjętej 

procedury badawczej, właściwego doboru osób oraz zastosowania narzędzia badaw-

czego (ankiety). Badanie to nie służyło do weryfikacji hipotez, jego celem było 
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dostarczenie informacji umożliwiających zbudowanie prototypu narzędzia awatar 

z możliwie jak najszerszymi funkcjonalnościami, które zostały określone po analizie 

pozyskanych informacji w wyniku przeprowadzonego badania empirycznego.  

Badanie miało charakter jakościowy (test kwestionariuszowy) i zostało przeprowa-

dzone w formie spotkania osób z celowo dobranej próby o liczbie N = 40. Badanie 

pilotażowe przeprowadzono metodą konwencjonalną (weryfikacja m.in. czy osoby 

badane poprawnie rozumieją wszystkie zadawane pytania, czy instrukcja dołączona do 

ankiety jest zrozumiała, czy wreszcie w ankiecie znajduje się komplet odpowiedzi), 

uzupełniony o wywiad poznawczy (propozycje zmian/uzupełnienie zakresu i rodzaju 

pytań, analiza grupy docelowej respondentów).  

Analiza statystyczna wykazała, że wszyscy uczestnicy badania korzystali z usług 

urzędów administracji publicznej, ale większość z nich (85%) korzystała z usług 

miasta lub gminy, natomiast pozostali – z usług Starostwa Powiatowego. W trakcie 

badań okazało się, że ankietowani w większości przypadków załatwiają sprawy urzę-

dowe raz w roku (50%) lub raz na kilka lat (25%), 10% ankietowanych nie potrafiło 

precyzyjnie określić częstotliwości wizyt w urzędzie, a 5% ankietowanych nie udzie-

liło żadnej odpowiedzi (dane powyższe przedstawiono na rysunku 6).  

 

Rysunek 6. Struktura odpowiedzi na pytanie: Jak często załatwia Pani/Pan sprawy urzędowe w JST?,  

źródło: Opracowanie własne na podstawie badań empirycznych 

W kolejnej części badania zapytano uczestników o sposób, w jaki najczęściej 

kontaktują się z JST – w ankiecie można było zaznaczyć dwie odpowiedzi. Respon-

denci wskazali, że najczęściej kontaktują się osobiście (80%), telefonicznie (15%) 

i listownie (5%). Brakowało wskazań dotyczących kontaktu elektronicznego za 

pośrednictwem platformy e-PUAP. Struktura odpowiedzi na to pytanie została 

przedstawiona na rysunku 7. 
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Rysunek 7. Struktura odpowiedzi na pytanie o sposób załatwiania spraw w JST,  

źródło: Opracowanie własne na podstawie badań empirycznych 

Należy podkreślić, że w publikacji niniejszej przedstawiono jedynie ogólne wpro-

wadzenie do tematyki badań oraz wskazano strukturę odpowiedzi na dwa, najistot-

niejsze z punktu widzenia tematu artykułu, pytania zawarte w ankiecie. 

3.2. Zastosowanie narzędzia – wyniki badań i prac testowych 

Koncepcyjne urządzenia awatar zostały zainstalowane w celu przeprowadzenia 

testów w listopadzie 2020 roku, w Przysusze i Sulejówku. Celem programu testowania 

trwającego przez okres 6 miesięcy była identyfikacja zasadniczych zmian w oprogra-

mowaniu i zakresie załatwianych spraw przez awatara w stosunku do jego pierwotnej 

wersji. Na podstawie analizy spraw załatwianych przez petentów oraz w oparciu 

o prowadzone w sposób ciągły wywiady z użytkownikami awatara należy wskazać 

najważniejsze pozytywy urządzenia: 

 podniesienie jakości obsługi klientów (petentów); 

 analiza liczby i rodzajów załatwianych spraw poprzez uzyskiwanie elektronicznej 

informacji zwrotnej; 

 wzrost bezpieczeństwa mieszkańców poprzez możliwości elektronicznego 

załatwiania coraz większej liczby spraw; 

 sprawny i szybki przekaz informacji petentom; 

 weryfikacja i kontrola stanu realizacji spraw urzędowych; 

 dostępność, bez ograniczeń czasowych. 

Zgodnie z założeniami projektu przyjęto, że zmiany aktualizacyjne będą wprowa-

dzane raz w tygodniu – w każdej jednostce JST wyznaczono zespół monitorujący 

rzeczywiste potrzeby petentów w tym zakresie. Jak pokazały badania w tym zakresie 

możliwości urządzenia są niemal nieograniczone, w związku z czym skupiono się na 

obserwacji liczby osób korzystających z awatara jako urządzenia, za pośrednictwem 

którego załatwiane są sprawy urzędowe oraz pozyskiwane informacje na temat 

bieżących problemów JST. Wskaźnik ten stanowi podstawę dla zespołu badawczego 

do określenia możliwości wykorzystania awatara jako narzędzia współczesnego 

marketingu, ułatwiającego łatwy, szybki, a przede wszystkim zawsze dostępny sposób 

kontaktu z instytucją, JST czy też przedsiębiorstwem.  
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Na rysunku 8 i 9 przedstawiono liczbę interakcji osób korzystających z urządzenia 

awatar w Sulejówku (rys. 8) i Przysusze (rys. 9) w wybranych interwałach czasowych. 

 

Rysunek 8. Liczba interakcji osób korzystających z urządzenia awatar w Sulejówku,  

źródło: Opracowanie własne na podstawie badań empirycznych 

 

Rysunek 9. Liczba interakcji osób korzystających z urządzenia awatar w Przysusze,  

źródło: Opracowanie własne na podstawie badań empirycznych 

Jak wykazano na rysunku 8 i 9 zainteresowanie urządzeniem awatar jest wyższe niż 

zakładano na etapie przygotowywania projektu – istotnym staje się fakt, że nie 

zadziałał tu efekt nowości i wzmożonego zainteresowania awatarem w pierwszym 

okresie testów (poziom zainteresowania jest względnie stały), co wskazuje jedno-

znacznie na możliwości wykorzystania urządzenia jako narzędzia w pełni odpowia-

dającego potrzebom społeczeństwa cyfrowego XXI wieku. 

4. Podsumowanie 

 

Przedstawione w publikacji badania empiryczne i koncepcja awatara, realizacja 

dalszych prac badawczo-rozwojowych, przygotowanie i testowanie prototypów oraz 

opracowanie wersji finalnej narzędzia są realizowane w ramach projektu 

finansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. Innowacyjny model pomocy awatar 

opiekuna osób starszych, nr umowy: POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18, koordynowa-

nego przez Akademię Sztuki Wojennej, w partnerstwie z Politechniką Częstochowską, 

Powiatem Przysuskim, UM Sulejówek oraz partnerem zagranicznym, firmą Education 

& Information Technology z Cypru. 
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Jak wynika z zaprezentowanych w części pierwszej publikacji analiz tradycyjne 

formy komunikacji marketingowej nie są i z pewnością nie będą już spełniały 

przypisywanej im w literaturze roli. Jak wcześniej wspomniano, wśród ludzi młodych 

dominują social media oraz internet. Wobec braku możliwości rozwijania tradycyjnych 

form komunikacji zaprojektowano narzędzie awatar będące połączeniem cyfrowej 

formy komunikacji z elementami interakcji z klientem (petentem), interakcji w postaci 

m.in. możliwości rozmowy z wirtualną osobą. Należy również podkreślić, że urządzenie 

awatar poddano szeregu testom mających na celu analizę jego możliwości, wprowa-

dzania modyfikacji z zakresu realizowanych spraw, oraz ocenę zainteresowania 

urządzeniem przez petentów. Co więcej, w sposób niezamierzony awatar stał się 

doskonałym narzędziem służącym komunikacji w dobie pandemii COVID-19, za 

pomocą którego, szereg spraw w JST załatwia się bez kontaktu z pracownikiem urzędu. 

Jak wspomniano wcześniej, na podstawie prowadzonych badań i analiz, urządzenie 

awatar sprawdza się w komunikacji petent – urząd. Po zakończeniu realizacji projektu 

oraz wprowadzeniu modyfikacji wynikających z dostosowania oprogramowania 

urządzenia do potrzeb konkretnych instytucji należy sądzić, że będzie to rozwiązanie 

rekomendowane jako zupełnie nowa, innowacyjna forma komunikacji marketingowej. 
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Awatar: wczoraj fantazją, dzisiaj rzeczywistością, jutro – nowym narzędziem 

współczesnego marketingu 

Streszczenie 
Publikacja pt. „Awatar: wczoraj fantazją, dzisiaj rzeczywistością, jutro – nowym narzędziem współczesnego 

marketingu” ma charakter empiryczny – rozważania zamieszczone w opracowaniu dotyczą przede 

wszystkim analiz wyników badań własnych. Główną przesłanką motywującą do przygotowania publikacji 

była chęć zaprezentowania innowacyjnego rozwiązania awatar, traktowanego jako nowoczesne narzędzie 
interakcji i komunikacji pomiędzy instytucją (tu: JST) a klientem (tu: petentem). Celem artykułu jest 

wskazanie innowacyjnych rozwiązań, które są już stosowane w praktyce. Dodatkowo, zaprezentowano 

zarówno metodologię prowadzenia badań (analiza literatury, wywiady, ankiety), jak i wskazano na możli-

wości wykorzystania ich wyników w narzędziu awatar. W artykule zawarto kilka wniosków i rekomen-
dacji końcowych, dotyczących między innymi możliwości zastosowania, po fazie testów, urządzenia 

awatar do komunikacji marketingowej zarówno w JST, jak i w przedsiębiorstwach oraz innych organizacjach.  

Słowa kluczowe: obsługa klienta, komunikacja marketingowa, awatar, cyfryzacja, sztuczna inteligencja 
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Avatar: yesterday a fantasy, today a reality, tomorrow – a new tool of 

contemporary marketing 

Abstract 

The publication entitled "Avatar: yesterday is a fantasy, today is reality, tomorrow – the new tool of 

contemporary marketing" is empirical – the considerations included in the study mainly concern the analysis 

of the results of own research. The main motivation for the preparation of the publication was the 
willingness to present an innovative avatar solution, treated as a modern tool for interaction and 

communication between the institution (here: JST) and the client (here: the applicant). The aim of the 

article is to indicate innovative solutions that are already used in practice. Additionally, the research 

methodology (literature analysis, interviews, questionnaires) was presented, as well as the possibilities of 
using their results in the avatar tool. The article contains several conclusions and final recommendations, 

concerning, inter alia, the possibility of using the avatar device for marketing communication both in local 

government units and in enterprises and other organizations after the testing phase. 

Keywords: customer service, marketing communication, avatar, digitization, artificial intelligence 
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Bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne dzieci 

w kontekście migracji zarobkowych członków rodziny 

1. Wprowadzenie 

Niepokojącym zjawiskiem społecznym, obserwowanym od wstąpienia Polski do 

Unii Europejskiej w 2004 r., jest dezintegracja rodziny mająca swe podłoże w wyjaz-

dach rodziców do pracy za granicą. Migracja powoduje głębokie zmiany w strukturze 

rodziny i relacjach jej członków. W największym stopniu dotyka ona dzieci pozosta-

wione w kraju, które muszą zaadaptować się do nieobecności jednego lub obojga 

rodziców. 

Autorka podjęła próbę określenia znaczenia migracji czasowej dla funkcjonowania 

polskiej rodziny. Interesowały ją wynikające z migracji koszty ponoszone przez 

poszczególnych członków rodziny: migranta, współmałżonka, potomstwo, seniorów 

oraz krewnych, którym podczas wyjazdu obojga rodziców powierzono pieczę nad 

dzieckiem. Autorka stawia pytanie o znaczenie rozłąki dla sfery psychiki dziecka oraz 

o zmiany w jego codziennym zachowaniu i funkcjonowaniu społecznym. W tekście 

zaprezentowano zagrożenia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci wynika-

jące z reorganizacji systemu opieki w rodzinie. Wskazane zostały również dysfunkcje, 

które pojawiają się w karierze edukacyjnej i stosunkach rówieśniczych uczniów 

z rodzin migracyjnych. 

Autorka przyjęła, iż termin rodzina odnosi się do grupy bezpośrednio spokrew-

nionych ze sobą osób, w której dorośli członkowie przyjmują odpowiedzialność za 

opiekę nad dziećmi. Za więzy rodzinne uznaje się związki ustanowione między 

jednostkami w wyniku związku małżeńskiego oraz zależności wynikające z pokre-

wieństwa, czy przysposobienia małoletnich. Rodzice, bracia i siostry oraz dalsi krewni 

stają się członkami wspólnej rodziny partnerów [1, s. 194]. Badania socjologiczne 

pokazują, że znaczenie słowa „rodzina”, jego zakres w rozumieniu Polaków się 

rozszerza. Przybywa opinii, że rodzinę stanowią także osoby pozostające w związku 

nieformalnym i wspólnie wychowujące dzieci. Za rodzinę uznawany jest także model 

patchworkowy, w którym osoby aktualnie mieszkające ze sobą wspólnie wychowują 

dzieci z poprzednich związków [2, s. 1]. Niezmiennie dominującym w polskim 

społeczeństwie modelem rodziny jest rodzina nuklearna (dwupokoleniowa) składająca 

się z rodziców i dzieci. Jedynie 22% Polaków deklaruje życie w dużej wielopokole-

niowej rodzinie [2, s. 2]. Szczęście rodzinne zajmuje pierwsze miejsce wśród 

najważniejszych wartości, jakimi Polacy kierują się w swoim codziennym życiu, aż 

cztery piąte spośród ankietowanych przez CBOS wskazało tą wartość jako stojącą 

najwyżej w ich hierarchii [3, s. 1-2]. 
Dzieci przebywające w rodzinach, w których przynajmniej jedno z rodziców 

podjęło pracę za granicą w dyskursie potocznym i naukowym określane są różnymi 

                                                                   
1 uurban@uw.edu.pl, Katedra Historii Politycznej, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynaro-

dowych, Uniwersytet Warszawski, www.wnpism.uw.edu.pl. 
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terminami. W polskiej nauce terminologia zależy od przyjętej perspektywy badawczej: 
deterministycznej bądź indeterministycznej. 

Podejście deterministyczne jest ujęciem węższym, w jego ramach badacze 
posługują się terminem „eurosierodztwo”. W opinii tych badaczy migracja zarobkowa 
traktowana jest jako „bliska” patologii ze względu na ryzyko rozpadu rodziny. 
Podkreślane są głównie zewnętrzne determinanty migracji. Rodzina rozumiana jest 
wąsko i pomija się aspekt funkcjonowania rodziny jako kooperującej grupy [4, s. 77]. 
Dużą rolę w popularyzacji terminu „eurosieroctwo” odegrał raport Ewy Winnickiej 
zatytułowany „Eurosieroty” zamieszczony w 2007 r. na łamach tygodnika „Polityka” 
[5], oraz cykl artykułów w „Gazecie Wyborczej” z 2008 r. [6, s. 63-65]. Terminologia 
ta początkowo przejęta została też przez instytucje państwowe. Rzecznik Praw Dziecka 
w 2008 r. podawał, że Mianem eurosieroctwa psychologowie określają zjawisko 
pozostawiania w kraju dzieci przez rodziców wyjeżdżających za granicę (…), ponie-
waż ich zdaniem dzieci pozbawione stałego kontaktu nawet z jednym z rodziców czują 
się jak sieroty [7, s. 2]. Definicja Ministerstwa Edukacji Narodowej z 2008 r. głosiła, iż 
Poprzez pojęcie tzw. „eurosieroctwa” należy rozumieć sytuację, w której emigracja 
zarobkowa rodziców/rodzica powoduje burzenie takich funkcji rodziny, jak zapew-
nienie ciągłości procesu socjalizacji, wsparcia emocjonalnego dziecka i transmisji 
kulturowej. Należy wyraźnie podkreślić, że nie każde dziecko, którego rodzice lub 
rodzic wyjechało do pracy za granicą, jest narażone na tego rodzaju skutki [8]. 

W nauce stopniowo odchodzi się od terminu „eurosieroctwo”, w jego miejsce 
zostały wprowadzone terminy: sieroctwo migracyjne i rodzina transnarodowa, definio-
wana jako „rodzina, która żyje przez część lub większość czasu oddzielona od siebie 
wzajemnie, ale w poczuciu więzi tworząc coś, co można nazwać wspólnym interesem 
i jednością, dosłownie «rodzinnością», nawet ponad granicami państw” [9, s. 9]. 
W odniesieniu do teorii migracyjnych termin ten również budzi zastrzeżenia. Pojęcie 
migracji transnarodowej zostało wprowadzone w nauce anglosaskiej na początku XXI 
wieku i odnosi się do społecznej i kulturowej tożsamości osób, które podlegają stałym 
przemieszczeniom w przestrzeniach ponadnarodowych. Przenosząc się do kolejnych 
państw nabywają cechy kulturowe typowe dla danego społeczeństwa, zazwyczaj 
zanika u nich lojalność wobec państwa urodzenia. Terminem rodziny transnarodowej 
określa się rodzinę, która jako całość (rodzice wraz z potomstwem), w poszukiwaniu 
lepszych warunków materialnych, przenosi się do kolejnych państw kilkukrotnie 
w trakcie swojego istnienia [10, s. 4-5; 11, s. 65-67].  

Autorka w niniejszym tekście przyjęła perspektywę indeterministyczną, w której 
uznaje się, że skutki migracji zależą od splotu czynników ryzyka i zasobów środo-
wiskowych. Okres migracji nie musi oznaczać automatycznie sytuacji kryzysowej, 
stanowi pewien etap biografii rodziny, która jest pojmowana szeroko, w jej skład 
wchodzą również dziadkowie i rodzeństwo małżonków. Ta perspektywa zakłada, że 
dziecko jest włączone w podejmowanie decyzji dotyczących przyszłości rodziny. 
W odniesieniu do dzieci i rodzin dotkniętych zagranicznym wyjazdem w celach 
zarobkowych, autorka przyjęła w niniejszym opracowaniu terminy: rodzina migracyjna, 
rodzina rozłączona czasowo ze względów migracyjnych i analogicznie dziecko 
wychowujące się w rodzinie rozłączonej czasowo ze względów migracyjnych. 
Terminy te dobrze oddają zjawisko, ponieważ rozłąka nie ma charakteru permanent-
nego i nie wyklucza kontaktu rodzica-migranta z dzieckiem, a większość decyzji 
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migracyjnych to racjonalne działania, podejmowane dla podniesienia jakości życia 
rodziny. Ponadto nie powodują one stygmatyzacji, jak jest to w przypadku terminów 
„eurosieroctwo” i „eurosierota”. 

Autorka wykorzystała metodę opisową głównie w odniesieniu do relacji obecnego 
stanu badań nad omawianym zjawiskiem. Metoda statystyczna zastosowana została 
w zakresie analizy skali zjawiska migracji zarobkowych. Poddano analizie materiały 
statystyczne z okresu od 2004 r. do wybuchu pandemii COVID-19 w marcu 2020 r. 
Wprowadzenie przez poszczególne państwa obostrzeń w swobodzie przemieszczania 
się spowodowały istotne zmiany w przepływach migracyjnych. Należy uznać, że 
czasowo przyczyniły się one do spadku poziomu migracji zarobkowej Polaków. 

2. Poakcesyjne migracje zarobkowe Polaków – skala i charakterystyka 

zjawiska 

Akcesja Polski do Unii Europejskiej w 2004 r., stopniowe otwieranie rynków pracy 
państw członkowskich oraz różnica zarobków w kraju i za granicą spowodowały 
wzrost dynamiki procesów migracyjnych. Polacy zaczęli korzystać z możliwości 
swobodnego przemieszczania się. Dostępność tanich połączeń lotniczych, rozwój 
nowych technologii umożliwiających utrzymywanie kontaktu z rodziną, ułatwiały 
podjęcie decyzji o migracji. 

W porównaniu do okresu sprzed 2004 r. nastąpiło znaczne zróżnicowanie typów 
migracji. Transatlantyckie migracje zarobkowe do Stanów Zjednoczonych i Kanady 
ustąpiły pola migracjom europejskim. Wśród form zagranicznej mobilności Polaków 
wyróżnić można migracje stałe (osiedleńcze), czasowe, sezonowe a także cyrkulacyjne. 

Głównymi państwami, do których emigrują Polacy są Niemcy i Wielka Brytania. 
Tabela 1 obrazuje najczęściej wybierane kierunki emigracji ludności polskiej na pobyt 
stały. 

 Tabela 1. Główne kierunki emigracji Polaków na pobyt stały w wybranych latach 

 2000 2005 2010 2014 2019 

Ogółem 26 999 22 242 17 360 28 080 10 726 

Austria 532 308 338 676 397 

Belgia 99 149 296 539 224 

Dania 90 58 138 232 130 

Francja 309 295 339 483 174 

Grecja 49 76 91 72 39 

Hiszpania 111 265 272 349 169 

Holandia - 405 565 1 196 361 

Irlandia 15 18 43 86 60 

Islandia 239 393 680 1 356 770 

Niemcy 20 472 12 317 6 818 10 266 3 846 

Norwegia 49 72 303 626 272 

Szwajcaria 57 75 102 264 208 

Szwecja 249 268 400 557 245 

Wielka Brytania 189 3 072 3 472 7 392 2 383 

Włochy 273 413 535 583 249 

Stany Zjednoczone 2 572 2 633 1 767 1 877 691 

Kanada 1 206 808 607 673 172 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [12, s. 79] 
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Analiza trendów migracyjnych wskazuje na powolne przekształcanie Polski z kraju 

typowo emigracyjnego w kraj emigracyjno-imigracyjny. Od 2000 r. do 2017 r. 

emigracja stale rosła, jednak w 2018 r. nastąpiło jej ograniczenie. Zmniejszenie liczby 

nowych wyjazdów i wzrost liczby powrotów z zagranicy należy wiązać z polepszającą 

się sytuacją na rynku pracy, lepszymi warunkami bytowymi w kraju. Duży wpływ na 

powroty Polaków miał brexit i wzrost wymagań wobec imigrantów w Wielkiej 

Brytanii. 

Emigracja na pobyt stały z perspektywy całości rodziny odbywa się zazwyczaj 

według dwóch schematów. W wariancie pierwszym, osobą podejmującą pracę za 

granicą jest mężczyzna (okres pobytu waha się od trzech miesięcy do dwóch lat), 

następnie po zgromadzeniu odpowiednich środków i zabezpieczeniu warunków 

socjalnych zostaje sprowadzona partnerka z potomstwem. Drugim schematem jest 

wahadłowy wyjazd obojga rodziców do tego samego lub różnych państw a decyzja 

o podjęciu migracji osiedleńczej całej rodziny następuje dopiero po zebraniu doświad-

czeń migracyjnych przez obie osoby. W Polsce bardzo rzadkie są wyjazdy samotnych 

matek wraz z dziećmi [13, s. 76-77]. Zjawisko migracji całej rodziny na pobyt czasowy 

w polskich realiach jest zjawiskiem stosunkowo nowym i są to wyjazdy rodzin 

o ustabilizowanej pozycji materialnej np. występują one wśród korpusu dyplomatycz-

nego, czy szczebla zarządzającego firm prywatnych. 

Bardzo istotna, w świetle omawianego problemu, jest skala migracji na pobyt 

czasowy. Jest to najczęściej podejmowana forma migracji zarobkowej. Jednocześnie 

jest to kategoria najtrudniejsza do precyzyjnego ujęcia statystycznego. Większość 

migracji na pobyt czasowy nie jest zgłaszana w jednostkach ewidencji ludności.  

Tabela 2. Główne kierunki emigracji Polaków na pobyt czasowy w wybranych latach (liczba osób 
przebywających za granicą na koniec roku) 

 Emigranci czasowi w tysiącach 

Rok 2004 2010 2015 2018 2019 

Ogółem 1 000 2 000 2397 2 455 2 415 

Unia Europejska (17 

państw) 

750  1 607 1 983 2 031  2 008 

Austria 15 29 36 41 41 

Belgia 13 45 52 54 53 

Czechy - 7 9 10 10 

Dania - 19 30 34 34 

Finlandia 0,4 3 3 3 3 

Francja 30 60 64 64 63 

Grecja 13 16 8 7 7 

Hiszpania 26 48 30 28 28 

Holandia 23 92 112 123 125 

Irlandia 15 133 111 113 112 

Niemcy 385 440 655 706 704 

Portugalia 0,5 1 1 1 1 

Szwecja 11 33 46 51 51 

Wielka Brytania 150 580 720 695 678 

Włochy 59 92 94 90 88 

Państwa spoza Unii 

Europejskiej 

20 78 115 124 126 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [12, s. 97]  
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Można wnioskować, że rzeczywiste strumienie emigracji zarobkowej są znacznie 

bardziej natężone i ich wielkość może być jedynie szacowana. Zgodnie z danymi 

Głównego Urzędu Statystycznego w końcu 2019 r. liczba osób emigrujących czasowo 

wyniosła 2 415 tys. Badania prowadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej 

potwierdzają te szacunki. W badaniu z 2019 r. 13% respondentów deklarowało, że ktoś 

z ich gospodarstwa domowego wyjechał za granicę i tam pracuje. Wskaźnik ten wahał 

się w okresie od 2007 r. do 2019 r. w granicach od sześciu do trzynastu procent, 

rozkład wskaźnika w wybranych latach obrazuje poniższa tabela. 

Tabela 3. Doświadczenia pracy za granicą Polaków w wybranych latach 

Czy ktoś z Pana(i) gospodarstwa domowego wyjechał 

i pracuje obecnie za granicą? 

TAK NIE 

rok w procentach 

2007 7 93 

2009 10 90 

2010 9 91 

2012 6 94 

2013 13 87 

2014 10 90 

2016 10 90 

2018 13 87 

2019 13 87 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [14, s. 2]  

Mniej więcej co piąty badany deklarował, że sam ma doświadczenie pracy za 

granicą. Spośród osób, które wyjeżdżały do pracy w celach zarobkowych 60% 

zdecydowała się na to jednokrotnie, mniej więcej jedna siódma (15%) potwierdziła, że 

dwukrotnie odbyła wyjazdy zarobkowe, a jedna piąta (20%) zadeklarowała, iż takie 

doświadczenie przeżyła minimum trzykrotnie. Można zatem wnioskować, że dla coraz 

większej grupy jest to doświadczenie jednorazowe, a nie powtarzalny sposób 

zarabiania pieniędzy. Podobnie jak w badaniach GUS, najczęściej wybieranymi pań-

stwami pracy czasowej Polaków są Niemcy (43%), Wielka Brytania (23%), na 

kolejnych pozycjach znajdują się Holandia (15%) i Belgia (10%). Ranking popularności 

destynacji wyjazdów zarobkowych nie podlega od 2004 r. większym zmianom [14, s. 3]. 

Odsetek respondentów rozważających pod koniec 2019 r. wyjazd zarobkowy za 

granicę był najniższy spośród zanotowanych przez CBOS od 2007 r. – zdecydowana 

większość badanych (88%), nie była zainteresowana podjęciem pracy poza krajem 

ojczystym. Deklarowana chęć emigracji zarobkowej jest związana przede wszystkim 

z wiekiem badanych, jedna czwarta tego typu respondentów to osoby do trzydziestego 

roku życia [14, s. 6]. 

W porównaniu do okresu sprzed 2004 r. zmiany zachodzą również na mapie 

województw z największym udziałem ludności podejmującej migrację zarobkową. 

Województwa tradycyjnie wysyłające najwięcej pracowników tj. opolskie i podlaskie 

ustępują nowym centrom migracyjnym. Zmniejsza się dominacja w emigracji zarob-

kowej obszarów rolniczych. Badania wskazują, iż coraz większy udział w omawianym 

typie migracji mają województwa centralne. Spadek kosztów podróży rzutuje na 

spotęgowanie migracji w województwach sąsiadujących z Niemcami [12, s. 84]. 
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Cykliczne badania ogólnokrajowe nie pozwalają na pełne prześledzenie przekroju 

emigracji czasowej pod względem stanu cywilnego i liczby posiadanego potomstwa. 

Analizy prowadzone w skali poszczególnych województw oraz te zlecane przez 

instytucje państwowe szacują, że co piąte dziecko czasowo wychowywało się bez co 

najmniej jednego rodzica [12, s. 97; 15, s. 116]. Jest to poziom utrzymujący się od 

okresu, w którym zjawisko dostrzeżono po raz pierwszy i zaczęto prowadzić nad nim 

badania [16, s. 10-12]. Najczęściej migrują w celach zarobkowych ludzie w wieku 20-

49 lat, czyli w fazie zakładania i rozwoju rodziny [12, s. 88]. W świetle przytoczonych 

statystyk, problem dzieci wychowujących się w rodzinach czasowo rozłączonych 

należy uznać za istotny społecznie. 

Emigracja zarobkowa członków rodzin posiadających potomstwo, na tle ogólnopol-

skich przepływów migracyjnych charakteryzuje się zdecydowaną przewagą migracji 

zarobkowej ojców (70%). Wyjazdy matek są wyraźnie skorelowane z wiekiem dziecka, 

częstsze w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych. Bardzo rzadkie są migracje 

obojga rodziców, jeśli występują to są zazwyczaj rotacyjne – jedno z rodziców pozostaje 

w kraju z potomstwem. Czas trwania jest znacznie krótszy niż u ludzi młodych nie 

posiadających dzieci – wynosi jednorazowo od 2 do 3 miesięcy, w przypadku ojców 

okres ten bywa wydłużony (zazwyczaj od sześciu do 12 miesięcy).  

Zróżnicowanie polskich rodzin czasowo rozłączonych z powodu migracji zarob-

kowej jest znaczne. Wioletta Danilewicz ze względu na czas trwania migracji oraz 

strukturę rodziny, wyróżnia: rodziny czasowo niepełne z powodu zarobkowego pobytu 

jednego rodzica za granicą; rodziny czasowo niepełne z powodu zarobkowego pobytu 

obojga rodziców za granicą w tym samym czasie; rodziny czasowo niepełne z powodu 

zamiennych wyjazdów za granicę obojga rodziców; rodziny stale niepełne przed 

wyjazdem rodzica za granicę; rodziny stale niepełne na skutek rozwodu lub porzucenia 

w trakcie migracji zarobkowej [17, s. 67]. 

Podczas migracji jednego lub obojga rodziców dzieci pozostają pod opieką: 

drugiego rodzica, najbliższych krewnych: wujostwa, dziadków, starszego rodzeństwa 

(nie zawsze pełnoletniego), dalszych krewnych, osób obcych (sąsiadów) a także trafiają 

do placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

Decyzję migracyjną Polacy najczęściej podejmują pod wpływem czynników 

związanych z rynkiem pracy i poziomem bytowym rodziny. Najczęstsze przyczyny 

emigracji Polaków zobrazowano poniżej. 

Zgodnie z teorią migracyjnych czynników wypychających i przyciągających, 

znaczący wpływ na poziom emigracji ma sytuacja na wewnętrznym rynku pracy, 

w szczególności poziom bezrobocia w skali danego regionu. 

Badania CBOS pokazują, że poczucie zagrożenia bezrobociem w społeczeństwie 

polskim utrzymuje się na stabilnym poziomie. Na początku 2020 r. około 20% 

respondentów odpowiedziało, że bierze pod uwagę lub boi się utraty pracy, byli to 

głównie pracownicy sektora prywatnego prowadzącego pozarolniczą działalność 

gospodarczą [19, s. 8-9]. 
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Rysunek 1. Główne przyczyny emigracji Polaków, opracowanie własne na podstawie [18, s. 73] 

Istotnym czynnikiem sprzyjającym migracji jest również odczuwalny standard 

życia rodziny, rozumiany nie tylko jako zaspokojenie podstawowych potrzeb 

materialnych, ale także jako możliwość zapewnienia potrzeb wyższego rzędu: 

uczestnictwa w życiu kulturalnym, realizację życiowych planów i aspiracji edukacyj-

nych dzieci. Z badań wynika, że przed wybuchem pandemii członkowie 13% gospo-

darstw domowych deklarowali, że żyją skromnie i muszą na co dzień bardzo oszczęd-

nie gospodarować, a 1% ankietowanych przyznało, że żyje bardzo biednie („nie starcza 

mi (nam) nawet na podstawowe potrzeby”). Ponad połowa respondentów, którzy 

podali, że żyją skromnie lub w ubóstwie, to osoby w wieku prokreacyjnym od 25 do 34 

lat [20, s. 2]. Dochód rodziny per capita poniżej tysiąca złotych deklarowały osoby 

z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym lub zasadniczym zawodowym. 

Migranci z tej kategorii uzyskane dochody przeznaczają głównie na bieżącą konsump-

cję. Zatrudnienie za granicą znajdują przeważnie w sektorze rolniczym i budowlanym. 

Drugim istotnym bodźcem do podjęcia decyzji o wyjeździe jest zróżnicowanie 

stawek płac, które pracownik otrzymuje za tą samą pracę w kraju i za granicą [20, s. 2-3]. 

W grupie pracowników z kwalifikacjami, główną motywację do wyjazdu stanowi chęć 

skumulowania kapitału pozwalającego zrealizować aspiracje typu: kupno miesz-

kania/domu, samochodu oraz zapewnienie wykształcenia dzieciom i startu w samo-

dzielność. 

3. Migracja zarobkowa a funkcjonowanie rodziny 

Do pozytywnych skutków migracji zaliczyć należy przede wszystkim poprawę 

materialnego wymiaru funkcjonowania rodziny. Wymierną korzyścią z emigracji są 

transfery pieniężne przekazywane do kraju, szczególnie ważne w rodzinach, w których 
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impulsem do podjęcia pracy zarobkowej za granicą było doświadczenie ubóstwa. 

Dochody płynące z pracy migranta przeznaczane są na pięć podstawowych grup 

wydatków: na mieszkanie, żywność, odzież i obuwie, budowę i remonty, kupno 

i utrzymanie pojazdów, sprzętu komputerowego oraz urlopy [21, s. 159]. U części 

rodzin przyzwyczajenie do transferów pieniężnych z zagranicy ma negatywne przeło-

żenie na zachowanie i strategie ekonomiczne gospodarstw domowych. Występuje 

również ograniczenie aktywności zawodowej współmałżonka liczącego na stałe zabez-

pieczenie swojego bytu ze strony migranta [22, s. 119]. 

Pozytywne skutki można odnaleźć także w sferze pozamaterialnej. Rozłąka może 

łagodzić nieporozumienia w rodzinie, uświadamiać rolę więzi i bliskości z członkami 

rodziny, uzmysławiać uczucia, które ich wzajemnie łączą. Jest to też moment, 

w którym dzieci zmuszone są do większej samodzielności i odpowiedzialności. Za 

zaletę doświadczenia migracyjnego należy uznać także nabycie przez migranta nowych 

umiejętności, podniesienie kwalifikacji zawodowych. W wyniku poprawy sytuacji 

bytowej następuje podniesienie pozycji społecznej rodziny. Migracje to również 

możliwość poznania kultury kraju przyjmującego, innych wzorów funkcjonowania 

rodziny. 

Migracja niesie ze sobą poważne zmiany w codziennym funkcjonowaniu rodziny. 

Wpływ migracji jest widoczny zarówno na polu rodziny nuklearnej, jak i rodziny 

poszerzonej. Znaczną rolę zaczynają odgrywać dziadkowie, wyznaczone na opieku-

nów dzieci dorosłe rodzeństwo czy wujostwo. 

W rodzinach czasowo rozłączonych z powodu wyjazdu zarobkowego jednego czy 

obojga rodziców następuje wymuszona reorganizacja struktury podziału obowiązków 

rodzicielskich. Rodzic pozostający w kraju ponosi ciężar zaspokojenia potrzeb egzy-

stencjalnych dziecka, nadzoru nad wykonywaniem obowiązku szkolnego oraz 

organizacji mu czasu wolnego. Należy zaznaczyć, iż rozłąka ze współmałżonkiem 

w pierwszej kolejności stanowi ciężkie doświadczenie, zarówno w sferze psychicznej, 

jak i ponoszonego wysiłku fizycznego dla rodzica, który pozostał w kraju. Osoby te poza 

koniecznością samodzielnego sprostania obowiązkom wychowawczo-opiekuńczym 

wobec potomstwa, borykają się z własnym poczuciem osamotnienia, deprywacją 

seksualną, odczuwają przeciążenie obowiązkami domowymi, w szczególności gdy 

same są aktywne zawodowo. Jeśli nastąpią problemy w zachowaniu dziecka rodzic jest 

pozbawiony wsparcia i oddziaływania autorytetu nieobecnego małżonka [23, s. 14-15]. 

Koncentruje się on na swoim zmęczeniu, stresie, jednocześnie często jest zmuszony 

ograniczyć czas na bezpośredni kontakt z dziećmi, pomoc w nauce czy organizowanie 

czasu wolnego. 

W miejsce stabilności, w rodzinach migracyjnych pojawia się dezorganizacja, 

której towarzyszą niepokój o trwałość i przyszłość rodziny, obawa, że partner 

zakorzeni się w państwie, w którym podjął pracę i porzuci rodzinę [24, s. 81].  

Małżonek, który podjął się migracji doświadcza życia w podwójnych realiach, kraju 

urodzenia i nowego, zazwyczaj odmiennego kręgu kulturowego, boryka się z trudno-

ściami związanymi ze znajomością języka, zazwyczaj przebywa w gorszych warun-

kach lokalowych niż w kraju rodzimym. Migracja często wymusza też zmianę 

przyzwyczajeń zawodowych, pracę na niższym stanowisku, akceptację gorszych 

warunków BHP, zazwyczaj wiąże się też z wydłużeniem czasu dziennego pracy. 
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Migranci doświadczają pogorszenia stanu zdrowia, w wyniku obciążenia organizmu 

dużym wysiłkiem fizycznym, niewłaściwym odżywianiem. 

Nieobecność migranta i nierealizowanie obowiązków opiekuńczo-wychowawczych 

może znacząco wpłynąć na jego pozycję w rodzinie, albo jest on idealizowany albo 

przestaje odgrywać rolę autorytetu dla potomstwa [25, s. 34]. 

Poczucie osamotnienia w nowym kraju, brak satysfakcji płynącej z uczestnictwa 

w życiu rodziny, codziennych rytuałach i zadaniach sprzyjają nawiązywaniu pozamał-

żeńskich relacji. Ponowna reintegracja z rodziną w kraju stałego zamieszkania staje się 

sytuacją traumatyzującą, często ułatwiającą migrantowi decyzję o ponownym opusz-

czeniu rodziny. 

Na skutek dystansu fizycznego, szczególnie w przypadku wyjazdów długotrwałych 

może nastąpić osłabienie, czy też w skrajnych przypadkach rozpad więzi z partnerem. 

Podczas rozłąki każde z małżonków zmienia się, zdobywa nowe doświadczenia, 

wzbogaca się o nowe przeżycia, po ponownym połączeniu rodziny ujawniają się różnice 

w sposobie myślenia, odmienne poglądy, określone nawyki, które migrant przyswoił 

za granicą [26, s. 116-117]. Pełnia rozkładu związku często ujawnia się dopiero po 

powrocie na stałe migranta i próbie ponownego podjęcia wspólnego życia [27, s. 134-

135]. Konsekwencją takiej sytuacji może być formalny rozpad związku bądź ponowna 

migracja, która ma na celu podtrzymanie pozycji ekonomicznej rodziny oraz często 

wynika z obawy przed odbiorem opinii społecznej. Współmałżonkowie są zdetermi-

nowani aby podtrzymać związek nawet wtedy, kiedy nastąpił jego emocjonalny 

rozkład [28, s. 48]. 

Seniorzy również dotknięci zostają przez migrację zarobkową dzieci i ich 

małżonków. Bardzo często wymagają oni opieki, wsparcia w codziennym funkcjono-

waniu, zapewnienia dojazdu po placówek ochrony zdrowia. Wsparcie finansowe 

zazwyczaj w pierwszej kolejności trafia do współmałżonka, potrzeby rodziców 

i teściów pozostają na dalszym planie. Niektóre osoby starsze nie posiadają najnow-

szych urządzeń służących do komunikacji, bądź nie mają dostatecznej wiedzy o ich 

obsłudze by tą drogą utrzymywać kontakt z osobami, które wyjechały za granicę. 

Problemy w relacjach ze starszymi mogą ujawnić się także po powrocie migranta do 

kraju. Konflikt pokoleniowy potęgowany jest zderzeniem kulturowym, osoba migru-

jąca nabywa za granicą odmienne wzory kulturowe, poznaje nowe modele relacji 

rodzinnych, które mogą nie być akceptowane w tradycji kraju urodzenia [23, s. 18]. 

4. Znaczenie rozłąki migracyjnej dla psychiki i bezpieczeństwa dziecka 

Psychika i zachowanie dziecka kształtują się w przeważającej mierze pod wpływem 

rodziny. Rodzina jest jego pierwszym środowiskiem, z którego czerpie wzory postaw 

wobec ludzi, rzeczy i wobec życia w ogóle. Dla zachowania zdrowia psychicznego 

dziecka ważne jest przede wszystkim rozwijanie i wzmacnianie w nim poczucia 

bezpieczeństwa, miłości i uznania ze strony rodziców [29, s. 219-221, 224]. 

To, w jaki sposób dziecko przystosuje się do środowiska pozarodzinnego zdetermi-

nowane jest postawą jego rodziców, tym, że je kochają, że przeżywają wraz z nim 

rozmaite uczucia, że pragną jego obecności, że mu wierzą, wreszcie, że respektują jego 

osobowość. Rodzina jest komórką najbardziej uspołeczniającą. W rodzinie dziecko 

uczy się stosowania do wzorów grupowych, obyczajów i tradycji [30, s. 25-28]. 
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Dla rozwoju osobowości dziecka doniosłe znaczenie ma wzór życia rodzinnego. 

Rodzina, w której życiu uczestniczą rodzice i dzieci, w której panują demokratyczne 

stosunki i rodzice usiłują zaspokoić potrzeby dziecka, przyczynia się do wykształcenia 

dobrze przystosowanej osobowości dziecka. Dłuższa i powtarzająca się nieobecność 

jednego albo obojga rodziców niekorzystnie wpływa na rozwój fizyczny, intelektualny 

i emocjonalny dziecka. U dzieci z rodzin tymczasowo lub trwale rozbitych kształtują 

się cechy osobowości utrudniające dobre funkcjonowanie społeczne. Skutki rozłąki 

z rodzicami powstają nie tylko w przypadku trwałego pozbawienia kontaktu z rodzicami, 

także nieregularne i krótkotrwałe kontakty odbijają się na procesie wychowawczym 

[31, s. 129-130]. Stanisław Kozak podkreśla, że inne są konsekwencje nieobecności 

matki, a inne ojca. Dziecko lepiej przyswaja role społeczne płci, obserwując osobę tej 

samej płci [15, s. 130]. 

Nieobecność matki lub ojca w życiu codziennym dziecka wywiera na nie znaczący 

wpływ. Podkreślić należy, że siła oddziaływania migracji zarobkowej i wystąpienie 

negatywnych skutków w sferze bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego zależy od 

splotu szeregu czynników: sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka przed 

emigracją rodzica, organizacji życia rodzinnego przed i po wyjeździe migranta, siły 

więzi w rodzinie oraz poczucia bezpieczeństwa jej członków. Kluczowa jest także 

długość wyjazdu, nieobecność przekraczająca dwa miesiące z dużym prawdopodo-

bieństwem przyniesie ze sobą negatywne skutki dla funkcjonowania społecznego 

dziecka [25, s. 36]. Na proces adaptacji dziecka do sytuacji czasowego rozłączenia 

z migrującymi rodzicami rzutują następujące czynniki: 

 kto wyjeżdża (matka, ojciec, oboje); 

 jakie są główne motywy wyjazdu; 

 czy rozstanie było wspólną decyzją obojga rodziców/rodziny; 

 czy brane było pod uwagę zdanie dziecka; 

 jakie były relacje między rodzicami przed wyjazdem; 

 jaki kontakt będzie utrzymywany z rodzicem podczas jego nieobecności; 

 w jakich warunkach i pod jaką opieką znajdzie się dziecko podczas nieobecności 

obojga rodziców; 

 jaki związek łączy dziecko z osobami opiekującymi się nim podczas nieobecności 

rodziców; 

 w jakim wieku jest dziecko i ile jest dzieci w rodzinie; 

 jak nieobecność rodzica traktowana jest w rodzinie i środowisku; 

 czy wyjazd spełnia oczekiwania rodziny i przynosi zakładane rezultaty; 

 jakie ją perspektywy powrotu i ponownego połączenia z rodziną [32, s. 24]. 

Reakcja dziecka na długotrwałą nieobecność rodzica oscyluje na spektrum od 

izolacji do hiperaktywności (rys. 2). 

U dzieci mających tendencję do izolacji, w sytuacjach trudnych, dominują 

zagrożenia bezpieczeństwa psychicznego, które jednakże mogą wpłynąć na sferę 

fizyczną – w skrajnych przypadkach są to próby samookaleczania się czy próby 

samobójcze [33, s. 166-168]. 
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Rysunek 2. Skala zachowań dzieci podczas nieobecności rodzica/rodziców [opracowanie własne] 

Natomiast tendencja do hiperaktywności (częściej występująca u uczniów szkół 

ponadpodstawowych, niż u dzieci w młodszym wieku) uprawdopodabnia wystąpienie 

różnego rodzaju zagrożeń płynących z szukania bliskości w różnych grupach 

pozarodzinnych, głównie rówieśniczych, w których bardzo często następuje pierwszy 

kontakt dziecka z używkami (papierosami, narkotykami, środkami odurzającymi czy 

też dochodzi do bardzo wczesnej inicjacji seksualnej). Skrajnym przykładem jest 

zwerbowanie dziecka do sekt, w których pobyt wiąże się z dużym uszczerbkiem na 

zdrowiu fizycznym i zmianami w psychice, które później wymagają długiej inter-

wencji terapeutycznej [33, s. 167].  

W wymiarze psychicznym wyjazd rodzica zawsze wiąże się z tęsknotą i poczuciem 

pustki. Dotykają one w szczególny sposób młodsze dzieci, które nie potrafią sobie 

w racjonalny sposób wytłumaczyć nieobecności rodzica. Szczególnie w okresie 

dorastania dzieci potrzebują poczucia komfortu psychicznego i bliskości z dorosłym 

opiekunem. Wyjazdowi rodzica towarzyszą różnego rodzaju lęki, a w przypadku 

przedłużającej się separacji pojawić się może nawet poczucie odrzucenia analogiczne 

do sytuacji rozwodu rodziców i założenia przez nich nowych rodzin. Dziecko 

doświadcza bezpieczeństwa głównie w bezpośrednim kontakcie, jego brak powoduje 

niepokój, któremu może towarzyszyć złość, agresja. Nieobecność rodziców wzmaga 

frustrację i wrogość, którą dziecko wyładowuje na najbliższym dostępnym otoczeniu, 

zazwyczaj na osobach, pod opieką których w danym czasie się znajduje. Opiekunowie 

podają, że ich podopieczni częściej się kłócą, wybuchają złością przy minimalnym 

bodźcu, reagują krzykiem i płaczem [33, s. 168].  

Zmiana struktury rodziny może spowodować u dziecka obniżenie poczucia 

wartości. Dziecko może czuć się „gorsze” od rówieśników z pełnych rodzin, doświad-

czać żalu i zazdrości. Efektem psychicznego nieradzenia sobie z sytuacją wyjazdu 

rodziców mogą być reakcje psychosomatyczne: problemy ze snem, pojawianie się 

moczenia nocnego a nawet zaprzestanie mówienia [34, s. 298].  

Nieobecność ojca czy matki może mieć znaczące konsekwencje dla rozwoju 

identyfikacji płciowej, rozumienia wzorców kulturowych charakterystycznych dla 

kobiet i mężczyzn. Doświadczanie tej różnorodności staje się trudniejsze w przypadku 

Hiperaktywność 

(zwiększenie interakcji 
pozarodzinnych, 

pozaopiekuńczych) 

Izolacja 

(zamknięcie się w sobie, 
kontakty zminimalizowane  
do osób pełniących funkcję 
opiekunów zastępczych i 
środowiska szkolnego) 
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nieobecności jednego lub obojga rodziców. Ojciec i matka są osobami, które dziecko 

obserwuje i kształtuje na tej podstawie własną seksualność oraz zdobywa umiejętności 

istotne dla późniejszych kontaktów z płcią przeciwną [34, s. 298-299]. 

W sytuacji przekazania bezpośredniej opieki nad dzieckiem krewnym, następuje 

spadek kontroli rodzicielskiej, co powoduje kolejno obniżenie poziomu dyscypliny 

u dziecka. Dziadkom trudniej niż rodzicowi jest stawiać wymagania, zazwyczaj też 

pozostawiają oni dziecku większą swobodę. Problemy z dyscypliną występują także 

gdy bezpośrednim opiekunem dziecka zostaje starsze rodzeństwo, które nie jest przez 

nie traktowane jako wystarczający autorytet. Z kolei w stosunku do nieobecnego 

rodzica przejawia biegunowe postawy – jest on idealizowany, bądź jego osoba jest 

przekreślana, podważana jest jego ważność, przypisywane mu są cechy negatywne, 

obarczany jest winą. Sprawia to, iż po powrocie z emigracji rodzicowi trudno jest 

odzyskać autorytet i wejść ponownie w rolę rodzica [23, s. 17].  

W perspektywie zdrowia psychicznego dziecka najbardziej niekorzystną sytuacją 

jest przejęcie opieki nad nim przez osoby obce (dalszych krewnych, sąsiadów) lub 

placówki opiekuńczo-wychowawcze. Dziecko przeżywa wówczas sytuację odrzucenia 

przez rodzica analogiczną do rzeczywistego sieroctwa. U tej grupy dzieci obserwuje 

się zaburzenia, takie jak neurozy, depresje, a nawet próby samobójcze [15, s. 120]. 

Niestabilność emocjonalna powoduje zaburzenia w zachowaniu i funkcjonowaniu 

społecznym dzieci migrantów. W ich przypadku należy się liczyć z podwyższonym 

ryzykiem wystąpienia niekorzystnych okoliczności, które wpływają na karierę 

edukacyjną dziecka (rys. 3). 

 

Rysunek 3. Płaszczyzny negatywnego wpływu migracji rodzica na funkcjonowanie społeczne dziecka 

[opracowanie własne] 

Kariera 
edukacyjna 

• Pogorszenie wyników w nauce 

• Częstotliwość spóźnień 

• Nieodrabianie prac domowych 

• Utrudniony kontakt szkoły z opiekunami ucznia 

Łamanie 
dyscypliny 

• Skłonność do wagarowania 

• Skłonność do uczestnictwa w bójkach 

• Zachowania naganne 

Zachowania 
ryzykowne 

• Udział w spotkaniach towarzyskich bez nadzoru dorosłych 

• Sięganie po używki (papierosy, alkohol, środki odurzające) 

• Wczesna inicjacja seksualna 

• Udział w kradzieży 

Struktura 
czasu 

wolnego 

• Spędzanie większej ilości czasu poza domem i zajęciami 
pozalekcyjnymi 

• Brak realizacji hobby 
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Dzieci z rodzin migracyjnych doświadczają, jak i same są sprawcami problemów 

w środowisku szkolnym i relacjach rówieśniczych [ 35, s. 16; 36, s. 98]. Badania 

prowadzone wśród nauczycieli wskazują, że na rozwój ich kariery edukacyjnej rzutują: 

 nieprzygotowanie do lekcji, brak odrobionych lekcji, zapominanie przyborów 

szkolnych, książek itp.; 

 częstsze spóźnienia; 

 obniżenie frekwencji, brak usprawiedliwień nieobecności; 

 rezygnacja z uczestniczenia w zajęciach dodatkowych [37, s. 42]. 

Badania Bartłomieja Walczaka pokazały, że u dzieci w przedziale wiekowym 14-18 

lat następuje wzrost absencji na zajęciach szkolnych, u dzieci młodszych nasila się 

skłonność do uczestnictwa w bójkach, którą należy traktować jako próbę zwrócenia na 

siebie uwagi, a nie jako zachowanie dewiacyjne [9, s. 29]. 

Wychowawcy zauważają również zaniedbania w sferze opiekuńczej: zaprzestanie 

zabierania do szkoły drugiego śniadania, obniżenie dbałości o higienę osobistą. 

Pojawiają się problemy związane z nieuregulowaną sytuacją prawną dziecka, 

opiekunowie czasowi nie mają kompetencji przypisanej prawnemu opiekunowi, uczeń 

nie może zatem uczestniczyć w wycieczkach i innych wydarzeniach klasowych lub 

szkolnych [38, s. 117-118]. 

Dzieci często rekompensują deficyty w sferze emocjonalnej, poczucie bycia 

„gorszym” z powodu nieobecności rodzica, manifestowaniem swojej pozycji material-

nej. Objawia się to w zmianie sposobu ubierania (noszenie drogich, markowych ubrań) 

oraz ubioru nieadekwatnego do sytuacji czy pogody, przynoszeniu do szkoły drogich 

przedmiotów, czy dysponowanie dużymi sumami pieniędzy. Takie zachowania stano-

wią przejaw podporządkowania hierarchii wartości zdobywaniu środków materialnych, 

stylu życia, w którym dominującą zasadą staje się konsumpcjonizm, kierowania celów 

życiowych ku „mieć”, a nie „być”. Nieobecność w codzienności dziecka rodzice starają 

się rekompensować poprzez stronę materialną np. drogie prezenty. W czasie bytności 

w kraju pozwalają na rozluźnienie dyscypliny, okazują uległość wobec niewłaściwych 

zachowań i ustępliwość w stosunku do żądań dziecka [39, s. 97; 40, s. 65].  

Zmiana funkcjonowania rodziny, pozostawanie pod opieką jednego rodzica lub 

opiekunów zastępczych wpływa na organizację czasu wolnego. Dzieci migrantów 

spędzają więcej czasu poza szkołą, domem i zajęciami pozalekcyjnymi, zarówno w dni 

powszednie, jak i w weekendy. Jako pierwszoplanowe miejsce spędzania wolnego 

czasu dzieci wskazują „podwórko” (szeroką kategorię obejmującą także bezpośrednie 

okolice i klatkę schodową). Dzieci zaczynają korzystać z niezależności. Pozbawione 

nadzoru dorosłych wchodzą w nowe środowiska. Poza rodziną szukają bliskości 

i akceptacji. Wzrasta u nich podatność na negatywny wpływ środowiska rówieśni-

czego. Dzieci z rodzin migracyjnych są bardziej narażone na zachowania ryzykowne, 

sięganie po różnego rodzaju używki: palenie papierosów, konsumpcję napojów, zarów-

no o niskiej zawartości alkoholu (piwo, wino), jak i mocnych (wódka). Nie stwier-

dzono korelacji między sięganiem po narkotyki, szczególnie z grupy psychostymu-

lantów, halucynogenów i opiatów a długością rozłąki z rodzicami. Przyjmowaniu 

narkotyków sprzyja natomiast brak kontroli ze strony opiekunów nad środkami 

pieniężnymi (kieszonkowym) przekazywanymi dziecku przez rodziców migrantów [9, 

s. 94]. 
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5. Podsumowanie 

Emigracja zarobkowa rodziców niesie ze sobą istotne zmiany we wszystkich 

wymiarach funkcjonowania rodziny. Mimo, iż przyczynia się do poprawy mate-

rialnych warunków życia, to członkowie rodziny ponoszą ogromne koszty zarówno 

w sferze emocjonalnej, jak i wysiłku fizycznego. Rekonstrukcji ulega podział obowiąz-

ków, zmieniają się formy spędzania wolnego czasu, trwałość więzi rodzinnych zastaje 

poddana próbie. 

Konsekwencje wyjazdów rodziców, nawet tych krótkotrwałych czy wahadłowych, 

ponoszą dzieci. W ich przypadku skutki emocjonalne mają najgłębszy charakter i są 

rozłożone w czasie, mogą rzutować na kształt osobowości i przyszłe funkcjonowanie 

w interakcjach społecznych. Za ewidentnie szkodliwą dla dziecka należy uznać 

emigrację obojga rodziców w tym samym czasie. Migracja podwójna powoduje 

zaburzenie poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa oraz wiąże się z wieloma zmianami 

w funkcjonowaniu pod opieką osób trzecich. 

Zaznaczyć należy, iż w sytuacji gdy u dzieci z rodzin migracyjnych obserwowany 

jest podwyższony poziom zachowań ryzykownych czy dewiacyjnych, to nie muszą 

być one bezpośrednio związane z samą emigracją rodzica. Wynikać mogą ze struktury 

wzorów i norm reprodukowanych w rodzinie w procesie socjalizacji. Przyjąć zatem 

należy, że wyciąganie prostej zależności między zachowaniami ryzykownymi 

a migracją rodzica jest nieuzasadnione, każda rodzina migracyjna wymaga osobnej 

diagnozy. 

Koszty migracji ponoszone przez dzieci można minimalizować poprzez uświado-

mienie rodzicom wagi przygotowania całej rodziny do wyjazdu zarobkowego jednego 

z jej członków. Należy upowszechniać wśród rodziców wiedzę o rozwoju i funkcjono-

waniu dzieci w sytuacji rozłąki. Decyzja o migracji powinna być podjęta przez 

wszystkich członków rodziny, również osoby starsze czy dalszych krewnych, którzy 

podejmą się trudu czasowej opieki nad dzieckiem. Równie ważne jest włączenie 

w decyzję dziecka, które po wyjeździe rodzica będzie mogło zracjonalizować zacho-

wanie ojca czy matki, rozumiejąc cel ich wyjazdu i znając zyski jakie ma on przynieść 

dla rodziny. 

Rodzicom należy uświadamiać potrzebę ustanowienia prawnego opiekuna dziecka, 

w szczególności, gdy następuje jednoczesna migracja obojga rodziców lub jest to 

rodzina monoparentalna. Dziecku w ten sposób zabezpieczone zostaną jego prawa 

a opiekun czasowy będzie mógł podejmować ważne decyzje np. wyrazić zgodę na 

wykonanie zabiegu operacyjnego w szpitalu. 

Wpływ na funkcjonowanie rodzin migracyjnych ma zarówno najbliższe otoczenie 

społeczne, jak i instytucje państwowe: szkolnictwo i system opieki. Należy dążyć do 

wyeliminowania w opinii społeczeństwa oceniającego i pejoratywnego klasyfikowania 

rodziców migrujących zarobkowo, powinno się docenić ich determinację w podnosze-

niu warunków bytowych rodziny.  

Ogromna rola w pomocy dziecku z rodziny migracyjnej spoczywa na systemie 

edukacyjnym. Istotnym jest by szkoła posiadała wgląd w sytuację rodziny i mogła 

prawidłowo powiązać niepokojące symptomy w zachowaniu ucznia z wyjazdem jego 

rodzica. Wychowawca i pedagog szkolny powinni współpracować z rodzicem czy 

czasowym opiekunem dziecka, informować o pojawiających się problemach w nauce 



 

Urszula Kurcewicz 

 

48 

czy zachowaniu. Szkoła powinna również wskazywać instytucje, do których opieku-

nowie mogliby się zwrócić o pomoc i opiekę terapeutyczną.  

Znaczący wpływ na skalę zjawiska migracji zarobkowej ma prowadzona przez 

państwo polityka wspierania rodzin. Notowany od 2018 r. spadek emigracji stałej 

i czasowej wśród członków rodzin wiązać należy z programami społecznymi. Równie 

dużą rolę odgrywa prowadzona przez rząd polityka promująca migracje powrotne 

i tworzenie dla pracowników powracających do kraju warunków zatrudnienia w polskiej 

gospodarce. Istotny czynnik skłaniający do emigracji, jakim jest bezrobocie w Polsce 

prawdopodobnie nigdy nie zostanie całkowicie wyeliminowany. W perspektywie 

długofalowej problem dzieci z rodzin migracyjnych będzie nadal kwestią istotną 

społecznie, wymagającą całościowego środowiskowo-instytucjonalnego wsparcia, by 

pomoc im niesiona była optymalna i adekwatna do potrzeb. 
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Bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne dzieci w kontekście migracji zarobkowych 

członków rodziny 

Streszczenie 

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na narastające od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej zjawisko 

migracji zarobkowych. Migracja jednego, bądź obojga rodziców niesie ze sobą istotne skutki dla sytuacji 

rodzinnej dziecka. Autorka omawia wynikające z rozłąki migracyjnej deficyty w realizacji funkcji 
kontrolnej, emocjonalnej i opiekuńczo-wychowawczej rodziny. Deprywacja ta ma istotny wpływ na 

obniżenie poziomu bezpieczeństwa dziecka zarówno w sferze psychicznej, jak i fizycznej. 

Badania rodzin polskich migrantów pokazują, że najbardziej negatywnym następstwem migracji 

zarobkowej dla dzieci jest tęsknota i poczucie pustki. Powodują one bardzo silne skrajne stany emocjo-
nalne, rozpacz w momencie wyjazdu rodzica i radość po jego powrocie do kraju. Niestabilność emocjo-

nalna w wielu przypadkach powoduje zaburzenia w zachowaniu, pojawia się agresja, spada samoocena, 

dzieci stają się nieufne. Dzieci z rodzin migracyjnych doświadczają, jak i same są sprawcami problemów 

w środowisku szkolnym i rówieśniczym.  
Rodziny objęte migracjami zarobkowymi potrzebują szczególnego wsparcia instytucji opiekuńczych, 

pomocowych i edukacyjnych w wykonywaniu funkcji rodzicielskich. Ważną kwestią jest zapewnienie 

pomocy psychologicznej dla wszystkich członków rodziny, w aspekcie wspierania w procesie ponownej 

pełnej integracji rodziny. 
Słowa kluczowe: migracja, rodzina, bezpieczeństwo, dziecko, psychika 

Mental and physical safety of children in the context of family members' labour 

migration 

Abstract 
The purpose of the article is to draw attention to labour migration, a phenomenon that has been increasing 

since Poland joined the European Union. The migration of one or both parents has major consequences for 

the family situation of a child. The author discusses the deficits in the control, emotional and nurturing-

upbringing functions of the family which result from the migration-related separation. Such deficits 
substantially affect the child’s safety in the mental sphere, as well as the physical sphere. 

Studies involving the families of Polish migrants show that the most negative consequences of labour 

migration for children is longing and a feeling of emptiness. This is accompanied by strong and extreme 

emotional states in their psyche: despair when the parent leaves and joy after they return to the country. In 
many cases the emotional instability leads to disruptive behaviour, aggression, low self-esteem, mistrust. 

Children from migrant families both experience and cause problems at school and among their peers. 

Families with labour migration need special support from childcare, counselling and educational 

institutions in the performance of parental functions. It is important to provide psychological assistance to 
all family members and to support them in the process of full re-integration of the family. 

Keywords: migration, family, safety, child, psyche 
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Bezpieczeństwo zdrowotne osób wymagających  

opieki paliatywnej i hospicyjnej w Polsce –  

stan obecny i postulowany 

1. Wprowadzenie 

System opieki paliatywnej w Polsce nie zapewnia wystarczającej jakości usług. 

Dostępność do świadczeń medycznych dla osób nieuleczalnie chorych jest wyraźnie 

ograniczona, rośnie natomiast na nie zapotrzebowanie w różnych grupach wiekowych. 

Powodem jest między innymi sytuacja demograficzna i epidemiologiczna kraju, ale 

także braki kadrowe czy niewystarczające finansowanie. Obserwowany wzrost 

zachorowań na tzw. choroby cywilizacyjne wyraźnie zwiększa popyt na usługi 

medyczne skupiające się na opiece holistycznej, całodobowej, długoterminowej 

i uwzględniającej świadczenia opieki paliatywno-hospicyjnej. Ponadto, rozwój medy-

cyny i technologii pozwala na zwiększenie czasu przeżycia osób terminalnie chorych, 

co przedkłada się na większe zapotrzebowania na takie właśnie świadczenia. 

Niniejszy artykuł jest poświęcony analizie funkcjonowania polskiego systemu 

opieki paliatywno-hospicyjnej z uwzględnieniem opinii społeczeństwa oraz próbą 

wskazania działań zmierzających do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród osób 

wymagających profesjonalnej opieki u kresu życia. 

2. Pojęcie opieki paliatywnej i hospicyjnej 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określa opiekę paliatywną i hospicyjną 

jako tożsamą [1]. Opieką paliatywną nazywamy takie postępowanie, które ma za 

zadanie złagodzić uciążliwość cierpienia chorego w nieuleczalnej chorobie o niekorzyst-

nym rokowaniu. Najczęściej mamy na uwadze osoby chorujące na choroby nowotwo-

rowe. Pallium z łacińskiego oznacza płaszcz otulający cierpiącego chorego. Natomiast 

hospicjum hospes (łac.) to przyjmowanie, gość, czyli opieka, która zapewnia 

gościnność osobom cierpiącym i potrzebującym. To miejsce, gdzie chory może czuć 

się bezpiecznie, w którym udzielane jest mu właściwe wsparcie oraz pomoc z zacho-

waniem jego godności.  

Nazwa opieka paliatywna (ang. palliative care) – została wprowadzona przez 

doktora Balfoura Mounta, założyciela pierwszego oddziału medycyny paliatywnej. Przez 

opiekę paliatywną rozumiał niesienie aktywnej pomocy osobom z zaawansowaną 

chorobą, źle rokującą. Kluczowym aspektem tej pomocy było uśmierzanie bólu 

i innych dolegliwości towarzyszących (psychicznych, duchowych) oraz wsparcie dla 

rodzin podczas i po chorobie ich bliskich. Działania, o których mowa, miały zmierzać 

do podnoszenia jakości życia wszystkich zaangażowanych osób w chorobie [5, 11].  

Z kolei medycyna paliatywna, według definicji Ministerstwa Zdrowia, to wszech-

stronna i całościowa opieka nad chorym. Polega ona na objawowym leczeniu chorób 
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nieuleczalnych. Czyli w takich przypadkach, w których nie można leczyć przyczyn 

wystąpienia choroby, a choroba ta postępuje znacznie ograniczając pacjentów. Opieka 

paliatywno-hospicyjna ma przede wszystkim: poprawić jakość życia chorych, zapobie-

gać bólowi i innym objawom somatycznym choroby, a także łagodzić cierpienia 

psychiczne, duchowe i socjalne [2, 3, 7, 8]. Warunki udzielana świadczeń w opiece 

paliatywnej i hospicyjnej to świadczenia udzielane stacjonarnie – w hospicjum 

stacjonarnym lub na oddziale medycyny paliatywnej, domowe – czyli w hospicjum 

domowym dla dorosłych oraz dzieci do 18. roku życia. Świadczenia mogą być 

udzielane ambulatoryjnie w poradni oraz w ośrodku diagnostyki prenatalnej jako 

perinatalna opieka paliatywna (finansowana ze środków Narodowego Funduszu 

Zdrowia – NFZ od 2018 r.). Ponadto, w ośrodku kardiologii prenatalnej i w zakładzie 

genetyki [2-4]. 

Opiekę paliatywno-hospicyjną należy zatem rozumieć jako kompleksowe działanie, 

ukierunkowane na wsparcie chorego w każdym wieku, który choruje na przewlekłe 

schorzenie utrudniające mu samodzielne funkcjonowanie. Taką opieką z reguły 

powinni być objęci wszyscy, u których zostało zakończone leczenie przyczynowe, 

natomiast z uwagi na postęp choroby konieczne jest zwalczanie objawów. Kluczowe 

w takim pojmowaniu opieki paliatywno-hospicyjnej jest stwierdzenie holistycznego 

działania, które należy rozumieć, jako wszechstronne postępowanie zespołu wykwali-

fikowanych osób w tym personelu medycznego, pracowników socjalnych, wolonta-

riuszy oraz duszpasterzy. Ich praca ma przede wszystkim zaspokoić potrzeby niezbęd-

ne w prawidłowym funkcjonowaniu w społeczeństwie, zwiększając poczucie bezpie-

czeństwa i minimalizując niedogodności wynikające z przebiegu choroby terminalnej. 

Wszystkie podejmowane działania mają przyczynić się do poprawy jakości życia 

chorego, również we wczesnych stadiach choroby przewlekłej, gdzie pomoc jest 

niezbędna przy terapii mającej na celu przedłużenie życia osoby cierpiącej. W zapo- 

bieganiu cierpieniu kluczowe jest wczesne rozpoznanie choroby oraz jak najszybsze 

włączenie odpowiednich procedur. Ważna jest również właściwa komunikacja między 

pacjentem, personelem oraz rodziną, która odgrywa istotną rolę podczas sprawowanej 

nad pacjentem opieki [6-10, 17, 19]. Opieka powinna być bezpłatna zarówno dla osoby 

chorej jaki i rodziny. Często jednak placówki pozyskują fundusze od prywatnych 

darczyńców oraz nierzadko sama rodzina musi angażować się w omawiany proces. 

W opiece paliatywno-hospicyjnej wyróżnia się postępowanie, opierające się na 

podstawowych zasadach, które cały personel medyczny powinien znać i stosować się 

do nich. Następnie wyróżniamy opiekę paliatywnę specjalistyczną, która jest reali-

zowana przez wysokokwalifikowany personel gotowy do niesienia pomocy specjali-

stycznej w sytuacji, kiedy choremu potrzeba pomóc w różnych sprawach natury psy-

chologicznej, prawnej, socjalnej, duchowej, lekarskiej i innej. Taka opieka powinna 

być dostępna zarówno w formie ambulatoryjnej, w ramach opieki domowej oraz 

stacjonarnej. Wyróżnia się także specjalistyczną pediatryczną, hospicyjną opiekę 

domową nad dziećmi, które cierpią na choroby ograniczające życie, a wymagające 

stałej obecności osób bliskich [5, 6]. 

Dostępność do usług opieki paliatywnej, w opinii medyków, nie jest jednakowa dla 

wszystkich potrzebujących. Uważają oni, że marginalizowani są ci pacjenci, którzy nie 

cierpią z powodu chorób nowotworowych. Według Ministerstwa Zdrowia kwalifiko-
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wane do opieki paliatywnej mogą być te osoby, które mają zdiagnozowaną chorobę, 

której nie da się wyleczyć (np. nowotwór, wada wrodzona rozwojowa) oraz ci, którzy 

dostali skierowanie od lekarza [2]. Doświadczenia medyków jednak wskazują, że to 

osoby chorujące na nowotwory częściej uzyskują takie świadczenie. Decyzja 

o konieczności udzielenia świadczeń opieki paliatywnej, nie powinna bazować jedynie 

na sporządzonych listach chorób według których udziela się tego typu świadczeń 

medycznych
2
 [3, 4]. Istotne jest to, aby ocena taka była kierowana cierpieniami 

somatycznymi, psychosocjalnymi oraz duchowymi chorego. O takiej kwalifikacji 

powinien przede wszystkim decydować lekarz po zapoznaniu się z konkretnym 

przypadkiem, pacjentem. Ponadto na potrzeby osób nieuleczalnie chorych powinni być 

uwrażliwieni lekarze nieposiadający specjalizacji z medycyny paliatywnej. Pojawia się 

tu sugestia, aby taka edukacja, szkolenie było realizowane wśród medyków i pozo-

stałego personelu biorącego udział w procesie leczenia przyczynowego, a także wśród 

społeczeństwa [6]. Według danych CBOS tylko co czwarty badany orientuje się 

w problematyce opieki hospicyjnej [12]. 

3. Stan opieki paliatywno-hospicyjnej w Polsce  

System opieki paliatywno-hospicyjnej w Polsce powinien bazować na sytuacji 

demograficznej i epidemiologicznej. Istotne jest monitorowanie trendów dotyczących 

zapotrzebowania na dane świadczenia medyczne po to, aby optymalnie dostosowywać 

ilość i jakość świadczeń do wyrażanych potrzeb. Ważny jest tu również udział kluczo-

wego podmiotu jakim jest personel medyczny w identyfikacji osób potrzebujących 

takich świadczeń oraz w określaniu formy tych świadczeń. Od 2009 roku opieka 

paliatywna jest odrębnym gwarantowanym świadczeniem medycznym, finansowanym 

ze środków publicznych. Niestety w Polsce od wielu lat mówi się o utrudnionym 

dostępie do tego typu usług medycznych, a także o różnym poziomie ich jakości. 

Często ośrodki hospicyjne muszą szukać dodatkowego finansowania od prywatnych 

sponsorów.  

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w szpitalach ogólnych 

w Polsce w 2018 r. najmniejszą liczbą łóżek dysponowały między innymi oddziały 

toksykologiczne (250 łóżek), leczenia jednego dnia (301 łóżek), oddziały transplan-

tologiczne (621 łóżek) oraz właśnie oddziały opieki hospicyjno-paliatywnej (573 

łóżka). Pomimo zarejestrowanej najmniejszej liczby łóżek hospicyjno-paliatywnych 

zauważono, że w ciągu ostatnich lat liczebność ta zmieniała się. W 2018 r. odnotowano 

zwiększenie ilości łóżek paliatywno-hospicyjnych w sumie o 292, co stanowi około 

dwukrotny wzrost. W 2018 r. odnotowano największy wzrost liczby pacjentów 

(kierując się bezwzględną liczbą pacjentów) w porównaniu do roku 2017 na oddzia-

łach opieki paliatywno-hospicyjnej o 20,4% czyli o 4,7 tys. chorych. Jest to jeden 

z argumentów świadczących o zwiększonym zapotrzebowaniu na tego typu 

świadczenia. Dodatkowo, według danych na 1 łóżko opieki paliatywnej i hospicyjnej 

w 2018 roku, przypadało 15 chorych. Z uwagi na charakter prowadzonej opieki, pacjenci 
                                                                   
2 Według listy opieka przysługuje cierpiącym na choroby nowotworowe i nienowotworowe. Do otrzymania 
świadczenia kwalifikuje rozpoznana jednostka chorobowa jak: AIDS, stwardnienie rozsiane, nowotwory, 

następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego, układowe zaniki pierwotne zajmujące 

ośrodkowy układ nerwowy, kardiomiopatie, niewydolność oddechowa oraz owrzodzenie odleżynowe. 

W przypadku osób poniżej 18. roku życia lista ta jest znacznie większa. 
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spędzali, średnio 19,8 dnia i jest to zaraz po oddziałach psychiatrycznych i rehabili-

tacyjnych, najdłuższy czas jaki poświęca się osobom przewlekle i nieuleczalnie 

chorym, wymagającym stałego nadzoru lekarskiego i profesjonalnej opieki pielęg-

niarskiej [13].  

Często opiekę paliatywno-hospicyjną łączy się z opieką długoterminową, gdyż 

opieka taka nierzadko rozłożona jest w czasie i w celu łagodzenia dolegliwości oraz 

konieczności opieki profesjonalnej wymaga pobytu osoby chorej w placówce 

stacjonarnej. W Polsce w 2018 r. funkcjonowało 184 stacjonarnych placówek 

świadczących takie właśnie usługi medyczne. W tym opieka hospicyjno-paliatywna 

była realizowana w hospicjach stacjonarnych (106 placówek), oddziałach opieki 

paliatywnej (45 placówek) oraz na oddziałach hospicyjno-paliatywnych funkcjonu-

jących w szpitalach ogólnych (33 oddziały). We wszystkich tych placówkach potencjał 

związany z ilością łóżek wyniósł 3,4 tys. łóżek, w stosunku do roku 2017 zaobserwo-

wano wzrost o 4,2%. Pacjenci, którzy wymagali i korzystali z tej opieki to łącznie 39,7 

tys. osób i w stosunku do roku 2017 było ich więcej o 3%. Ponad połowa z nich 

(51,9%) przebywała w hospicjach stacjonarnych, inni korzystali z oddziałów opieki 

paliatywnej, działających poza strukturami szpitala (26,3% chorych) i strukturach 

szpitali ogólnych (21,7% chorych) [13]. Obraz ilości łóżek przypadającą, na 10 tys. 

mieszkańców przedstawia rysunek 1. 

 

Rysunek 1. Ilość łóżek w hospicjach, oddziałach opieki paliatywnej oraz na oddziałach hospicyjno-

paliatywnych w szpitalach ogólnych na 10 tys. ludności w 2018 r. [13] 

Czas pobytu w hospicjach trwał średnio około 30 dni, natomiast w oddziałach 

paliatywnych poza strukturą szpitala 22 dni, a na oddziałach paliatywno-hospicyjnych 

w szpitalach ogólnych około 19,8 dnia. Z uwagi na charakter prowadzonej opieki, 

zwykle zawsze należy się liczyć z tym, że osoba, która zostanie zakwalifikowana do 

świadczenia, będzie objęta pomocą przez długi okres, blokując tym samym miejsce dla 

innych oczekujących [13]. 
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Według danych NFZ i GUS w 2018 r. 655 ośrodków udzielało świadczeń z zakresu 

opieki paliatywno-hospicyjnej, z czego w warunkach stacjonarnych 184/5 placówek, 

158 w warunkach ambulatoryjnych oraz w warunkach domowych 551. Najwięcej 

placówek przypadających na 100 tys. mieszkańców znajduje się w województwie 

podkarpackim 3,15; natomiast najmniej w województwie śląskim 1,21 podmioty 

(średnia dla Polski wynosi 1,71 obiektów) [14]. 

Analiza działalności oraz zapotrzebowania na placówki świadczące usługi stacjo-

narne w zakresie opieki paliatywno-hospicyjnej, według danych GUS, zwiększa się. 

Wzrost ten jest obserwowany dzięki monitorowaniu hospicjów stacjonarnych. Zwięk-

szenie liczby dotyczy zarówno bazy łóżkowej, jak i pacjentów korzystających z tej 

formy opieki. Od roku 2005 liczba łóżek zwiększyła się o 126%, natomiast liczba 

chorych o 65% [13]. Tendencja ta wskazuje na dalszy wzrost zapotrzebowania, co 

obrazuje rysunek 2 i 3.  

 

Rysunek 2. Ilość łóżek oraz pacjentów hospicjów [13] 

 

Rysunek 3. Ilość pacjentów w hospicjach, oddziałach opieki paliatywnej oraz na oddziałach opieki 

hospicyjno-paliatywnej w szpitalach ogólnych na 10 tys. ludności w 2018 r. [13] 
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Z kolei, według danych NFZ, przyglądając się pacjentom korzystającym z opieki 

paliatywno-hospicyjnej z uwagi na płeć, ilość pacjentów korzystających z takich 

świadczeń rozkłada się niemal po równo (50,1% kobiet i 49,9% mężczyzn w 2018 r.). 

Natomiast z uwagi na kryterium wieku, w Polsce najczęściej takiej opieki wymagają 

osoby między 65. a 79. rokiem życia 43,3%, około 41 098 chorych. Kolejną grupę 

wiekową stanowią osoby po 80. roku życia 28,3% 26 880 pacjentów. Osób poniżej 18. 

roku życia zarejestrowano 2% [14]. Wśród przyczyn chorób z powodu których korzy-

stano z opieki paliatywno-hospicyjnej (2018 r.), zdecydowaną przewagę nad innymi 

schorzeniami miały choroby nowotworowe blisko 88,8% osób takie właśnie miało 

rozpoznanie. Inne choroby to: choroby skóry i tkanki podskórnej 5,10%, przewlekłe 

choroby układu oddechowego 1,9%, choroby układu krążenia 1,6%, choroby układu 

nerwowego 1,4%, inne choroby niezakaźne 1,2%, schorzenia matki i noworodków 

0,20%, inne choroby zakaźne 0,10% i pozostałe 0,10%. W przypadku dzieci dominują 

schorzenia układu nerwowego i wady wrodzone płodu. Nowotwory dominują w tym 

rankingu co ma związek z polityką zdrowotną Polski i rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywno-

hospicyjnej dla konkretnych jednostek chorobowych [3, 4, 14].  

Najwięcej świadczeń w 2018 r. z zakresu opieki paliatywno-hospicyjnej zostało 

udzielonych w warunkach domowych. Jak podaje NFZ i GUS było ich 314 tys. 

W warunkach ambulatoryjnych udzielono 68 tys. wizyt, natomiast stacjonarnie zare-

jestrowano 41 tys. pobytów. Odnotowano także brak dostępu do perinatalnej opieki 

paliatywnej w 6 województwach (zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, 

kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim i podlaskim). Najwięcej świadczeń na 100 tys. 

mieszkańców udzielono w województwie kujawsko-pomorskim, było ich 322,67 co 

stanowi 28% w skali Polski. Średnio w Polsce na 100 tys. ludności udziela się 

świadczeń 251,26 osobom [14]. Reasumując można zauważyć, że liczba świadczeń 

jest znamienna i zdecydowanie niewystarczająca, z obserwowaną wyraźną tendencją 

do wzrostu zapotrzebowania. 

4. Społeczeństwo o opiece paliatywno-hospicyjnej 

Opinia i wiedza społeczeństwa na temat funkcjonowania placówek hospicyjnych 

jest różna. Chociaż ponad połowa Polaków (61%) zdaje sobie sprawę czym się zajmują 

takie jednostki odpowiadając, że zakres działalności dotyczy opieki nad osobami 

nieuleczalnie chorymi w ostatnim etapie ich życia, niezależnie od rodzaju choroby. To 

prawie jedna piąta społeczeństwa (17%) uważa, że hospicja głównie opiekują się 

chorymi, samotnymi i starszymi ludźmi. Aż 14% respondentów stwierdziło, że hospicja 

są miejscem, gdzie opieką są objęte tylko osoby chorujące na nowotwór. Wielu 

Polaków nie wie czym dokładnie zajmują się hospicja i jaka jest ich rola. Według 

danych 35% uważa, że pomoc jaka jest udzielana polega na uśmierzaniu bólu 

i wsparciu psychicznym oraz duchowym tylko dla chorego z wyłączeniem rodziny. 

Część Polaków twierdziła, że hospicja zajmują się tylko leczeniem choroby i bólu 

pacjenta (14%). Jest to dość spora grupa osób, która nie utożsamia opieki paliatywno-

hospicyjnej w kategoriach kompleksowej, wielopoziomowej opieki obejmującej 

zarówno cierpiącego jak i jego bliskich [12]. Poziom wiedzy o opiece paliatywnej jest 

średnio oceniany. Aż 36% respondentów według CBOS posiada wiedzę na poziomie 

podstawowym, 30% na poziomie przeciętnym, a u 24% Polaków oceniono tę wiedzę 
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na poziomie zerowym. Wiedza ta jest determinowana między innymi poziomem 

wykształcenia i miejscem zamieszkania. Osoby z wyższym wykształceniem, miesz-

kające w największych miastach, lepiej się orientują w kwestiach z zakresu opieki 

paliatywno-hospicyjnej [12]. Podobnie jest pod względem doświadczenia Polaków 

w kontaktach z takimi placówkami. Połowa badanych (52%) nie miała żadnej styczności 

z działalnością hospicjów, stąd też można wnioskować, dlaczego wiedza na temat ich 

działalności jest dość niska. 

Pomimo braku adekwatnej wiedzy na temat funkcjonowania hospicjów, zdecy-

dowana większość respondentów uważa je za potrzebne i ważne dla społeczeństwa. 

Według danych, działalność hospicjów domowych popiera 94%, a stacjonarnych 96% 

w tym 71% zdecydowanie. Chociaż jest duże poparcie wśród społeczeństwa dla dzia-

łalności hospicjów, to według większości badanych (57%), powinni tam trafiać jedynie 

osoby umierające i w wyjątkowych sytuacjach tzn. takich, kiedy rodzina nie jest 

w stanie zajmować się chorym, w innych przypadkach powinni zostać w domu pod 

opieką rodziny. Zastanawiające jest to, że 7% społeczeństwa określa hospicja jako 

„umieralnie” do których w ogóle nie powinny trafić osoby nieuleczalnie chore. I w ich 

opinii to rodzina powinna zrobić wszystko, aby taką opiekę zapewnić im w domu. 

Można w tych poglądach zauważyć pewną dozę krytycyzmu dla tych, którzy decydują 

się na pomoc profesjonalną, niemniej jednak badani wiedzą, że takie miejsca są ważne 

i potrzebne, jednak tylko w ostateczności. Z kolei, gdyby taka sytuacja miała miejsce, 

że bliscy osoby chorej nie mogliby zapewnić opieki to wtedy decydowaliby się prędzej 

na pomoc hospicjum domowego (71%) niż stacjonarnego (48%) [12]. 

W ogólnej opinii społeczeństwa jest zgoda co do konieczności funkcjonowania 

opieki paliatywno-hospicyjnej, ale uważają hospicja jako ostateczność w procesie 

postępowania z osobą nieuleczalnie chorą. Powodem takich przekonań jest między 

innymi fakt, że Polacy nie mają wystarczającej wiedzy o zakresie udzielanych świadczeń 

w ramach takiej opieki. Dlatego istotna byłaby edukacja z większym naciskiem na 

informowanie, że świadczenia opieki paliatywno-hospicyjnej zajmują się wsparciem 

całej rodziny pacjenta, a nie tylko chorego i dotyczą działań kompleksowych, 

potrzebnych w czasie trwania choroby [9, 17, 19]. 

5. Bezpieczeństwo osób wymagających opieki paliatywno-hospicyjnej 

Dostępność do opieki paliatywno-hospicyjnej powinna być większa. Zgodnie 

z raportem Konsultanta Krajowego z dziedziny medycyny paliatywnej w 2018 r. 

niektóre z województw powinny zostać zabezpieczone pod względem bazy łóżkowej 

takiej, która jest zalecana przez Europejskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej 

(European Association for Palliative Care – EAPC). Towarzystwo to rekomenduje 

liczbę 100 łóżek na 1 mln mieszkańców. W Polsce województwa, które w ramach tego 

zapotrzebowania znajdują się poniżej średniej to województwo lubelskie (82,6), 

opolskie (80,1), kujawsko-pomorskie (79,9), zachodniopomorskie (75,8), lubuskie 

(74,0), mazowieckie (74,0), warmińsko-mazurskie (70,0) oraz łódzkie (60,8). Najlepiej 

w tym rankingu wypadło województwo świętokrzyskie (175,6). 

Istotna jest również w zabezpieczaniu opieki paliatywnej dostępność do ośrodków 

domowych. Na każde 100 tys. mieszkańców powinno przypadać średnio 1,6 takich 

ośrodków. W Polsce w 2018 roku poniżej tej średniej znalazły się takie województwa 

jak: łódzkie (1,3), kujawsko-pomorskie (1,2), pomorskie (1,1), śląskie (1,0) oraz 



 

Żaneta Mrożek 

 

58 

małopolskie (1,0). Natomiast najwięcej takich ośrodków odnotowano w województwie 

podkarpackim (2,8). Według ogólnych prognoz, w których uwzględniono zalecenia 

EAPC, oraz bazując na metodyce wykorzystanej przez WHO, w celu zabezpieczenia 

potrzeb zdrowotnych Polaków, konieczne jest sukcesywne zwiększanie ogólnej liczby 

łóżek oraz dostępności do opieki domowej. Brak podjęcia działań na poziomie 

organizacyjnym i infrastrukturalnym może przyczynić się do znacznego zmniejszenia 

poczucia bezpieczeństwa wśród ludności. Ciągle wydaje się uzasadnione zwrócenie 

uwagi na istniejący fakt, którym jest starzejące się społeczeństwo oraz wydłużanie 

życia przeciętnego mieszkańca Polski, wiąże się to z koniecznością zabezpieczenia 

większej ilości świadczeń medycznych, w tym również tych z zakresu opieki 

paliatywno-hospicyjnej [20].  

Kontrole dotyczące funkcjonowania i organizacji świadczeń medycznych z zakresu 

opieki paliatywno-hospicyjnej, zwracają uwagę na pewne elementy, które świadczą 

o słabości istniejącego systemu. Przede wszystkim opieką paliatywną objęci są głównie 

pacjenci ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową, inne choroby są tu wyraźnie 

marginalizowane. Dodatkowo, Najwyższa Izba Kontroli (NIK) zwróciła uwagę, że 

lista chorób kwalifikujących do takiej opieki jest bardzo ograniczona, a przecież wiele 

osób w Polsce umiera także na choroby nienowotworowe (np. jedne z najważniejszych 

przyczyn zgonów to choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego, choroby 

układu trawiennego), które w wielu przypadkach wymagają w końcowej fazie właśnie 

opieki paliatywno-hospicyjnej i o takie jednostki chorobowe lista powinna być 

rozszerzona [20]. Pacjenci, którzy mogliby korzystać z opieki paliatywnej często 

z uwagi na brak proceduralnych wskazań mają np. przedłużany pobyt w szpitalach 

specjalistycznych lub są kierowani na oddziały opieki długoterminowej. 

Dodatkowym stwierdzonym faktem jest to, że miejsce zamieszkania ma wpływ na 

dostęp i korzystanie ze świadczeń. Prawie o 30% mniej pacjentów korzystało z opieki 

paliatywno-hospicyjnej w gminach wiejskich. Innym ważnym zaobserwowanym 

problemem jest limitowanie świadczeń. Świadczenia, o których mowa nie mogą być 

finansowane ponad limit, jeśli nie są związane procedurami ratowania życia. 

W przypadku świadczeń opieki paliatywno-hospicyjnej mamy tu przede wszystkim do 

czynienia z usługami medycznymi, które nie dotyczą bezpośrednio ratowania życia 

tylko poprawie jakości w końcowej jego fazie. Według przeprowadzonej kontroli NIK 

(2015-2018 I połowa) w 10 hospicjach, ustalono, że aż 763 osoby zmarły w oczeki-

waniu na świadczenie [15]. W innej analizie, wśród 16 badanych jednostek opieki 

domowej, średnio 16,6% pacjentów zakwalifikowanych do opieki, nie zostało nią 

objętych. U 75,5% chorych przyczyną był zgon. W przypadku jednostek stacjonarnej 

opieki, nie objęto średnio 29,1% skierowanych pacjentów, a w 58,2% przyczyną był 

zgon [16]. Ponadto, w sześciu województwach brakowało dostępu do perinatalnej 

opieki paliatywnej. 

W opinii NIK, Minister Zdrowia pełniący funkcję w kontrolowanym okresie 

zajmował się problemem opieki paliatywno-hospicyjnej w sposób bardzo ograniczony. 

Nie podejmował kluczowych decyzji, aby usprawnić organizacyjnie dostępność do 

świadczeń. Planowanie świadczeń we wskazanym okresie odbywało się bez wnikliwej 

analizy faktycznego zapotrzebowania na świadczenia. Od roku 2015 został zniesiony 
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obowiązek monitorowania kolejek, stąd trudność precyzyjnego wskazania realnych 

potrzeb [15].  

Zasada kompleksowej, wielowymiarowej, spersonalizowanej opieki również nie 

była realizowana. Wiele aspektów wymaga regulacji i standaryzacji. Kontrole wykazały 

między innymi, że cześć świadczeniodawców realizowała minimalne wymogi 

określone w rozporządzeniu [3, 4]. Brakowało ujednoliconego sposobu postepowania, 

który umożliwiłby ocenę skuteczności i jakości udzielanych świadczeń. Pacjenci 

wymagający opieki paliatywno-hospicyjnej i ich rodziny musieli również samodzielnie 

występować o pomoc do ośrodków świadczących takie usługi. Kwestie te powinny być 

określone według konkretnego algorytmu postepowania, gdyż sama choroba jest już 

wystarczającym obciążeniem dla tych, których dotyczy sytuacja choroby terminalnej. 

Zauważonym problemem był również brak opieki dedykowanej konkretnemu 

przypadkowi. Takie rekomendacje zostały wyartykułowane przez Radę Europy. Według 

tych rekomendacji osoby zaangażowane w opiekę powinny postępować zgodnie ze 

spersonalizowaną listą zadań. Tylko w pojedynczych placówkach zarejestrowano takie 

plany opieki. Niektóre placówki nie realizowały także w pełni usług medycznych 

z wykorzystaniem kadry medycznej dedykowanej opiece paliatywno-hospicyjnej. 

Dostęp do psychologów i fizjoterapeutów był nierówny, a ilość wizyt zmniejszona. 

Obserwowany wzrost nakładów na opiekę paliatywno-hospicyjną (w latach 2016-

2017 o 46% z 458 mln zł do 668 mln zł) nie pozwolił pokryć kosztów w 9 z 15 kontro-

lowanych placówek. Trudno jest jednak jednoznacznie ocenić efektywność wydatko-

wania przeznaczanych na opiekę środków. Faktem jest to, że placówki musiały szukać 

i finansować swoją działalność za pośrednictwem innych podmiotów, w tym z 1% 

podatku dla organizacji publicznych. Niektóre podmioty z tych środków finansowały 

i zapewniały podopiecznym dodatkowe wsparcie np. poprzez bezpłatne wypożyczenie 

określonego sprzętu medycznego ułatwiającego codzienne funkcjonowanie. W 80% 

hospicjów stwierdzono naruszenie umów z NFZ na udzielanie świadczeń. Najczęściej 

powodem tych naruszeń był brak wystarczającego personelu oraz zbyt rzadka częstotli-

wość wizyt domowych, co może mieć związek z brakiem personelu i funduszy. 

Ponadto stwierdzono, że NFZ z powodu niewystarczającego nadzoru nad realizacją 

świadczeń, podczas zmian umów z świadczeniobiorcami oraz z powodu wdrożonego 

systemu informatycznego, który zawierał błędy, zapłacił 2,6 mln zł za świadczenia, 

które nie znajdowały się na liście świadczeń gwarantowanych [15]. Nie są to wszystkie 

uchybienia w działalności systemu, ale na tyle istotne, że można jednoznacznie 

stwierdzić, że sposób funkcjonowania systemu opieki paliatywno-hospicyjnej wymaga 

większej uwagi rządzących, gdyż nie zapewnia w sposób wystarczający poczucia bez-

pieczeństwa Polakom. 

6. Podsumowanie 

Sprawna współpraca wszystkich podmiotów zaangażowanych w procesie sprawo-

wania opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi powinna być standardem. Należy 

mieć na uwadze, że jest to wrażliwy obszar, w którym liczy się przede wszystkim czas. 

Personel powinien być przygotowany możliwie najlepiej tak, aby móc reagować 

szybko i adekwatnie do sytuacji. Niemniej jednak jak wykazały kontrole, na niektórych 

uczelniach medycznych w Polsce nie prowadzono odrębnego kursu/przedmiotu 

z medycyny paliatywnej, co może wpływać na brak uwrażliwienia personelu na 
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potrzeby terminalnie chorych. Nie wszyscy pracujący w hospicjach posiadają też 

specjalizację z medycyny paliatywnej. Z kolei osoby pracujące w hospicjach (tych 

które były przez NIK kontrolowane) wskazywały na problem późnego kierowania 

pacjentów do ośrodka, co łączyli z brakiem wiedzy personelu medycznego, a istotnie 

wpływającego na stan chorego i całej jego rodziny [18]. Ponadto zwrócili uwagę, że 

jest niewystarczająca edukacja społeczeństwa i rekomendowali swoje wsparcie 

w opracowywaniu programów edukacyjnych dla szkół. Problem braku dostatecznej 

wiedzy społeczeństwa o opiece paliatywno-hospicyjnej potwierdziły także badania 

CBOS [12]. 

Przede wszystkim, wprowadzenie aspektów jakościowych do systemu opieki palia-

tywno-hospicyjnej powinno być jak najszybsze. Należy doprecyzować sposób funkcjo-

nowania placówek (np. godziny wizyt) oraz personelu (np. ilość podopiecznych 

przypadająca na jedna osobę, wykształcenie specjalizacyjne) dodatkowo wyposażając 

go w narzędzia niezbędne do realizacji świadczeń. Rozmieszczenie i organizacja 

funkcjonowania podmiotów, nie powinna stanowić bariery w dostępie do świadczeń, 

na które trzeba znieść limitowanie. Aktywny monitoring placówek powinien dostar-

czać informacji o realnych potrzebach pacjentów i należy elastycznie na nie reagować. 

Polityka powinna mieć podobnie jak w przypadku wszystkich innych świadczeń 

medycznych charakter krótko i długoterminowy tak, aby przyczynić się do zwięk-

szenia efektywności w wydatkach środków publicznych. Ponadto, polityka zdrowotna 

w tym obszarze powinna uwzględniać nowe technologie oraz sytuację demograficzną 

i epidemiologiczną kraju, a także standardy i przepisy o zasięgu międzynarodowym. 
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Bezpieczeństwo zdrowotne osób wymagających opieki paliatywnej i hospicyjnej 

w Polsce – stan obecny i postulowany 

Streszczenie  

Niniejszy artykuł jest poświęcony analizie funkcjonowania polskiego systemu opieki paliatywno-

hospicyjnej z uwzględnieniem opinii społeczeństwa, a także próbą wskazania działań zmierzających do 

zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród osób wymagających profesjonalnej opieki u kresu życia. 
W artykule zastosowano analizę literatury przedmiotu, aktów prawnych oraz danych statystycznych 

dotyczących badanego obszaru. Wnioskiem z prowadzonych badań jest wskazanie na konieczność reorga-

nizacji w systemie opieki paliatywno-hospicyjnej, głównie w zakresie dotyczącym kwalifikacji pacjentów 

do świadczeń medycznych oraz zwiększenia ich dostępności – na co wskazywały dane. Zadania te 
wymagają wielowymiarowej współpracy na płaszczyźnie administracji państwowej oraz w ramach 

podmiotów biorących udział w procesie sprawowania opieki nad osobami terminalnie chorymi.  

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, zdrowie, opieka paliatywno-hospicyjna, świadczenia medyczne, 

społeczeństwo 

Health security of people requiring palliative and hospice care in Poland – 

current and postulated status 

Abstract 

This article analyses the functioning of the Polish palliative and hospice care system taking into account the 
opinion of the society as well as an attempt to indicate actions aiming at increasing a sense of security 

among people requiring professional care at the end of life. The article analyses literature on the subject, 

legal acts and statistical data concerning the examined area. The conclusion of the research is an indication 

of the necessity of reorganisation in the system of palliative and hospice care, mainly in the area of 
qualification of patients for medical services and increasing their availability – as indicated by the data. 

These tasks require multidimensional co-operation on the level of state administration as well as within the 

entities involved in the process of terminal illness care.  

Keywords: safety, health, palliative/hospice care, medical services, society 
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Wpływ przekazów medialnych na bezpieczeństwo 

wewnętrzne w kontekście zamieszek w Stanach 

Zjednoczonych i w Europie w XXI wieku 

1. Wstęp  

Media mają coraz większy wpływ na nasze życie. Na przełomie drugiej i trzeciej 

dekady XXI wieku siła mediów jest nie do przecenienia, z uwagi na ich zasięg 

spowodowany przez postęp technologiczny, a także na kapitał, jakim dysponuje 

przemysł medialny. Popularne potoczne powiedzenie, że media to „czwarta władza” 

staje się coraz mniej aktualne, gdyż pojawiają się już przypadki, w których trzy 

pierwsze władze mają mniejszą siłę oddziaływania na społeczeństwo. Dobitnym 

przykładem tego stanu rzeczy mogą być ostatnie wybory prezydenckie w Stanach 

Zjednoczonych i zamieszanie, które się wokół nich wytworzyło. W pewnym momen-

cie urzędujący prezydent Donald Trump został niemalże odcięty od możliwości komu-

nikowania się ze swoimi wyborcami. Jego przemówienie w telewizji zostało 

przerwane, zaś konto na popularnym serwisie społecznościowym – Twitter, zabloko-

wane. W zglobalizowanym społeczeństwie Stanów Zjednoczonych doszło do sytuacji, 

w której prezydent kraju utracił możliwość realnego komunikowania się z obywate-

lami. Przykład ten pokazuje, że jeżeli nawet głowa, wciąż jeszcze potencjalnie najsil-

niejszego państwa na świecie, traci możliwość swobodnego kierowania przekazu do 

obywateli z powodu arbitralnych decyzji prywatnych właścicieli mediów, to te ostatnie 

mają ogromny wpływ również na samą władzę, a co za tym idzie, na kształtowanie 

opinii społecznej swoich odbiorców. Decyzyjność mediów w zakresie tego, jakie treści 

trafią do odbiorców, a jakie zostaną skutecznie ograniczone, świadczy o niespo-

tykanym dotychczas, ogromie wpływu organów medialnych na świat. Taka sytuacja 

może stanowić także potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.  

W niniejszym artykule, autor stara się omówić rolę mediów we współczesnym 

świecie, opisując mechanizmy wpływu na społeczeństwo i opinię publiczną. Znaczenie 

mediów stara się także umiejscowić w kontekście ostatnich zamieszek społecznych 

w krajach wysokorozwiniętych – np. Stanach Zjednoczonych, ale także na Ukrainie 

i w Polsce. Celem artykułu jest ocena wpływu mediów na wybuch, eskalację i ewentu-

alne zakończenie tych zamieszek, a także analiza doniosłości tego wpływu w kon-

tekście bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. 

2. Znaczenie mediów we współczesnym świecie 

Dynamiczny rozwój mediów w ciągu ostatnich dziesięcioleci wywarł ogromny 

wpływ na codzienne życie ludzi w większości krajów świata. Rosnące znaczenie 

kanałów informacyjnych, w szczególności zaś Internetu, pozwolił, skomunikować ze 

sobą odległe zakątki globu, a także umożliwił, błyskawiczny przepływ informacji, 

                                                                   
1 michal.t.podgorski@gmail.com, badacz niezależny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na 

Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, mgr prawa. 

mailto:michal.t.podgorski@gmail.com


Wpływ przekazów medialnych na bezpieczeństwo wewnętrzne w kontekście zamieszek  

w Stanach Zjednoczonych i w Europie w XXI wieku 

 

63 

których dostępność jest większa niż kiedykolwiek w historii. Powszechność sieci 

internetowej nie pozostaje bez znaczenia dla żadnej z dziedzin życia dzisiejszych 

społeczeństw. Dotyczy to także polityki i bezpieczeństwa, których kształt jest dzisiaj 

zupełnie inny niż jeszcze kilka lat temu, co ma ścisły związek z przepływem 

informacji. 

Rozwój mediów przyczynił się do przyspieszenia globalizacji, sprawiając że 

najważniejsze informacje nie umykają już nikomu, kto chce je śledzić. Z drugiej 

jednak strony natłok wiadomości powoduje zjawisko tzw. przeciążenia informa-

cyjnego, wynikającego z faktu opanowania przez media właściwie wszystkich dziedzin 

życia człowieka. W przyciąganiu naszej uwagi media stosują wszystkie dostępne 

środki, nierzadko nie uwzględniając zasad etycznych, jakimi powinny się kierować, 

czy misji jaką powinny spełniać [1]. 

Rola mediów oraz dziennikarstwa zaczęła tworzyć się właściwie już z wynalezie-

niem i upowszechnieniem druku w Europie za sprawą J. Gutenberga. Możliwości 

szybszego dotarcia do większej publiczności były wykorzystywane przez różne grupy 

interesu, które za pomocą drukowanych broszur czy biuletynów umacniały swoją 

pozycję informacyjną i dzięki czemu były w stanie łatwiej forsować własne agendy 

wśród społeczeństwa [2]. Na przełomie XIX i XX wieku wynaleziono techniki 

utrwalania słowa i obrazu, takie jak telegraf oraz fotografia. W pierwszej połowie XX 

wieku powstało radio, zaś w drugiej telewizja. Skok technologiczny w dziedzinie 

przekazywania informacji, który dokonał się na przestrzeni mniej więcej stu lat, 

spowodował prawdziwą rewolucję w dziedzinie komunikowania [3]. Wraz z rozwojem 

możliwości przekazywania informacji za pomocą technologicznych wynalazków, 

wzrosła ilość osób pracujących w branży medialnej. Pojawiły się nowe zawody, jak 

choćby prezenter telewizyjny czy radiowy. Rosnąca liczba odbiorców, do której można 

było dotrzeć za pomocą nowych kanałów komunikacji sprawiła, że osoby, prze-

kazujące te informacje szybko zyskały popularność. W dzisiejszych czasach, gdy 

telewizja ma ogromny zasięg, prezenterzy telewizyjni stali się celebrytami i nierzadko 

również autorytetami dla dużych grup społecznych. Rozwój mediów miał także wpływ 

na inne zawody, które zostały wystawione na większą grupę odbiorców. Aktorzy, 

muzycy czy politycy dzięki mediom byli w stanie dotrzeć do szerokich mas 

społecznych w sposób o wiele bardziej skuteczny niż kiedykolwiek, przez co ich 

pozycja w społeczeństwie wzrosła. Sytuacja ta sprawiła, że politycy musieli znacznie 

bardziej niż kiedyś dostosowywać swój przekaz do odbiorcy, a także ostrożnie 

formułować swoje wypowiedzi, mając świadomość, że ich słowa w krótkim czasie 

dotrą do szerokich mas ludności. Pojawienie się i upowszechnienie mediów 

społecznościowych dodatkowo spotęgowało to zjawisko. 

Gwałtowny rozwój technologii oraz postępująca globalizacja doprowadziły do 

wykształcenia się tak zwanego społeczeństwa medialnego [3]. Wszelkiego rodzaju 

media nie tylko są obecne w życiu jednostek, ale kształtują strukturę całego życia 

społecznego, wpływając na procesy zachodzące w społeczeństwie. Nasycenie kanałów 

informacyjnych w życiu przeciętnego człowieka jest tak duże, że nie sposób oprzeć się 

wrażeniu, że wiele osób ulega uzależnieniu od mediów. Dzień zaczyna od sprawdzania 

nowych informacji na portalach społecznościowych lub w telewizji. Do cech 

społeczeństwa medialnego należą zatem między innymi: upośrednienie kontaktów 
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międzyludzkich przez różnego rodzaju platformy komunikacji, tworzenie specyficznej 

rzeczywistości przez media, zwanej inaczej kulturą medialną, a także obecność technik 

medialno-informacyjnych w niemal każdym ludzkim działaniu [3]. 

Należy zwrócić uwagę, że w społeczeństwie medialnym, którego członkowie są 

nieustannie poddawani ekspozycji na bodźce informacyjne, istnieje zagrożenie 

wystąpienia manipulacji. Systemy demokracji liberalnej, które przynajmniej 

deklaratywnie stawiają na wolność wypowiedzi i pluralizm poglądów, jednak nie 

zawsze są w stanie zabezpieczyć społeczeństwo przed manipulacją ze strony 

dziennikarzy, właścicieli koncernów medialnych czy polityków, wykorzystujących 

media do forsowania własnej agendy. Według K. Cwynar „możliwe jest sterowanie 

społeczeństwem w taki sposób, aby realizowało ono niejednokrotnie cele niewyni-

kające z potrzeb członków społeczeństwa i na rzecz ich dobra, lecz odpowiadające 

chociażby dysponentom tego rodzaju środków. Media w tych wypadkach służą – 

a wręcz są narzędziami manipulacji” [2]. Wolność mediów to z jednej strony 

gwarancja pluralizmu wypowiedzi, który powinien być immanentną częścią 

demokracji liberalnej, z drugiej ryzyko fałszowania przekazu lub zniekształcania 

prezentowanych informacji. Zjawisko tak zwanych fake news, czyli informacji 

z założenia nieprawdziwych, jest coraz częstszym narzędziem dezinformacji, stosowa-

nym przez różne grupy interesów, niewyłączając przedstawicieli władzy państwowej, 

w celach m.in. walki politycznej. 

Rozważania dotyczące roli mediów we współczesnym świecie należałoby 

uzupełnić o teorie komunikacji. M. Fleischer uważa, że system społeczny wraz ze 

wszystkimi swoimi subsystemami jest produktem komunikacji. Stawia tezę, że 

właściwie wszystko co obserwujemy w otaczającej nas rzeczywistości ma związek 

z komunikacją. Dziedziny, takie jak: gospodarka, prawo, administracja, religia, czy 

polityka, poza byciem społecznymi systemami funkcyjnymi, są także formami 

komunikacji w całym systemie społecznym [4]. Integralną częścią systemu komuni-

kacji, w obrębie którego funkcjonują media, jest przekazywanie informacji. Według 

teorii B. Berelsona i G.A. Steinera, częścią tego samego systemu jest również przeka-

zywanie idei, emocji i umiejętności, a zatem aspekty daleko wychodzące poza samo 

informowanie [5]. 

Także M. Wendland dostrzega potrzebę rozróżnienia przekazywania informacji 

i działania komunikacyjnego. Działanie komunikacyjne ma znacznie więcej funkcji niż 

jedynie przekazywanie informacji, wśród których H. Lasswell wyróżnia: nadzoro-

wanie, podtrzymywanie relacji społecznych, transmisję dziedzictwa kulturowego. 

Z kolei R. Jakobson wymienia funkcje: emotywną, poznawczą, poetycką, fatyczną, 

metajęzykową i konatywną [6]. 

Komunikowanie odbywać się może na kilku poziomach, m.in. interpersonalnym, 

grupowym czy instytucjonalnym. Jednym z tych poziomów jest także komunikowanie 

masowe, będące podstawą kultury masowej. Cechą tej formy komunikacji jest 

zastosowanie skomplikowanych środków technicznych, które umożliwiają zwiększenie 

liczby i szybkości transmisji danych, a także jednokierunkowość i niesymetryczność 

przekazu [7]. Jednocześnie, w dobie ogromnego wzrostu znaczenia mediów społeczno-

ściowych należy zastanowić się czy element jednokierunkowości mógłby być 

zamieniony w wielokierunkowość.  
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W kontekście powyższych rozważań warto także przytoczyć strategie interakcji 

werbalnych, które pomogą zrozumieć rolę, jaką media odgrywają w systemie 

komunikacji, a co za tym idzie w społeczeństwie. W literaturze wyróżnia się trzy grupy 

takich strategii, w zależności od celu interakcji. Są to: strategie informacyjno-

weryfikacyjne, aksjologiczno-emotywne, behawioralne oraz występujące zawsze 

w parze z jedną z wyżej wymienionych strategie metadyskursywne [7]. Do celów 

niniejszego artykułu zasadnym jest opisanie trzech głównych grup. 

Pierwsza grupa skupia się przede wszystkim na przekazywaniu informacji. 

Interakcje mają na celu uzyskanie konkretnych danych oraz weryfikację ich 

prawdziwości. Cechą charakterystyczną tej strategii interakcji są pytania, zaprzeczenia 

i przypuszczenia. 

Celem drugiej grupy strategii – aksjologiczno-emotywnych jest już ujawnienie 

indywidualnego i emocjonalnego stosunku do danej sprawy, a także podkreślanie wagi 

poruszanych tematów. Charakterystyczne są tutaj operatory emotywne i oceniające, 

służące do zakomunikowania niezadowolenia, radości, pochwały, dumy czy pogardy 

dla konkretnego tematu. Używanie tych strategii pozwala w znaczny sposób wpływać 

na odbiorcę poprzez wywołanie w nim emocjojnalnego związku ze sprawą, zmuszenie 

do refleksji, zaś w konsekwencji wytworzenie w nim określonej postawy. 

Strategie behawioralne mają na celu wywieranie wpływu na odbiorcę i przekony-

wanie go do konkretnych zachowań. Charakteryzują się obecnością próśb, nakazów, 

sugestii czy żądań. Stosowane są często w połączeniu z poprzednimi strategiami, co 

służy wzmocnieniu przekazu i osiągnięciu lepszego efektu perswazji [7].  

Dysponenci kanałów komunikacji masowej, jakimi są media, doskonale zdają sobie 

sprawę z istnienia tych, a także wielu innych strategii komunikowania i często z nich 

korzystają. O ile informowanie wydaje się nam oczywistą rolą mediów i celem, dla 

którego istnieją, o tyle należałoby zapytać czy rolą mediów jest wzbudzanie emocji 

i wymuszanie konkretnych zachowań na członkach społeczeństwa. Nietrudno odnieść 

wrażenie, że we współczesnym świecie media skupiają się jednak przede wszystkim na 

próbie wywołania jak najsilniejszych emocji – często negatywnych – gdyż te ułatwiają 

im dotarcie do odbiorcy. Przebicie się przez natłok informacji do jak największej grupy 

ludzi jest dzisiaj prawie niemożliwe bez wzbudzenia sensacji. Przedstawiciele mediów 

tradycyjnych – prasy, telewizji, ale także użytkownicy mediów społecznościowych, 

zmuszeni są do używania różnego rodzaju technik manipulacyjnych, dzięki którym są 

w stanie zwrócić uwagę odbiorcy na swój materiał, który bez tych technik zginąłby 

w gąszczu tysięcy innych. 

W teoriach komunikacji masowej znane są techniki manipulacji wykorzystywane 

przez nadawców treści, takie jak m.in.:  

 gatekeeping – autorytatywna selekcja informacji; 

 framing (ramowanie) – dostarczanie wskazówek jak interpretować dany obraz lub 

informację; 

 agenda-setting – ustalanie hierarchii priorytetów i nadawnie rangi informacjom [8]; 

 priming (torowanie) – sztuczne kreowanie ważności prezentowanych informacji. 

Celem jest przekonanie odbiorców, że informacje są ważne, ponieważ często 

pojawiają się w mediach [9]. 
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Powszechne korzystanie z technik manipulacji przez media w XXI wieku jest ich 

daleko idącym wykroczeniem poza rolę jedynie informacyjną. Jednym z powodów tak 

silnej pozycji mediów w społeczeństwie jest pełnienie przez nie roli nie tylko prze-

kaźnika informacji, ale i kreatora myśli i zachowań wielkich mas społecznych. 

3. Bezpieczeństwo wewnętrzne a media 

Funkcjonowanie mediów we współczesnym świecie ma także ogromne znaczenie 

dla bezpieczeństwa wewnętrznego poszczególnych państw. Nie da się dziś nie docenić 

roli mediów, zwłaszcza tych społecznościowych, w kształtowaniu nastrojów społecz-

nych, a w konsekwencji ich eskalacji w sytuacjach kryzysowych. Media społeczno-

ściowe są dziś wykorzystywane zarówno przez państwo, partie polityczne, jak i róż-

nego rodzaju organizacje społeczne do kształtowania polityki wewnętrznej kraju [10]. 

Wśród specjalistów zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa narodowego, 

coraz częściej podkreśla się znaczenie informacji, jej przekazywania oraz kanałów 

komunikacyjnych jako strategicznych elementów bezpieczeństwa, wykorzystywanych 

również w ramach tak zwanej wojny hybrydowej [11]. Przekazy medialne są w dzisiej-

szym świecie wykorzystywane do wywierania wpływów i nacisków w polityce 

międzynarodowej. Media należą do kategorii tak zwanej soft power (miękkiej siły). 

Celem wykorzystania soft power (w przeciwieństwie do hard power – twardej siły 

przymusu militarnego lub ekonomicznego) jest sprawienie, by inni pragnęli tych 

samych skutków, co my, przyciągając ludzi raczej, niż ich przymuszając [12]. Rosnący 

wpływ miękkiej siły w międzynarodowych konfliktach jest możliwy m.in. dzięki 

rozwojowi technologii, w szczególności związanych z komunikacją, a także rozrostowi 

systemów medialnych. Znaczącą rolę mediów w charakterze katalizatora niepokojów 

społecznych można w sposób wyraźny zaobserować w ramach polityki prowadzonej 

przez Federację Rosyjską, zwłaszcza w kontekście wojny na Ukrainie. Media, jako 

narzędzie konfliktu, chociażby poprzez propagandę, były wykorzystywane także przez 

Stany Zjedoczone w wojnach w Wietnamie czy w Iraku [13].  

Odpowiednio kreowany przekaz medialny, docierający do znacznej części obywa-

teli, ma ogromny wpływ na kształtowanie opinii publicznej w danym kraju, a co za 

tym idzie na poparcie udzielane konkretnym działaniom rządzących. Kontrola prze-

kazu medialnego przez państwa oraz nakłady finansowe na infrastrukturę medialną są 

dzisiaj ważnym elementem budowania przewagi strategicznej przez kraje i stanowią 

ważny czynnik polityki międzynarodowej, a co za tym idzie są częścią budowania tzw. 

kultury bezpieczeństwa państwa. 

W kontekście bezpieczeństwa narodowego, media jak i cały system medialny, 

pełnią rolę nie do przecenienia. Wyrazem tego jest chociażby Strategia Bezpie-

czeństwa Narodowego RP, w której znaleźć możemy punkty odnoszące się do roli 

systemów medialnych, w kontekście kreowania i utrzymania bezpieczeństwa państwa. 

Do celów strategii należą m.in. promocja polskiej gospodarki i wspieranie polskich 

przedsiębiorców, budowa prestiżu Polski w otoczeniu międzynarodowym, a także 

zwrócenie uwagi na strukturę własnościową głównych polskich instytucji medialnych 

[14]. 

Niezwykle ważnym, podkreślanym w literaturze aspektem bezpieczeństwa zwią-

zanym z mediami, jest ich rola w zarządzaniu kryzysowym. W tym obszarze jako ważny 

element radzenia sobie z sytuacją kryzysową podnosi się często współpracę rządu 
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z mediami. Współpraca z mediami to kluczowy aspekt zarządzania kryzysowego. Te, 

mają bowiem możliwość zapewniania bieżącego obiegu informacji i mogą w ten 

sposób udzielać wsparcia służbom ratowniczym. Także wykorzystanie infrastruktury 

telekomunikacyjnej oraz cyfrowej, którą dysponują media, stanowi ważny element 

radzenia sobie z kryzysem i może znacząco poprawić efektywność służb i instytucji 

przeznaczonych do walki z zagrożeniem [15]. 

Ważna może okazać się także rola mediów społecznościowych w zarządzaniu 

kryzysem. Mogą one stać się częścią systemu wczesnego ostrzegania i powiadamiania 

ludności, a także informować o usunięciu zagrożenia, bądź jego eskalacji. Mogą także 

mieć znaczenie w kontekście wzajemnej łączności obywateli, tworzenia wspólnot, 

zapewniania sobie wsparcia i samoorganizacji się grup społecznych w trudnych 

chwilach [16]. 

Nietrudno sobie wyobrazić, że narzędzia komunikacji, jakimi dysponują media oraz 

możliwość dotarcia w szybkim czasie do szerokiego grona odbiorców, mogą przy-

służyć się zarówno do eskalacji jak i do deeskalacji kryzysu, a także znacząco wpłynąć 

na jego społeczne postrzeganie. Współczene media, mają bowiem możliwość zarówno 

przyczynienia się do uspokojenia obywateli, jak i do podsycania społecznego strachu. 

Efektem takiej działalności może być także zjawisko zwane paniką moralną, opisy-

waną jako wywoływanie niepokoju społecznego (social anxiety), poprzez zdefinio-

wanie zagrożenia dla społecznych wartości i interesów, również przy użyciu określonej 

i często stereotypowej stylistyki [17]. 

Zjawisko to było przez media używane chociażby w kontekście kryzysu migracyj-

nego w Europie i z perspektywy osób oraz kanałów medialnych, prezentujących 

odmienne poglądy na temat fali migracji. Konsekwencją paniki, wywoływanej przez 

media na rzadkie, marginalne zachowania niepożądane jest wzrost niechęci obywateli 

wobec tych zachowań, co w konsekwencji może prowadzić do eskalacji i potęguje 

początkowo marginalne zjawiska [18].  

A. Chodyński pisze, że od mediów oczekuje się udziału w kreowaniu zachowań 

prospołecznych, z uwzględnieniem treści opartych o określony system wartości [15]. 

Jeśli nawet media występują w tej roli, istnieje zagrożenie, że będą także brały udział 

w podsycaniu nastrojów społecznych, mogących prowadzić do wzrostu niepokojów, 

a w konsekwencji do zamieszek. 

4. Rola mediów w eskalacji zamieszek 

W kontekście rozważań tytułowych niniejszego artykułu, zasadnym jest przyjrzenie 

się wpływowi mediów (także mediów społecznościowych) na eskalację wydarzeń 

społecznych ostatnich lat.  

Jeden z najbardziej transparentnych przykładów stanowią niepokoje społeczne 

związane ze śmiercią George’a Floyda w Stanach Zjednoczonych oraz wytworzonego 

przy tej okazji ruchu Black Lives Matter (BLM). Rola mediów społecznościowych 

uwidoczniła się już w momencie tragicznego wydarzenia, jakim była śmierć amery-

kańskiego obywatela George’a Floyda w maju 2020 roku. Człowiek ten zmarł niedługo 

po ujęciu go przez policję. Nakręcony telefonem film z zatrzymania, na którym widać 

było oficera policji przyciskającego mężczyznę kolanem do ziemi, został udostępniony 

w Internecie, dzięki czemu mógł w błyskawicznym tempie dotrzeć do milionów 

odbiorców. Zdarzenie to wywołało falę oburzenia społecznego i zapoczątkowało wiele 
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protestów w całym kraju, a także poza nim. Już następnego dnia, pod wpływem akcji 

protestacyjnej w Minneapolis, doszło do zwolnienia czterech policjantów, biorących 

udział w zatrzymaniu [20]. Całe to zdarzenie, w którym lokalne władze musiały w tak 

szybki sposób zareagować na niezadowolenie opinii publicznej, było bezpreceden-

sowe. Trudno oprzeć się wrażeniu, że działanie przełożonych było w tym przypadku 

powodowane presją ze strony opinii publicznej, nie zaś merytorycznym oglądem 

sprawy. Dokładne i rzetelne zbadanie zachowania policjantów nie było możliwe do 

przeprowadzenia w tak krótkim czasie. 

Sam ruch BLM istniejący w Stanach Zjednoczonych, ukształtował się w drugiej 

dekadzie XXI wieku jako wyraz sprzeciwu wobec tak zwanego systemowego rasizmu 

w Ameryce. Konkretnym wydarzeniem, jakie dało mu początek w 2012 r., była śmierć 

w wyniku postrzelenia czarnoskórego Trayvona Martina. Rok później, sąd uniewinnił 

sprawcę – George’a Zimmermana, co wywołało sprzeciw opinii publicznej, do-

patrującej się rasizmu w wyroku sądu. Od tamtego czasu, w mediach społecznościo-

wych zaczął pojawiać się hashtag (znacznik) #blacklivesmatter, ogniskujący opinię 

publiczną wokół problemu rasizmu. Ruch systematycznie zyskuje na popularności 

w momentach, w których dochodzi do tragicznych wydarzeń, w których śmierć ponosi 

obywatel USA. 

W kolejnych zdarzeniach, w których śmierć ponosili obywatele, wzmianki o BLM 

zyskiwały coraz większą popularność. Tak było w 2016 roku, kiedy po tragicznej 

strzelaninie w Dallas, śmierć poniosło pięciu policjantów, zabitych w akcie sprzeciwu 

wobec brutalności policji. Podczas manifestacji przeciwko nadużywaniu środków 

przymusu przez policję w Stanach Zjednoczonych doszło do tragicznego wydarzenia. 

Snajper, członek armii amerykańskiej Micah Xavier Johnson postrzelił dwunastu bia-

łych policjantów, z czego pięciu z nich poniosło śmierć. Strzelec był podejrzany 

o wspieranie radykalnej organizacji Czarne Pantery – stawiającej sobie za cel ochronę 

mniejszości rasowych w Stanach Zjednoczonych. Hashtag BLM pojawił się wtedy 

ponad 1,3 mln razy w ciągu kilku dni na serwisie społecznościowym Twitter [21].  

Treści prezentowane w odniesieniu do ruchu BLM skupiały ludzi wokół sprzeciwu 

wobec systemowego rasizmu w Stanach Zjednoczonych. O ile negatywna ocena 

zjawiska rasizmu nie budzi żadnych wątpliwości w cywilizowanych społeczeństwach, 

o tyle kontrowersyjne pozostaje wykorzystanie przekazu związanego z wydarzeniami, 

w których dochodziło do tragicznych śmierci obywateli, w celu podsycania niechęci 

wobec funkcjonariuszy policji, czego dramatycznym wyrazem były wydarzenia 

w Dallas w 2016 roku, a także późniejsze w 2020 roku.  

W badaniach M. Mundt, K. Rossi, Ch.M. Burnett, dostrzeżono silny wpływ mediów 

społecznościowych na tak zwany Coalition Building, czyli organizowanie się różnych 

grup społecznych, często niewspółpracujących ze sobą na co dzień, w ramach 

wspólnego celu. Zauważalne było także szybkie zyskiwanie popularności przez 

różnego rodzaju społecznych liderów, którzy dzięki możliwości błyskawicznego 

dotarcia do szerokiego grona odbiorców używali haseł nawołujących do walki 

z rasizmem do własnych, politycznych celów [22].  

Śmierć George’a Floyda w maju 2020 roku, zapoczątkowała serię wydarzeń, których 

konsekwencją były liczne zamieszki na ulicach amerykańskich miast. Dochodziło 

w nich do licznych starć z policją, ale także do ataków na mienie prywatne i rabowania 
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sklepów. Obraz medialny tych wydarzeń był często nacechowany emocjonalnie. 

Media z obu stron stosowały techniki mające na celu, z jednej strony tłumaczenie 

i usprawiedliwianie agresywnych zachowań uczestników zamieszek w kontekście 

walki z rasizmem i brutalnością policji, a z drugiej wyolbrzymianie tych zachowań 

i wzbudzenie niechęci wobec całego ruchu BLM.  

Z innego punktu widzenia, liczne korporacje opowiadały się po stronie protestu-

jących, wykorzystując faktyczny sprzeciw społeczeństwa do własnych celów marke-

tingowych. Za przykład może posłużyć sytuacja, w ktorej firma Microsoft wysłała 

mailowe zapytanie do jednego z artystów w celu wykonania muralu na ścianie swojego 

sklepu, wyrażającego poparcie dla ruchu BLM. W wiadomości elektronicznej padło 

stwierdzenie, że Microsoft życzy sobie, aby dzieło wykonane zostało jak najszybciej, 

póki temat BLM jest wciąż aktualny. Adresat wiadomości udostępnił maila w mediach 

społecznościowych, co wywołało falę oburzenia i krytyki płynącej w stronę Micro-

softu, z którą firma musiałą się liczyć [23]. 

Przykład ten pokazuje z jednej strony ogromną siłę komunikacji w mediach 

społecznościowych, z drugiej zaś ryzyko wykorzystywania ważnych tematów społecz-

nych przez korporacje w celach marketingowych. 

Kolejnym przykładem znaczenia mediów w eskalacji konfliktów oraz roli medial-

nych kanałów komunikacyjnych w kontekście bezpieczeństwa są wydarzenia, które 

miały miejsce wokół konfliktu z Rosją. W literaturze zwraca się uwagę choćby na fakt, 

że większość liczących się mediów rosyjskich jest w rękach państwowych, w związku 

z czym przekaz przez nie prezentowany może być używany do przekonywania opinii 

publicznej o słuszności polityki wobec Ukrainy. Z drugiej strony, media na Ukrainie 

pozostają w znacznej części w rękach prywatnych, co daje możliwości manipulowania 

przekazem przez ich aktualnych dysponentów, w zależności od potrzeb politycznych 

i wizerunkowych [13]. 

Podczas wydarzeń związanych z tzw. Majdanem w 2014 roku, pierwsze prostesty 

obywateli organizowane były głównie przez media społecznościowe, za pomocą 

serwisów takich jak Facebook, czy Vkontakte, a także nagłaśniano je przez telewizje 

internetowe: „Spilno TV”, „Hromadianske TV”. Dzięki internetowym kanałom 

komunikacji, możliwe było zebranie w bardzo krótkim czasie tysięcy osób, których 

protesty rozpoczęły przemiany systemowe w całym kraju, włącznie ze zmianą władzy 

i licznymi ofiarami wśród cywili. Skala tych wydarzeń nie byłaby prawdopodobnie tak 

duża, gdyby media głównego nurtu nie poparły protestujących, ukazując najbardziej 

brutalne obrazy, związane z kijowskimi manifestacjami, np. agresywne zachowania 

policji, zachęcając tym samym coraz więcej osób do protestów [13]. 

Z drugiej strony, sytuacja wykorzystywana była przez media pro-rosyjskie, 

zarówno na Ukrainie jak i w samej Rosji. Ukazywanie władzy Ukrainy jako nieu-

dolnej, sugerując tym samym destabilizację państwa, było jednym z czynników, który 

w istotny sposób wpłynął na wydarzenia w Donbasie i zachęcił pro-rosyjskich 

separatystów do działań zbrojnych [13]. Rosjanie wykorzystali kanały komunikacji 

medialnej do prowadzenia tzw. wojny nowej generacji, której jednym z filarów jest 

właśnie informacja i kanały komunikowania. 

Przykładem przekazów medialnych wywołujących niepokoje społeczne wewnątrz 

kraju mogą być także wydarzenia z jesieni 2020 roku. Ogłoszenie przez Trybunał 
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Konstytucyjny wyroku o tzw. „aborcji eugenicznej” spotkało się z niemałym oburze-

niem społecznym. Użytkownicy portali społecznościowych zaczęli masowo wyrażać 

swój sprzeciw w sieci, ale także organizować protesty, które były intensywnie 

promowane w Internecie. Internetowe wydarzenia na portalach, takich jak Facebook 

i Twitter wyprowadziły na ulice tysiące osób, głównie młodych, chcących wyrazić 

swój sprzeciw wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz rządu.  

Media tradycyjne, takie jak prasa i telewizja odegrały z kolei rolę, która doprowa-

dziła do jeszcze większej polaryzacji społeczeństwa. Publiczne kanały informacyjne 

związane z rządem, krytykowały protestujących i nawoływały do obrony kościołów, 

zachęcały do występowania przeciw protestującym, a także zwracały uwagę na ryzyko 

wzrostu zakażeń koronawirusem, jako że wydarzenia miały miejsce w trakie trwania 

pandemii. Z kolei, niektóre media prywatne nie kryły poparcia wobec protestujących, 

tłumacząc akty wandalizmu i wulgarny język uczestniczek i uczestników protestów 

uzasadnionym oburzeniem. Nie brakowało także wypowiedzi niektórych lekarzy, 

którzy twierdzili, że protesty nie przyczynią się do wzrostu liczby zakażeń [24].  

Skrajnie różne obrazy prezentowane w popularnych kanałach komunikacji 

masowej, zaostrzyły konflikt społeczny, który groził eskalacją w stronę zamieszek 

ulicznych i mógł potencjalnie doprowadzić do destabilizacji kraju. Należy negatywnie 

ocenić działanie mediów w czasie tzw. strajku kobiet, które nie poprzestając na 

przekazywaniu informacji, dopuszczały się rozmaitych technik manipulacyjnych, 

w celu wywołania skrajnych emocji u jednej lub drugiej strony społeczeństwa. 

Zasięgi, jakie oferowały kanały komunikacji mediów społecznościowych związane 

z protestami, umożliwiły wzrost popularności skrajnie feministycznej organizacji 

Strajk Kobiet, założonej w 2016 roku. Przewodnicząca Marta Lempart, zyskała uwagę 

opinii publicznej, w dużej mierze dzięki obrazom medialnym, w których pełniła rolę 

jednej z liderek ruchu. To kolejny przykład na znaczącą rolę mediów w kształtowaniu 

nie tylko opinii publicznej, ale także sceny polityczno-społecznej. W tym konkretnym 

przypadku w kreowaniu liderów opinii i społecznych przywódców. 

5. Podsumowanie 

Wraz z intensywnym rozwojem technologicznym oraz postępującymi procesami 

globalizacji, kanały komunikacyjne zaczęły pełnić znaczącą rolę w społeczeństwie. 

Rozwój telewizji, Internetu oraz mediów społecznościowych przyczynił się do 

powstania społeczeństwa medialnego, w którym szum informacyjny stał się podstawo-

wym i codziennym elementem życia. Natłok komunikatów, z którym codziennie 

mierzy się przeciętny obywatel, umożliwia powstawanie technik manipulacji medial-

nej, dając jednocześnie pole do licznych nadużyć ze strony nadawców tych komu-

nikatów. Przekazy medialne stały się narzędziami w rękach różnych grup interesów, 

nie wyłączając polityków i rządzących, do promowania własnej agendy i kształtowania 

opinii publicznej w pożądany przez siebie sposób. 

W oparciu o teorie komunikacji badaczy takich jak Wendland, Kulczycki, czy 

Fleischer[6], możemy stwierdzić, że media przestały pełnić jedynie rolę przekaźnika 

informacji, coraz częściej stosując mechanizmy sterowania społeczeństwem, poprzez 

coraz bardziej emocjonalne i wartościujące obrazy. Filtrowanie obiektywnych infor-

macji stało się sztuką w świecie, w którym instytucje medialne prześcigają się w stoso-

waniu technik manipulacji. Rola mediów pozostaje jednak kluczowa w przypadku 
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pojawienia się momentów krytycznych. Infrastruktura i zasoby, jakimi dysponują 

właściciele mediów, w momencie poważnego kryzysu mogłyby być wykorzystane 

przez rząd i służby ratownicze. Z tego też powodu, niebezpieczna wydaje się sytuacja, 

w której zwykłemu obywatelowi coraz trudniej zaufać mediom, zwłaszcza jeżeli 

w różnych kanałach komunikacji dostrzega on pełne emocji, nierzadko sprzeczne 

przekazy. 

Media to także ważny element bezpieczeństwa, zaliczany do kategorii soft power, 

wykorzystywany coraz częściej jako dźwignia wywierania nacisku przez państwa 

w polityce zagranicznej. 

Także w polityce wewnętrznej rola mediów jest znacząca, ponieważ ich zasięgi, 

zwłaszcza w dobie mediów społecznościowych, a także szybkość przekazu sprawiają, 

że wywierają one ogromny wpływ na opinię publiczną, a w konsekwencji także na 

władze. Konieczność szybkiego reagowania przez instytucje publiczne na odezwę 

obywateli nie byłaby możliwa, gdyby nie rozwój technologiczny i pojawienie się 

nowego typu kanałów komunikacji, do jakich należą media społecznościowe. 

Wreszcie media, zarówno te społecznościowe, jak i tradycyjne, stanowią narzędzie 

wspomagające samoorganizacje się grup ludzi, którzy za pomocą Internetu widzą skalę 

poparcia dla danej sprawy, skłonni są wyjść na ulicę i wziąć udział w danym 

wydarzeniu. Sytuacja ta sprzyja dynamicznemu kreowaniu liderów, którzy na popular-

nych hasłach społecznych budują swój kapitał polityczny. 

W zglobalizowanym społeczeństwie informacyjnym media pełnią jedną z najważ-

niejszych ról. Siła oddziaływania poszczególnych kanałów komunikacji nigdy jeszcze 

nie była tak duża. Z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego należy pamiętać 

o sile oddziaływania mediów, także tych społecznościowych oraz o tym, że nie należy 

lekceważyć wpływu opinii publicznej na kształtowanie rzeczywistości. Nieodpo-

wiednie użycie kanałów komunikacji we współeczesnym środowisku społecznym 

może bowiem prowadzić do eskalacji konfliktów wewnętrznych i w konsekwencji do 

destabilizacji państwa.  
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Wpływ przekazów medialnych na bezpieczeństwo wewnętrzne w kontekście 

zamieszek w Stanach Zjednoczonych i w Europie w XXI wieku 

Streszczenie 

W XXI wieku zauważalny jest istotny wzrost wpływu mediów na procesy zachodzące w społeczeństwie. 

Rozwój telewizji i internetu, coraz większy kapitał stojący za korporacjami medialnymi spowodował, że 

siła ich oddziaływania na rzesze ludzkie jest ogromna. Poza wielkimi stacjami telewizyjnymi, nie do 
przecenienia wydaje się także ekspansja mediów społecznościowych i ich rosnące znaczenie społeczne 

i kulturowe.  

Dynamiczny początek XXI wieku obfitował w różnego rodzaju wydarzenia, które doprowadzały do 

niepokojów społecznych i zamieszek na ulicach miast Europy oraz Stanów Zjednoczonych. Niejedno-
krotnie, uliczne starcia obfitowały w ofiary w ludziach, a także liczne zniszczenia mienia. Wrzenia 

wywoływane niezadowoleniem znacznych grup społecznych mają negatywny wpływ na stabilność rządów 

w danym kraju i są niepożądanym zjawiskiem z perspektywy myślenia o bezpieczeństwie narodowym.  

Celem artykułu jest ocena wpływu, jaki przekaz medialny wywiera na masy społeczne, w kontekście 
wybranych wydarzeń w świecie zachodnim w XXI wieku, między innymi niedawnych niepokojów 

w Stanach Zjednoczonych, powiązanych z tak zwanym ruchem Black Lives Matter (BLM). Dokonana 

zostanie także analiza czy rosnąca pozycja mediów oraz radykalizacja przekazu i chęć potrzeby 

generowania emocji przez instytucje medialne stymuluje eskalację tego rodzaju wewnętrznych konfliktów 
i wpływa pośrednio na bezpieczeństwo państwa. Autor próbuje wykazać, że powszechna dostępność infor-

macji, a także potrzeba przebicia się do szerszego odbiorcy za pomocą silnego, nacechowanego emocjami 

przekazu w zglobalizowanym świecie, może mieć wpływ na stabilność i bezpieczeństwo państwowe, 

a także wywoływać niepotrzebną eskalację konfliktów wewnętrznych. 
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo narodowe, media, zamieszki, manipulacja, konflikt 

Media influence on national security in relation to riots in United States 

and Europe in 21
st
 century 

Abstract 
Mass media in 21st century have an increasing impact on social processes. Growth of television and 

Internet so does the greater capital behind media corporations cause large influence on people and society. 

Apart from TV stations, the expansion of social media cannot be underestimated especially from cultural 

and social perspective. 
The beginning of 21st century has abounded in different events that led to social unrests and street riots in 

Europe and United States. Some of them had fatal casualties and huge property damages. Social 

instabilities caused by dissatisfaction in different groups of people are rather not wanted by any state in 

terms of national security. 
The aim of this article is to analyze the impact on social unrests made by social media on an examples from 

some events that took place in United States (related to Black Lives Matter movement – BLM) and also in 

Poland and Ukraine. There is a question if the emerging position of media (both television and social 

media) stimulates civil conflicts and impacts the people’s security. Author tries to assess if the universal 
accessibility to information and emotional messaging in globalized world can have a significant influence 

on internal conflicts. 

Keywords: national security, media, riots, manipulation, conflict 
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Stygmatyzacja i dyskryminacja imigrantów 

i mniejszości etnicznych. Rozważania w kontekście 

pandemii COVID-19 

1. Wstęp  

Termin „dyskryminacja” pochodzi z języka łacińskiego od słowa disriminatio, co 

oznacza rozróżnianie, rozdzielanie. Zgodnie z definicją słownikową, dyskryminacja to: 

pozbawienie równouprawnienia, upośledzenie, szykanowanie pewnej grupy ludzi, ze 

względu na ich pochodzenie albo przynależność klasową, narodową, rasową [1]. 

W literaturze przedmiotu wyróżnia się kilka jej rodzajów. Pierwszy to dyskryminacja 

społeczna. Ma ona miejsce w różnych sytuacjach życia codziennego cudzoziemców 

i występuje ze strony przedstawicieli różnych grup społecznych. Drugi rodzaj to 

dyskryminacja instytucjonalna, która ściśle dotyczy nierównego traktowania przez 

instytucje państwowe ze względu na przynależność do określonej grupy. Trzeci to 

dyskryminacja zawodowa, która występuje w sytuacji, gdy cudzoziemcowi uniemożli-

wiane jest zajmowanie pewnych stanowisk, wykonywanie niektórych zawodów czy też 

nierówne traktowanie w miejscu pracy ze względu na przynależność do określonej 

grupy. Kolejny rodzaj stanowi dyskryminacja ekonomiczna, która polega na uniemoż-

liwieniu dostępu do środków ekonomicznych. Jest ona również utożsamiana 

z dyskryminacją zawodową, ale może być ona również związana z dostępem do 

różnych świadczeń społecznych. Innym rodzajem jest dyskryminacja polityczna 

traktowana jako odmawianie równych praw związanych z uczestnictwem cudzo-

ziemców w życiu politycznym. Z kolei dyskryminacja prawna, odnosi się stricte do 

regulacji prawnych, na podstawie których odmawia się równego traktowania 

cudzoziemców. Wreszcie ostatnia to dyskryminacja symboliczna. Chodzi tu o odmowę 

równego traktowania na poziomie sfery symbolicznej. Przykładem może być tu 

dyskryminacja w zakresie dyskursu publicznego [2].  

Dyskryminacja może być powiązana ze zjawiskiem stygmatyzacji. Termin 

„stygmatyzacja” pochodzi z języka greckiego, a dokładniej od słowa stigma, co 

rozumiane jest jako „ślad ukłucia”, „piętno” [3]. Piętnowanie może przybierać różne 

formy. Może ono odbywać się poprzez publiczne potępianie jakiejś osoby lub grupy 

osób i odrzucanie ich w kontaktach społecznych [4]. Inna forma to przypisywanie 

danej osobie bądź grupie nazw o negatywnym wydźwięku, np. Czarnuch, Żółtek [5]. 

2. Konsekwencje pandemii dla migracji międzynarodowych i migrantów 

W dniu 10.03.2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała chorobę 

COVID-19 wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 za pandemię [6]. Szybkie jej 

rozprzestrzenianie zdecydowanie wpłynęło na gospodarkę światową i zmieniło życie 

ludzi we wszystkich zakątkach świata. Zauważa się jednak, że konsekwencje epidemii 
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najbardziej odczuwalne są przez osoby wykluczone na wielu płaszczyznach życia 

społecznego. Taką grupę zdecydowanie stanowią imigranci i mniejszości etniczne [7]. 

W tej części rozdziału skutki dla migracji międzynarodowych, jak i samych migrantów 

zostaną zaprezentowane w kontekście substantywnym. W tym wymiarze nie bez 

znaczenia jest rola państwa narodowego. Ogólnoświatowa pandemia może wpłynąć na 

ruchy migracyjnie poprzez wzmocnienie znaczenia państwa narodowego, jak i jego 

kompetencji w regulowaniu przepisów dotyczących procesów migracyjnych. Nie 

sposób nie zauważyć wzrostu protekcjonizmu krajów oraz zdecydowanego ogranicze-

nia mobilności ludności, zwłaszcza w dobie pandemii. Według danych statystycznych 

liczba nowych pozwoleń na pobyt w krajach OECD znacząco spadła, zwłaszcza 

w pierwszej połowie 2020 r. Wtedy odnotowano ich blisko o 46% mniej niż w 2019 r. 

[8]. Co więcej, nastąpił wyraźny spadek liczby składanych wniosków o azyl w pań-

stwach Unii Europejskiej (UE). W 2019 r. wnioski złożyło prawie 671 tys. osób, 

a z kolei w 2020 r. ich liczba spadła do poziomu 461 tys. Nie zmieniła się jednak 

struktura pochodzenia imigrantów ubiegających się o ochronę, ale ich liczba zmniej-

szyła się w przypadku prawie wszystkich narodowości. Najliczniejszą grupę starającą 

się o azyl stanowili Syryjczycy, złożyli oni 64 540 wniosków, czyli o 9% mniej niż 

w roku 2019 r. Na drugim miejscu uplasowali się Afgańczycy (48 578). W czołówce 

pod względem liczby składanych wniosków o azyl znalazły się także osoby pocho-

dzące z Wenezueli (30 643), Kolumbii (29 438) oraz Iraku (18 167). W porównaniu 

z 2019 r. oznacza to spadek odpowiednio o 32%, 9% i 40%. Tym samym, cudzoziemcy 

wspomnianych narodowości złożyli łącznie ponad 2/5 wszystkich wniosków o azyl 

w UE [9]. 

Za wyraz wzmocnienia państwa narodowego możemy uznać też nowe, zaostrzone 

podejście w sprawie zamykania granic dla obywateli państw UE. W tym miejscu należy 

zwrócić uwagę na procesy mikro- i makrospołeczne związane z epidemią oraz bezpo-

średnio jej skutkami. Dotyczą one głównie trzech obszarów, a mianowicie: imigracji, 

emigracji, jak i zmian postaw społeczności przyjmującej wobec imigrantów. W pierw-

szym obszarze zwraca się uwagę na kilka aspektów. Jednym z najbardziej dotkliwych 

skutków pandemii odnośnie migracji mogą być powroty imigrantów do państw 

pochodzenia w związku z pogarszającą się sytuacją gospodarczą w państwie, w którym 

aktualnie przebywają. Kolejnym prawdopodobnym następstwem pandemii może być 

wzrost liczby cudzoziemców nieposiadających pracy, którzy są uprawnieni do pobytu, 

jak również pogorszenie poziomu jakości życia tych imigrantów, którzy utrzymali 

swoje zatrudnienie. Kolejne następstwo, to wymuszone przechodzenie większej liczby 

cudzoziemców do szarej strefy w miejsce uprzednio rejestrowanego zatrudnienia, co 

niesie za sobą ryzyko większej tolerancji organów państwowych w kwestii naruszeń 

ich praw. Wprowadzanie przez państwo nowych instrumentów, na przykład tzw. tarcz 

antykryzysowych, może skutkować pogorszeniem systemu ochrony pracowników, co 

dotyczy zwłaszcza grup społecznych narażonych w większym stopniu na dyskrymi-

nację, w tym imigrantów. Zaś w kwestii emigracji, na przykład ze względu na proble-

my wynikające z trudnej sytuacji na rynku pracy, możliwą konsekwencją są migracje 

powrotne. Warto tu dodać, że tymczasowy powrót może niekiedy stać się dłuższy niż 

imigrant założył, a w niektórych przypadkach permanentny. Trzeci komponent jest 

ściśle związanym z postawami społeczności lokalnej wobec imigrantów. Kryzys, 
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z jakim zmagały się państwa w 2020 r. i w pierwszej połowie 2021 r. może mieć 

podobny wpływ do wcześniejszych zapaści i recesji. Zauważa się, że spowodowały 

one wzrost negatywnych postaw wobec cudzoziemców, mniejszą tolerancję społeczności 

lokalnej oraz nasilające się postawy ksenofobiczne i rasistowskie. Mowa tu też 

o postrzeganiu cudzoziemców zarówno jako wypierających rodzimych mieszkańców 

na rynku pracy, jak i przyczyniających się swoją obecnością do obniżenia płac [10]. 

Ponadto już od 2015 r., czyli od tzw. kryzysu uchodźczego, z jakim zmagał się konty-

nent europejski, w Polsce odnotowano wyraźny wzrost zarówno zachowań rasistow-

skich, jak i ksenofobicznych. Za główne ich źródło należy uznać przede wszystkim 

poczucie zagrożenia i lęku mieszkańców, które jest potęgowane nieodpowiedzialną 

i opartą na stereotypach debatą publiczną w zakresie migracji i samych migrantów. 

Z kolei, w obliczu obecnej pandemii zauważa się inne, niepokojące zjawisko. Mowa 

tutaj o hejcie i przypadkach napaści na obcokrajowców mieszkających w Polsce. 

Zjawisko to dotyka przede wszystkim osoby pochodzenia azjatyckiego, którzy coraz 

częściej oskarżani są przez społeczeństwo o zagrożenie związane z COVID-19. 

Sztandarowym przykładem zachowania o pejoratywnym wydźwięku jest atak na osobę 

zamieszkującą Łukowo, pochodzenia wietnamskiego czy też wybicie okien oby-

watelowi Filipin mieszkającemu w Poznaniu. W tym miejscu podkreślić należy, że są 

to tylko niektóre przykłady wymagające zarówno reakcji organów ścigania, jak i też 

sprzeciwu społeczeństwa [11]. 

3. Wpływ pandemii na sytuację społeczno-ekonomiczną migrantów 

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii wprowadzono restrykcje doty-

czące mobilności ludności, co zdecydowanie utrudniło wjazdy osób chcących ubiegać 

się o azyl lub ochronę międzynarodową w danym państwie. Wprowadzenie ograniczeń 

dotyczących prawa wjazdu do Polski sprawiło, że cudzoziemcy zostali pozbawieni 

dostępu do procedury uchodźczej [12]. W tym miejscu, wspomnieć należy o Rozporzą-

dzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r., na 

mocy którego, w Polsce ruch graniczny został zawieszony lub ograniczony na 

wybranych przejściach granicznych. Na liście cudzoziemców uprawnionych do 

przekraczania granicy państwowej znaleźli się m.in. cudzoziemcy posiadający Kartę 

Polaka, zagraniczni pracownicy lub też małżonkowie polskich obywateli. Nie umiesz-

czono na niej osób poszukujących ochrony międzynarodowej [13].  

Co znaczące dla omawianej problematyki, pandemia utrudniła także przeprowa-

dzanie akcji poszukiwawczo-ratowniczych przez agencje Unii Europejskiej (UE), 

głównie w basenie Morza Śródziemnomorskiego, mających na celu udzielenie pomocy 

humanitarnej cudzoziemcom próbującym przedostać się na kontynent europejski [14]. 

Co więcej, Rada Europejska podczas szczytu mającego miejsce 24-25 czerwca 2021 r. 

w Brukseli, omówiła najważniejsze kwestie dotyczące migracji, a dokładniej sytuacji 

na szlakach migracyjnych. Przywódcy UE doszli do wniosku, że aby zmniejszyć 

zarówno liczbę ofiar śmiertelnych, jak i presję na granicach europejskich trzeba 

zacieśnić współpracę z państwami pochodzenia i tranzytu oraz powołać wzajemnie 

korzystne partnerstwa. Takie podejście powinno obejmować wszystkie szlaki migra-

cyjne i eliminować przyczyny nielegalnej migracji, jednocześnie wspierając uchodźców 

i wysiedleńców w danym regionie. Państwa członkowskie UE powinny niezwłocznie 

podjąć działania ukierunkowane na zwalczanie przemytu migrantów i handel nimi oraz 
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wzmocnienie kontroli granicznej. W tej kwestii niezwykle istotna jest ścisła współ-

praca z Biurem Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) i Między-

narodową Organizacją ds. Migracji. Z kolei, we współpracy z państwami członkow-

skimi, Komisja Europejska powinna niezwłocznie określić konkretne działania, które 

prowadzone są z priorytetowymi państwami pochodzenia i tranzytu oraz zapewnić im 

wsparcie. Podczas szczytu, Rada Europejska potępiła wszystkie podejmowane próby, 

przez państwa trzecie, instrumentalnego wykorzystywania migracji, jak i samych mig-

rantów w celach politycznych [15].  

Dla omawianej tematyki niezwykle istotne jest zwrócenie uwagi na sytuacje mig-

rantów na rynku pracy. Obostrzenia krajowe dotyczyły w dużej mierze funkcjono-

wania branży transportowej, turystycznej, gastronomicznej i hotelowej, czyli tych 

sektorów gospodarki, w których imigranci najczęściej podejmują zatrudnienie [16]. 

W wielu państwach znajdują pracę w tzw. drugorzędnym segmencie rynku pracy, stąd 

też dominuje stanowisko, że są oni grupą zajmującą najsłabszą pozycję na rynku pracy. 

Podczas okresu prosperity z reguły są zatrudniani na samym końcu, zaś w przypadku 

recesji są zwalnianiu w pierwszej kolejności [17]. Ponadto pracodawcy w wyniku zbli-

żającej się recesji gospodarczej mogą oferować cudzoziemcom zbyt niskie wynagro-

dzenie za pracę bądź wprowadzać rozwiązania niekorzystne dla tej grupy. Są oni 

z reguły zatrudnieni na umowy zlecenie lub umowy o pracę na czas określony, co też 

powoduje, że łatwiej je rozwiązać [18]. Dla przykładu w Stanach Zjednoczonych 

wskaźnik zatrudnienia imigrantów między lutym a marcem 2020 r. zmniejszył się 

o 3,3%. Pod koniec 2019 r. stopa zatrudnienia wśród mężczyzn cudzoziemców osiągnęła 

7% więcej niż tubylców, za to w sierpniu 2020 r. była ona o 3 punkty procentowe 

niższa [19].  

Podobnie jak w przypadku innych kryzysów, migranci są bardziej narażeni na 

bezpośrednie i pośrednie skutki trwającej epidemii. Chodzi tu też o zdolność 

uniknięcia infekcji czy otrzymania odpowiedniej opieki zdrowotnej. Zauważa się, że 

cudzoziemcy mieszkający w przeludnionych ośrodkach nie mają zapewnionych odpo-

wiednich warunków higieniczno-sanitarnych. Niemożliwe jest również zachowanie 

dystansu społecznego i innych środków zapobiegawczych mających na celu ograni-

czenie rozprzestrzeniania się wirusa. Formalne i nieformalne miejsca pobytu migranta 

mogą stanowić zatem poważne ryzyko dla ich zdrowia [20].  

W tym aspekcie istotną kwestią jest również problematyka szczepień wśród imi-

grantów. Należy tutaj zaznaczyć, że nieudokumentowani imigranci są dość często 

pomijani w przyjętych strategiach szczepień. Choć problem dotyczący dostępności 

świadczeń zdrowotnych miał już miejsce przed pandemią, to jednak w dobie pandemii 

problem ten nasilił się. Jest to bowiem grupa, która jest bardziej narażona na pośrednie 

i bezpośrednie konsekwencje COVID-19. Do głównych determinant w tej kwestii 

możemy zaliczyć m.in. ograniczoną możliwość korzystania z systemu opieki zdro-

wotnej, barierę językową, nieuwzględnienie różnic kulturowych czy też warunki pracy 

i życia. Podczas spotkania w Genewie w dniu 8 marca 2021 r. Komitet ONZ ds. 

Pracowników Migrujących (CMW), Specjalny Sprawozdawca ds. Praw człowieka 

migrantów, Biuro Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka oraz regionalnych 

ekspertów wydały wytyczne dotyczące objęcia programem szczepień wszystkich 

nieudokumentowanych uchodźców, bez względu na ich narodowość i status. 
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Szczególną uwagę zwrócono na kwestię rejestracji pacjentów do szczepień. W tym 

aspekcie podkreślono, że nie powinna być ona wykorzystywana do gromadzenia 

informacji o statusie danego imigranta, a następnie udostępniana odpowiednim orga-

nom migracyjnym. Dla przykładu Jordania włączyła się w organizacje komple-

ksowego i bezpłatnego programu szczepień skierowanego dla uchodźców, jak i osób, 

które ubiegają się o azyl. Centrum szczepień dla syryjskich uchodźców utworzono 

w obozie Zaatarii. Z kolei, pierwszym państwem w Europie, który rozpoczął proces 

szczepień zarówno dla cudzoziemców, jak i uchodźców mieszkających w ośrodkach 

azylowych była Serbia. W tym miejscu warto wspomnieć o stanowisku Polski wobec 

procesu szczepień przeciw COVID-19 dla nieudokumentowanych imigrantów. 

Szczepienia są wyłącznie dostępne dla cudzoziemców uczących się lub studiujących 

w Polsce, posiadających zezwolenie na pracę, współmałżonka lub dziecka jednej 

z wspomnianych osób z prawem pobytu w kraju. Jak można zauważyć, nieudoku-

mentowani imigranci nie są objęci procesem szczepień przeciw COVID-19 [21].  

Należy jednak zaznaczyć, że na sposób radzenia sobie imigrantów w otaczającej 

nas rzeczywistości wpływa wiele aspektów, np. ich sytuacja prawna, poziom integracji 

ze społecznością lokalną, warunki zatrudnienia, znajomość języka kraju, w którym 

obecnie przebywają, dostęp do informacji o regulacjach prawnych opublikowanych 

w związku z pandemią, warunki mieszkaniowe i, co za tym idzie, dostęp do żywności, 

wody, urządzeń sanitarnych i innych podstawowych usług [22].  

4. Stygmatyzacja i dyskryminacja cudzoziemców w dobie pandemii 

COVID-19 

Zauważa się, że już od samego początku pandemia COVID-19 wywołała, a w nie-

których państwach spotęgowała, akty ksenofobii wobec cudzoziemców. W swoich 

rozważaniach Lorenzo Guadagno podkreśla, że reakcje te są w dużej mierze następ-

stwami sytuacji kryzysowych, w tym katastrof, aktów terroryzmu czy jak w tym 

przypadku pandemii [23].  

W kwestii stygmatyzacji imigrantów i mniejszości narodowych cennym źródłem 

informacji są wstępne wyniki badań projektu naukowego „Językowe Antidotum/ 

Language as a Cure (LCure)” przeprowadzonego przez naukowców z Uniwersytetu 

Warszawskiego. Środki finansowe na realizację tego projektu pochodziły z programu 

Inteligentny Rozwój. Dzięki analizie raportów dotyczących śmiertelności na skutek 

pandemii badacze wskazali, że jest ona nieproporcjonalnie wyższa wśród ludności 

rdzennej. Prawdopodobnie jest to ściśle związane z ich stylem życia, ubóstwem, 

nadmiernym zagęszczeniem, jak też utrudnionym dostępem do świadczeń medycz-

nych. Jednym z głównych skutków pandemii jest również szybsze wymieranie 

najstarszych pokoleń, co wiąże się z utratą grupy będącej przekaźnikiem języka 

i tradycji, stanowiącej ogromną wartość dla przetrwania kulturowego. W swoich 

rozważaniach badacze odwołują się także do raportów opublikowanych w 2020 r. 

przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), w których stwierdzono, że jednym 

z zagrożeń wynikających z obecnej pandemii jest dyskryminacja i stygmatyzacja grup 

mniejszościowych ze strony społeczności, w której aktualnie przebywają. Należy 

podkreślić, że wyniki przeprowadzonego badania realizowanego online wśród 

Ślązaków, Kaszubów i grup rdzennych w Meksyku potwierdziły tezę, że są oni obwi-

niani przez społeczność lokalną o stwarzanie zagrożenia epidemicznego, co wywołuje 



Stygmatyzacja i dyskryminacja imigrantów i mniejszości etnicznych.  

Rozważania w kontekście pandemii COVID-19 

 

79 

u nich stres, depresję czy lęki. Wstępne wyniki badań dowiodły, że pandemia potęguje 

nastroje dyskryminacyjne wśród społeczności lokalnej oraz przyczynia się do wzrostu 

nierówności ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych, co powoduje gorsze 

samopoczucie psychiczne grup mniejszościowych. Z drugiej strony epidemia zacieś-

niła więzi społeczne wewnątrz grup etnicznych. Wzmocnione relacje danej grupy są 

bowiem jednym z wielu mechanizmów radzenia sobie w przypadku sytuacji 

zagrożenia zewnętrznego. Jednak silnym zaufaniem nie darzą oni instytucji publicz-

nych, takich jak choćby: policja, sanepid czy rząd. Na podstawie tych badań autorzy 

mają zamiar opracować rekomendacje oraz zestaw strategii dla agencji rządowych, 

samorządów, organizacji pozarządowych czy też firm, w których pracują migranci. 

Z całą pewnością przyczynią się one do opracowania sposobu radzenia sobie z trwa-

jącym, jak i potencjalnymi kryzysami epidemicznymi. Głównym punktem wyjścia 

będzie wskazanie skali stygmatyzacji i dyskryminacji wśród imigrantów i grup 

etnicznych, które miały miejsce podczas tej sytuacji epidemicznej [24]. 

W omawianej problematyce warto także wspomnieć o badaniach, ośrodka krakow-

skiego. Jego badania koncentrują się w szczególności na tzw. pierwszej fali pandemii, 

czyli okresie od marca do sierpnia 2020 r. Zostały one przeprowadzone wśród 32 

imigrantów mieszkających i pracujących w Krakowie. Jeśli chodzi, sytuacje imigran-

tów na rynku pracy zauważa się, że ofiarami recesji gospodarczej stali się cudzo-

ziemcy, którzy byli zatrudniani przez agencje pracy tymczasowej. W niektórych 

przypadkach utrata pracy oznaczała powrót do kraju pochodzenia ze względu na brak 

środków finansowych pozwalających na utrzymanie się w Polsce. Badania pokazały, 

że dyskryminacja objęła też imigrantów na rynku mieszkaniowym. Mieli oni problem 

z wynajęciem mieszkania w Krakowie i byli zmuszeni do mieszkania w hotelach 

pracowniczych lub hostelach. Dla respondentów dotkliwym skutkiem pandemii był 

także brak możliwości fizycznego spotkania się z najbliższymi. Obecna sytuacja epi-

demiczna stanowiła również barierę w sprawie łączenia rodzin. Jeśli chodzi o inne 

wyzwania i problemy dla imigrantów w Krakowie wymieniali oni najczęściej: 

niedoinformowanie, utrudnienia w załatwianiu spraw urzędowych, brak znajomości 

języka polskiego oraz trudności w jego nauce, słabość systemu opieki zdrowotnej 

w kraju oraz samotność, poczucie zmartwienia, lęku czy też problemy psychologiczne. 

W pierwszym aspekcie imigranci odnieśli się do braku informacji o pandemii oraz 

wszelkich zmianach w regulacjach w języku innym niż język polski. Drugi aspekt 

dotyczył przede wszystkim terminu wyrabiania nowych dokumentów. Przez pandemie 

trwał on dłużej niż zwykle. Brak znajomości języka polskiego oraz trudności w jego 

nauce są dla imigrantów jednym z podstawowych problemów. Podczas pandemii mieli 

oni ograniczone możliwości uczestnictwa w kursach językowych. Co więcej, wraz 

z rozwojem pandemii ograniczona została również możliwość wzięcia udziału 

w „wymianach językowych” o charakterze nieformalnym, bezpłatnym, które polegały 

na częstych spotkaniach osób chcących nauczyć się języka obcego. Nawet jeśli była 

taka możliwość, wiele osób z niej rezygnowało, głownie z obawy przez zarażaniem. 

W aspekcie czwartym imigranci zwracali szczególną uwagę na problemy systemowe 

publicznej służby zdrowia w kraju. W tej kwestii spotkali się oni z utrudnieniami 

dotyczącymi braku przejrzystych informacji. Mowa tutaj też o problemie komuni-

kacyjnym z personelem medycznym w innym języku niż język polski. Jeśli chodzi 



 

Nicole Pietrzak 

 

80 

o ostatni aspekt związany z kwestiami psychologicznymi to wielu respondentów 

podczas pandemii borykało się z brakiem wsparcia ze strony lokalnej społeczności, 

utratą fizycznego kontaktu z rodziną czy też brakiem możliwości powrotu do ojczyzny 

bez przechodzenia kwarantanny. W związku z tym czuły się one zagubione. W tej 

kwestii zwraca się również uwagę na problem izolacji, w związku z którym nastąpił też 

wzrost przemocy domowej, w tym w rodzinach imigranckich. Jeśli chodzi o wzrost 

nastrojów ksenofobicznych lub falę mowy nienawiści, respondenci nie powiązali 

występowania tego zjawiska z pandemią, ale z szerszym trendem społecznym, który 

trwa już od wielu lat [25]. 

W kontekście poruszanej tematyki warto odnieść się również do mowy nienawiści. 

W tej kwestii niezmiernie ważnym źródłem informacji jest raport Kryzys COVID-19 

a mowa nienawiści. Międzynarodowy raport – Estonia, Polska, Rumunia, Słowacja 

i Hiszpania. Przedstawione w nim badania pokazały, że w każdym z tych państw 

podczas pandemii zaobserwowano powstanie teorii spiskowych, które wzbudziły 

panikę, wzrost nastrojów ksenofobicznych i rasistowskich wobec grup etnicznych. 

W Estonii zarówno cudzoziemcy, jak i pracownicy zagraniczni, zwłaszcza Afrykań-

czycy i muzułmanie, stanowili główny cel mowy nienawiści. Była ona ciągle podże-

gana przez działania konserwatywnego rządu i „stawianie Estończyków na pierwszym 

miejscu”. Na przykład, w dniu 20 kwietnia 2020 r. parlament zatwierdził ustawę, która 

umożliwiała unieważnienie wiz długoterminowych przyznanych obywatelom państw 

trzecich oraz wydalenia ich z Estonii w przypadku, gdy stracą pracę w sytuacji nad-

zwyczajnej. Innym przykładem mowy nienawiści są obraźliwe komentarze wobec 

studentów z zagranicy mieszkających w akademiku Uniwersytetu w Tartu, którzy 

otrzymali dodatni wynik testu na COVID-19 po spotkaniu urodzinowym zorgani-

zowanym w tej placówce. Publiczne komentarze w dużej mierze miały pejoratywny 

wydźwięk i zawierały ksenofobiczną narrację, np. „nie będzie łez, jeśli ci zagraniczni 

studenci skończą w zbiorowym grobie”. Obecna pandemia COVID-19 także w Polsce 

wyraźnie spotęgowała liczbę incydentów na tle ksenofobicznym, antysemickim, jak 

i rasistowskim. Podczas tego kryzysu, bardzo szybko zintensyfikowały się narracje 

mowy nienawiści wobec osób pochodzenia azjatyckiego. Były one bowiem przed-

stawiane jako przenoszące wirusa. Następnie, negatywne nastawienie objęło też inne 

mniejszości, np. osoby z Ukrainy. Nienawiść związana z COVID-19 dotyczyła też 

uchodźców czy też imigrantów. Przedstawiano ich jako osoby brudne, lekkomyślne, 

jeśli chodzi o przestrzeganie zasad higieny, a co za tym idzie stwarzające realne 

zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli Polski. Kolejnym przykładem przejawu 

dyskryminacji i mowy nienawiści są incydenty, które miały miejsce w Rumunii. 

Objęły one głównie Rumunów powracających do kraju oraz rumuńską diasporę. 

Postrzegano ich głównie jako nosicieli choroby, ale też jako osoby niegodne benefi-

cjentów systemu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Członkowie społeczności 

romskiej, jak i rumuńskiej diaspory zostali także ofiarami mowy nienawiści w mediach 

społecznościowych. Na przykład Cătălin-Marian Rădulescu, członek Partii Socjalde-

mokratycznej, zamieścił w mediach społecznościowych pejoratywny komentarz wobec 

Rumunów powracających do kraju. Nazwał on ich „nosicielami” wirusów 

i „mordercami” stanowiącymi zagrożenie dla rumuńskiej społeczności. Kolejnym 

przykładem są też wypowiedzi użytkowników portali społecznościowych. Większość 
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komentarzy zawierała poniżające wyrażenia i nakłaniała do zastosowania surowych 

środków, tj. użycia sił wojskowych lub policji, wobec przedstawicieli społeczności 

romskich. Natomiast w przypadku Słowacji możemy wyróżnić dwie główne narracje, 

które dominowały podczas kryzysu pandemicznego, jeśli chodzi o mowę nienawiści 

i przemoc w mediach społecznościowych, a mianowicie: nieodpowiedzialni Słowacy 

i niehigieniczni Romowie. Pierwszy z nich dotyczył m.in. osób dojeżdżających do 

pracy w krajach sąsiednich oraz tych, którzy nie przestrzegali nowych zasad 

bezpieczeństwa, np. obowiązku noszenia maseczek. Druga narracja miała miejsce po 

pierwszych przypadkach zarażenia się COVID-19 w osadach romskich. Społeczność 

romską określano jako „pasożyty, szczury, różne gatunki owadów i zwierząt”. Co 

więcej, pojawiło się wiele komentarzy wzywających do przemocy, jak nawet likwidacji 

osiedli. Pomoc społeczna od firm i wolontariuszy udzielona osadom romskim 

znajdującym się w kwarantannie tylko spotęgowała mowę nienawiści i hejt w społe-

czeństwie. W przypadku Hiszpanii, ksenofobiczne narracje objęły przede wszystkim 

osoby o orientalnym pochodzeniu. Ponadto, oskarżano także imigrantów o czerpanie 

korzyści zarówno ze służby zdrowia, jak i środków socjalnych. Romowie nazywani 

byli często krzewicielami choroby, a Żydów zaś utożsamiano z teoriami spiskowymi 

w kontekście pochodzenia wirusa. W lutym 2020 r. przedstawiciel partii VOX umieścił 

na jednym z portali społecznościowych obraźliwy wpis wobec chińskiej społeczności 

o następującym brzmieniu: „Chińscy turyści są roznosicielami choroby”. W marcu 2020 r. 

jeden z urzędników gminy Sewilla skierował prośbę o podjęcie działań militarnych 

wobec społeczności romskiej, która zamieszkuje w biednej dzielnicy tego miasta. 

Uznał on, że to właśnie ona jest odpowiedzialna za rozprzestrzenianie się wirusa [26].  

5. Podsumowanie 

Kryzys wywołany pandemią COVID-19 spowodował wiele zmian w życiu każdego 

człowieka. W przypadku migracji międzynarodowych, jak i dla samych migrantów ma 

on wpływ na imigrację, emigrację oraz postawy społeczeństwa przyjmującego. 

Przeprowadzona analiza pozwala na identyfikację wyzwań w zakresie migracji, jakie 

stoją przed większością państw. Wstępne wyniki badań projektu naukowego 

„Językowe Antidotum/Language as a Cure (LCure)” oraz raport ośrodka krakowskiego 

„Pandemia COVID-19 a sytuacja imigrantów w Krakowie” wskazują, że obecna 

pandemia COVID-19 przyczynia się do stygmatyzacji imigrantów i grup mniejszo-

ściowych i zwiększa wzrost nastrojów rasistowskich i przypadków dyskryminacji ze 

względu na pochodzenie etniczne. Nasilone postawy ksenofobiczne wobec cudzo-

ziemców wpływają negatywnie na ich funkcjonowanie i obecność na rynku pracy, co 

może doprowadzić do większej liczby osób bezrobotnych wśród tej grupy społecznej. 

Co więcej, imigranci mieszkający w przeludnionych ośrodkach mają mniejsze szanse 

na utrzymanie dystansu społecznego. Są oni ponadto bardziej narażeni na wykluczenie 

z systemów opieki społecznej. Często nie przysługują im zasiłki dla bezrobotnych, 

płatne zwolnienia chorobowe czy bony na żywność. Zauważa się również, że wprowa-

dzony lockdown w wielu państwach i, co za tymi idzie, nieprowadzenie ofert integra-

cyjnych stopniowo może doprowadzić do izolacji niedawno przybyłych cudzoziem-

ców. Nawet jeśli mogą odbywać się one online to jednak nie wszystkie z nich są konty-

nuowane.  
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Ponadto, przykłady pięciu państw wspomnianych w tekście, a mianowicie: Estonii, 

Polski, Rumunii, Słowacji oraz Hiszpanii pokazują, że pandemia COVID-19 podsyciła 

mowę nienawiści, panikę oraz powstawanie różnych teorii spiskowych w społeczeń-

stwie, a w niektórych przypadkach doprowadziła nawet do przestępstw na tle ksenofo-

bicznym. Można również zauważyć, że są to przykłady niepokojących incydentów, 

które podżegane są nie tylko przez mieszkańców, ale także media, polityków bądź 

podmioty mające wpływ na kształtowanie się interakcji w danym społeczeństwie. 

Mowa tu o obraźliwych komentarzach w mediach społecznościowych, jak i radykalnych 

sposobach ograniczania transmisji wirusa za pomocą izolacji, przemocy, ograniczenia 

praw i wolności cudzoziemców i mniejszości narodowych.  

Rozwiązanie problemu marginalizacji i dyskryminacji imigrantów i mniejszości 

etnicznych ma kluczowe znaczenie dla państwa oraz jego społeczeństwa. Ponieważ 

w wielu krajach obecność migrantów jest niezbędna dla funkcjonowania niektórych 

branż czy też ich odbudowy i rozwoju w perspektywie długoterminowej, a mobilność 

ludności ma fundamentalne znaczenie demograficzne, społeczne i gospodarcze. Jednak 

istnieją silne oznaki, że mobilność nie powróci do poprzedniego poziomu przez jakiś 

czas. W przyszłości kryzys związany z pandemią prawdopodobnie będzie miał również 

długotrwały wpływ na zarządzanie migracją i politykę integracyjną.  
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Stygmatyzacja i dyskryminacja imigrantów i mniejszości etnicznych. Rozważania 

w kontekście pandemii COVID-19 

Streszczenie 
Globalny kryzys wywołany pandemią COVID-19 zmienił życie ludzi we wszystkich aspektach. Według 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zmiany, jakie nastąpiły w czasie trwania epide-
mii odczuwalne były w większym stopniu przez migrantów. Wynika to głównie z wprowadzonych 
restrykcji dotyczących mobilności ludności w skali międzynarodowej, jak również obostrzeń wewnątrzkra-
jowych, które najbardziej dotknęły branżę transportową, turystyczną, hotelową i gastronomiczną, czyli 
właśnie te sektory, w których cudzoziemcy najczęściej podejmują zatrudnienie. Zdaniem Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) grupy mniejszościowe doświadczają – w związku z obecną epidemią – 
nasilonej dyskryminacji ze strony społeczeństwa przyjmującego. Celem badawczym jest ukazanie wpływu 
pandemii COVID-19 na stygmatyzację i dyskryminację imigrantów i mniejszości etnicznych. W pierwszej 
części rozdziału zaprezentowano definicje podstawowych pojęć tj. dyskryminacja i stygmatyzacja. 
Następnie skupiono się na konsekwencjach pandemii dla migracji międzynarodowych, jak i dla samych 
migrantów. Ostatnia część prezentuje wstępne wyniki badań projektu naukowego „Językowe Antidotum/ 
Language as a Cure (LCure)” przeprowadzonego przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, ośrodka 
w Krakowie pt. „Pandemia Covid-19 a sytuacja imigrantów w Krakowie”. Istotny w tej kwestii był 
również międzynarodowy raport dotyczący zjawiska mowy nienawiści w Estonii, Polsce, Rumunii, Słowacji 
i Hiszpanii. W podsumowaniu zaś stwierdzono, że epidemia uwydatnia uprzedzenia na tle rasowym 
i etnicznym, co może negatywnie oddziaływać na integrację cudzoziemców ze społecznością lokalną, ich 
możliwościami na rynku pracy, jak również sprzyjać zwiększonemu stresowi, depresji czy też samo-
bójstwom. W niniejszym rozdziale wykorzystano metodę analizy źródeł tekstowych.  
Słowa kluczowe: COVID-19, cudzoziemcy, dyskryminacja, mniejszości etniczne 
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Stigmatisation and discrimination against immigrants and ethnic minorities. 

Reflections in the context of the COVID-19 pandemic 

Abstract 

The global crisis caused by the COVID-19 pandemic changed people's lives in all aspects. According to 

the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the changes that occurred during 

the epidemic were felt more by migrants. This is mainly due to the introduced restrictions on the mobility 
of the population on an international scale, as well as internal restrictions that have most affected the 

transport, tourism, hotel and catering sectors, i.e. precisely those sectors in which foreigners most often 

take up employment. According to the World Health Organisation (WHO), minority groups are 

experiencing – due to the current epidemic – increased discrimination from the host society. The research 
aims to show the impact of the COVID-19 pandemic on the stigmatisation and discrimination of 

immigrants and ethnic minorities. The first part of the chapter presents definitions of the basic concepts, i.e. 

discrimination and stigmatisation. It then focuses on the consequences of the pandemic on international 

migration, as well as on migrants themselves. The last part presents preliminary results of the research 
project "Language Antidote/Language as a Cure (LCure)" conducted by researchers from the University of 

Warsaw, center in Krakow entitled "COVID-19 pandemic and the situation of immigrants in Krakow". The 

international report on the phenomenon of hate speech in Estonia, Poland, Romania, Slovakia and Spain 

was also important in this matter. In the conclusion, the author argues that the epidemic highlights racial 
and ethnic prejudice, which may have a negative impact on the integration of foreigners into the local 

community, their opportunities in the labour market, as well as foster increased stress, depression or 

suicide. In this chapter the method of textual source analysis was used.  

Keywords: COVID-19, foreigners, discrimination, ethnic minorities 
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Historia dzieciństwa –  

od średniowiecza do współczesności 

1. Wstęp 

Dzieci są niezwykle popularnym motywem pojawiającym się w różnych utworach 

literackich. Jednak zagadnienie dzieciństwa i dziecka w kulturze europejskiej nie 

wyłoniło się równolegle z innymi, odnoszącymi się do moralności, prawa czy państwa. 

Przez lata dziecko było nieobecne zarówno w sztuce, filozofii, jak i myśli społecznej. 

Postrzegano je jako istotę niepełnowartościową, która nie wnosi w obszar nauki 

ważnych czy interesujących problemów badawczych. Odkrycie dzieciństwa i wyróż-

nienie dziecka jako jednostki różnej od dorosłego nastąpiło dopiero u schyłku XIII 

wieku, natomiast zagadnienia dotyczące dziecka pojawiły się w XVII wieku, zaczęły 

rozwijać się pod koniec XIX wieku, lecz całkowitą rewolucję w badaniach nad 

dzieckiem i dzieciństwem przyniósł wiek XX.  

Badania nad dzieciństwem są bardzo rozległe i wielowątkowe. To wielki, między-

dyscyplinarny materiał, ukazujący rozmaite zagadnienia oraz różnorodne stanowiska 

teoretyczne. Badania nad dzieckiem i dzieciństwem mają swoją dynamikę, wywodzą 

się z określonych kontekstów społecznych i kulturowych, a także tworzą różne nurty 

poszukiwań. 

W XX wieku dostrzegamy upowszechnienie się badań dotyczących fizycznego 

i psychicznego rozwoju dzieci, zwłaszcza psychologii pedagogicznej; rozpoczęto 

rozmowy na temat praw dzieci, pojawiło się także wiele utworów literackich skiero-

wanych do najmłodszych czytelników. Wówczas dziecko przestało być postrzegane 

jedynie w kategoriach pedagogiczno-psychologicznych i stało się tematem kultury. 

Wizje dotyczące dzieci, nakreślone w literaturze naukowej w tym wieku, nazywanym 

przez prekursorkę ruchu reformy pedagogicznej Ellen Key „stuleciem dziecka”, są 

zbiorem poglądów pedagogów odnajdujących źródła wiedzy o dziecku w naukach 

o człowieku.  

Bez względu jednak na tworzone koncepcje oraz szkoły naukowe rozwój 

i wychowanie dziecka zawsze determinowała silna motywacja do poznania świata, 

otaczających dziecko ludzi, rzeczy i zjawisk oraz do zdobywania, w procesie uczenia 

się, umiejętności warunkujących skuteczne funkcjonowanie w różnych sytuacjach 

społecznych i kulturowych. Teorie rozwoju dziecka podkreślają znaczenie podwójnej 

struktury społecznej, w której uczestniczy dziecko. Jest to bowiem jednocześnie relacja 

z rówieśnikami oraz rzeczywistość stworzona i narzucona przez dorosłych – rzeczy-

wistość obiektywna. Na dziecko mają więc wpływ dwa światy – świat dzieci oraz 

świat dorosłych. Ten dualistyczny charakter istnienia świata w życiu dziecka warun-

kuje realizację jego podstawowych potrzeb. Ujawniają się one w procesie symbiozy 

(potrzeba więzi), separacji (potrzeba tożsamości) oraz indywiduacji (potrzeba 
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samorealizacji). Wspomniane potrzeby – więzi, tożsamości i samorealizacji – stają się 

decydującym kryterium kształtującym relacje dziecko-świat kultury-edukacja. 

W dwudziestowiecznych analizach pedagogicznych dotychczasowy, statyczny oraz 

hierarchiczny, obraz miejsca dziecka w środowisku rodzinnym, szkolnym oraz rówieś-

niczym uznawany jest jednak za niewystarczający. Zachodzące zmiany społeczne 

wymagają ustalenia nowego podejścia do teorii związanych z rozumieniem zacho-

wania i miejsca człowieka oraz uwzględnienia w tych procesach dziecka.  

W 1900 roku ukazała się książka, która miała ogromne znaczenie na rozwój 

konceptu dzieciństwa. Publikacja Ellen Key, zatytułowana „Stulecie dziecka”, zaznacza 

kulturową, społeczną oraz psychologiczną rolę dziecka w nadchodzącym XX wieku. 

W swojej pracy autorka podkreśla konieczność wprowadzenia wielu zmian w wycho-

waniu dziecka, przewiduje także, że XX wiek będzie stuleciem przełomowym, 

w którym ludzie nareszcie zrozumieją dziecko, poznają jego duszę i potrzeby.  

W badaniach nad dzieckiem i dzieciństwem ważne miejsce zajmuje również 

Philippe Ariès. W latach sześćdziesiątych XX wieku, badacz ten – jeden z najwybit-

niejszych francuskich mediewistów, nazywany również „odkrywcą dziecka” – 

stworzył pionierskie dzieło, kanon, do którego do dziś odwołują się naukowcy zajmu-

jący się historią koncepcji dzieciństwa, historycy i socjologowie. Jego książka „Historia 

dzieciństwa” udowadnia tezę, zgodnie z którą dzieciństwo nie jest naturalną formą 

biologiczną, a konstruktem społecznym. Z badań autora wynika też, że średniowieczne 

społeczeństwo nie znało dzieciństwa, ponieważ życie rodzinne – zdeterminowane 

przez intymność i uczucia – pojawiło się dopiero w późniejszych stuleciach. Tezy 

postawione w „Historii dzieciństwa” Ariès opiera na bogatym materiale historycznym, 

świadczącym o pozycji dziecka we francuskiej rodzinie i społeczeństwie od późnego 

średniowiecza do XVII wieku. Powołując się na szczegółowe analizy historycznej 

dokumentacji, sztukę i literaturę, osobiste pamiętniki i wspomnienia, rodzinne 

nagrobki, sposób ubierania się oraz zabawki pochodzące z różnych okresów, autor 

dowodzi, że w średniowiecznej Francji dzieciństwo nie było postrzegane jako odrębna 

faza życia człowieka, które to założenie rozwija we wskazanej pracy.  

Wizje średniowiecznego dzieciństwa dopełniają badania Lloyda deMause’a. W wy-

danej w 1974 roku, książce „History of Childhood: The Untold Story of Child Abuse” 

autor stawia tezę, że relacja między dziećmi a dorosłymi ewoluowała od okrucieństwa 

do empatii. Jego zdaniem historię dzieciństwa można podzielić na sześć okresów, 

a w relacjach dziecko-rodzic wyszczególnić sześć modeli rodzicielstwa. Badacz perio-

dyzuje dzieje dzieciństwa następująco: do IV wieku dominowało rodzicielstwo 

dzieciobójcze, do XIII wieku – porzucające, okres między XIV i XVII wiekiem to czas 

rodzicielstwa ambiwalentnego, XVIII wiek przynosi rodzicielstwo intruzywne, od 

początku XIX do pierwszej połowy XX wieku mamy do czynienia z rodzicielstwem 

socjalizującym, a drugą połowę XX wieku deMause określa mianem rodzicielstwa 

wspierającego. Zauważa on, że średniowiecze było okresem niezwykle bezlitosnym 

dla dzieci: powszechne były kary cielesne, celowe głodzenie oraz porzucanie dzieci, 

które było zamaskowaną formą dzieciobójstwa.  

Obraz średniowiecznego dzieciństwa uzupełniają prace francuskiego historyka 

Jacques’a Le Goffa. Badacz ten odegrał znaczącą rolę w opracowywaniu „nowej” 

historii kultury. Interesowało go życie codzienne ludzi, ich zwyczaje, przyzwyczajenia 
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oraz mentalność. Możemy go uznać za jednego z pionierów antropologii historycznej 

i historii mentalności. W wydanej w 1964 roku książce „Kultura średniowiecznej Europy” 

Le Goff rysuje pesymistyczną wizję dzieciństwa. Jego zdaniem w utylitarystycznym 

średniowieczu dziecko było właściwie niewidoczne, było także nieobecne w ówczes-

nej sztuce. Zdaniem badacza, dziecko w znaczeniu współczesnym pojawiło się dopiero 

z powstaniem koncepcji rodziny domowej, ograniczonej do wąskiej grupy domo-

wników.  

Mówiąc o historii dzieciństwa, nie można też pominąć Jeana-Jacques’a Rousseau, 

od którego rozpoczęło się prawdziwe zainteresowanie dzieckiem w epoce roman-

tyzmu, czy Friedricha Nietzschego, dla którego dziecko było autentycznym artystą 

o niewinnym spojrzeniu i niezwykłej wrażliwości na świat. 

Celem tekstu jest zaprezentowanie ewolucji konstruktu dzieciństwa od średnio-

wiecza aż po wiek XX. W pracy zostanie omówiony proces odkrycia koncepcji dzie-

ciństwa u schyłku XIII wieku, poruszona zostanie także rola dziecka w średnio-

wiecznej sztuce oraz rewolucja koncepcji dzieciństwa przypadająca na początek XVII 

wieku. W opracowaniu zostaną zaprezentowane: romantyczna afirmacja dziecka, młodo-

polska fascynacja nim oraz całkowita rewolucja w badaniach nad dzieckiem 

i dzieciństwem, którą przyniósł wiek XX, uznając dziecko za część społeczeństwa 

z własną kulturą i własną perspektywą świata. Rozważania zostaną poparte wynikami 

badań uznanych naukowców, takich jak wspomniani wcześniej Philippe Ariès, Lloyd 

deMause, Jacques Le Goff, Ellen Key, Friedrich Nietzsche czy Jean-Jacques Rousseau, 

oraz badaniami polskich naukowców: Małgorzaty Delimaty, Anny Kubale, Anny 

Czabanowskiej-Wróbel czy Ryszarda Waksmunda.  

Praca została podzielona na pięć podrozdziałów: „Odkrycie koncepcji dzieciństwa”, 

„Sztuka średniowieczna a koncepcja dzieciństwa”, „Rewolucja koncepcji dzieciństwa 

w XVII wieku”, „Dziecko w romantyzmie i Młodej Polsce” oraz „Koncepcja dzie-

ciństwa w XX wieku”. W każdym z nich zostaną chronologicznie zaprezentowane 

koncepcje dotyczące dziecka i dzieciństwa, obejmujące okres od późnego średnio-

wiecza do początku XX wieku.  

2. Odkrycie koncepcji dzieciństwa 

Zagadnienie obrazu dziecka jest niezwykle istotną kwestią badawczą w zakresie 

prowadzonych studiów nad dzieciństwem
 

[1]. Wypracowane na gruncie badań 

rozumienie postaci dziecka i jego perspektywy nawiązuje do zmiennego kulturowo 

i historycznie sposobu postrzegania dziecka, oraz odpowiedzi na pytanie, kim jest 

dziecko, jak postrzegano je dawniej i jak rozumie się koncepcję dzieciństwa współ-

cześnie.  

Zdaniem francuskiego historyka rodziny i dzieciństwa Philippe’a Arièsa odkrycie 

dzieciństwa i wyróżnienie dziecka jako jednostki znacząco różnej od dorosłego 

nastąpiło dopiero u schyłku XIII wieku. Wiązało się to z odkryciem nieśmiertelności 

duszy dziecka. Pojęcie dzieciństwa znacznie ewoluowało w późniejszym okresie – 

w wieku XV-XVI, kiedy uczucia rodzicielskie rozkwitły, co miało istotny wpływ na 

zmianę postrzegania dziecka i dzieciństwa [2, s. 69]. Diana Gittins zaznacza, że Ariès 

jako pierwszy sformułował tezę, że dzieciństwo jest konstruktem społecznym oraz 

biologicznym, a nie wyłącznie biologicznym, i nie jest dane w sposób naturalny. Jego 

praca miała ogromny wpływ na kształtowanie się nowego sposobu myślenia o dziecku, 
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zarówno w historii, jak i w socjologii. To za jej sprawą w badaniach nad dzieckiem 

nastąpił odwrót od paradygmatu pozytywistycznego, zakładającego naukowe przewi-

dywanie ludzkich zachowań i możliwość wprowadzania zmian w osobowości czło-

wieka, w stronę historii i historyzmu
 
[3]. 

Zdaniem Ariés przez wiele stuleci dzieciństwa nie traktowano jako odrębnego 

okresu w życiu człowieka. Dziecko zaś postrzegano jako istotę niepełnowartościową, 

miniaturę dorosłego człowieka, a dzieciństwo uważano za okres przejściowy, szybko 

przemijający i niewarty zapamiętania. Dzieckiem przestawało się być już w wieku 

7 lat, kiedy odsyłano je do szkoły, do terminu czy na służbę. Łączyło się to często 

z opuszczeniem przez dzieci domu rodzinnego
 
[2, s. 47]. 

W XIV i XV wieku słowo „dziecko” było związane z konceptem podległości 

i zależności, pojawiało się jako synonim takich określeń, jak „giermek”, „paź”, 

„młokos”, „chłopiec”. Dzieciństwo kończyło się, kiedy uwalniano się od wszelkich 

zależności, i dlatego wyrazy te zachowały się w odniesieniu do ludzi niskiego stanu: 

służby, żołnierzy, czeladników – zawsze będących w stosunku zależności z kimś znaj-

dującym się wyżej w hierarchii społecznej. Słownik Furetière’a z początku XVIII 

wieku charakteryzuje słowo „dziecko” następująco: to także określenie przyjazne, 

którym posługujemy się, aby kogoś pozdrowić, pochlebić mu albo zachęcić do 

zrobienia czegoś [2, s. 48].  

W tym samym czasie w bardziej nobilitowanych rodzinach, w których zależności 

występowały wyłącznie w wypadku ułomności, słowo „dzieciństwo” funkcjonowało 

jako określenie pierwszych lat życia. W wieku XVII poszerzyło ono swoje znaczenie, 

a wyrażenie „małe dziecko” zyskało dokładnie taki sens co dzisiaj
 
[2, s. 46-49]. 

3. Sztuka średniowieczna a koncepcja dzieciństwa 

Sztuka średniowieczna aż do XIII wieku ignorowała dzieciństwo, najprawdopo-

dobniej ze względu na to, że w epoce tej nie było miejsca na dzieci. Były one przed-

stawiane jako miniaturowi dorośli, nie miały żadnych charakterystycznych dla nich 

cech, wyróżniał je jedynie niski wzrost. Pod koniec XII wieku w sztuce zaczęły się 

pojawiać postaci dziecięce nieco bliższe dzisiejszemu obrazowi dziecka. Były to 

podobizny aniołków, Dzieciątka Jezus oraz postaci nagich dzieci, które funkcjonowały 

jako alegoria śmierci i duszy. Aż do XIV wieku emocjonalne podejście do dziecka 

było przeznaczone wyłącznie dla Jezusa, dopiero sztuka włoska pogłębiła ten temat [2, 

s. 57-59]. 

W XIV oraz XV wieku średniowieczne wyobrażenia dotyczące dzieci rozwijały się 

w stronę, którą wyznaczył już wiek XIII, przede wszystkim dlatego, że w zbiorowej 

świadomości zmieniło się podejście do dziecka. Koncepcja dziecka, na które w XIII 

wieku niewielu zwracało uwagę, a w IX właściwie zupełnie go nie dostrzegano, uległa 

transformacji. Dziecko w sztuce to już nie tylko aniołki czy Dzieciątko Jezus. 

W malarstwie religijnym coraz częściej będzie poruszany temat dzieciństwa różnych 

świętych, ważne miejsce zajmie także ikonografia świętych dzieci
 
[2, s. 60-63]. Jak 

napisał Grzegorz Leszczyński: Do chwały dzieciństwa przyczynił się naprzód sam 

Jezus, dalej postaci małych męczenników i niewiniątek, dzieje dziecięcej wyprawy 

krzyżowej z czasów Innocentego III. Dzieciństwo to tyle co trwanie w świecie raju, 

trwanie przed upadkiem i przed grzechem, zakorzenienie w naturze (Rousseau), 

niewinność, prostota i skromność [4, s. 159]. 
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We wczesnym okresie średniowiecza nikt nawet nie myślał o zachowaniu obrazu 

dziecka. Dzieciństwo traktowano jako stan przejściowy, którego nie było powodu 

zapamiętywać, nawet jeśli dziecko miało dożyć wieku dojrzałego; a jeśli miało 

umrzeć, tym bardziej nie było powodu szczególnie się nim przejmować. Zdaniem 

Małgorzaty Delimaty w tym czasie zbyt wiele dzieci umierało, by każde traktować tak 

emocjonalnie i indywidualnie jak obecnie
 
[5, s. 48-54]. Przez długi czas ludzie starali 

się płodzić bardzo dużo dzieci, bo tylko nieliczne miały szanse na przeżycie. Śmier-

telność dzieci w średniowieczu była wysoka ze względu na złe warunki sanitarne, 

nieszczęśliwe wypadki oraz zaniedbania
 
[6]. Noworodki pochodzące z nieprawego 

łoża padały ofiarą zabójstw z rąk matek, przerażonych perspektywą społecznego 

wykluczenia oraz biedy [7]. Jako przyczynę wysokiej śmiertelności wymienia się także 

niski poziom wiedzy medycznej
 
[8]. 

Z powodu dużej śmiertelności dzieci nie traktowano jak przyszłe osoby dorosłe. 

Ówczesna demografia była bezpośrednim skutkiem obojętności dorosłych na dzieci, 

która aż do XIX wieku przetrwała w małych miasteczkach oraz na wsiach i szła ramię 

w ramię z chrześcijaństwem, odnoszącym się z szacunkiem jedynie do nieśmiertelnej 

duszy dziecka ochrzczonego
 
[2, s. 66]. 

Lloyd deMause zauważa, że średniowiecze było okresem niezwykle bezlitosnym 

dla dzieci. Traktowano je w sposób wyjątkowo okrutny, wystarczy wspomnieć 

o zabijaniu ich tuż po urodzeniu, porzucaniu, zaniedbywaniu, a także celowym głodze-

niu, stosowaniu przemocy fizycznej czy trzymaniu w całkowitym odosobnieniu. Dzieci 

nie były w stanie przeciwstawić się tym aktom agresji, stawały się ofiarami dorosłych, 

którzy na różne sposoby wykorzystywali ich niewinność i bezradność. Miało to także 

niezaprzeczalny wpływ na ich późniejsze, dorosłe zachowania i motywacje. Opisane 

postępowanie deMause motywuje swoistym podejściem ludzi do ogromnych 

możliwości reprodukcyjnych, za sprawą których rodziło się więcej dzieci, niż społecz-

ność była w stanie utrzymać i zatrudnić w przyszłości. Wskutek tego przez wiele lat 

funkcjonowała szczególnie popularna w pewnych okresach praktyka zabijania nowo-

rodków, głównie dziewczynek, jako tych, które wydawały na świat kolejne dzieci. 

Prawdopodobnie stąd wynika dominujące w wierze chrześcijańskiej przekonanie, że 

seks jest grzechem, a dzieci narodzone w wyniku aktu seksualnego od początku są 

skażone złem grzechu pierworodnego
 
[9]. 

Ariès podkreśla, że XVI wiek, czyli moment pojawienia się portretu zmarłego 

dziecka, jest niezwykle ważny dla historii uczuć. Wtedy dziecko przestało być 

postrzegane jako jednostka nieistotna. XVII wiek przynosi natomiast indywidualną 

postać dziecka w sztuce – staje się ono jednym z ulubionych motywów epoki, wystarczy 

wspomnieć choćby malarstwo Rubensa czy Van Dycka. W XVII wieku każda 

znacząca rodzina będzie chciała posiadać portret swojego dziecka i ten zwyczaj już się 

nie zmieni, z tym zastrzeżeniem, że w XIX wieku portrety zostaną zastąpione przez 

fotografie
 
[2, s. 69-74]. 

4. Rewolucja koncepcji dzieciństwa w XVII wieku 

Mimo że od XIII do XVII wieku śmiertelność wśród dzieci właściwie się nie 

zmienia i wciąż utrzymuje się na niezwykle wysokim poziomie, ewoluuje mentalność 
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ludzi
2
. Dzięki ukształtowanej w nich nowej wrażliwości zauważają oni nieprzeciętność 

dzieci, które wcześniej bagatelizowano. Człowiek zaczął poznawać dzieciństwo w XIII 

wieku, kolejne etapy eksploracji – ujawniające się w historii sztuki i ikonografii – 

nastąpiły w XV i XVI wieku, ale najbardziej znaczące przejawy odkrycia dziecka 

i dzieciństwa odnotowuje się pod koniec XVI i na początku XVII wieku. 

Ariès podkreśla, że to, iż społeczeństwo średniowieczne nie miało świadomości 

dzieciństwa, nie oznacza, że wszyscy ludzie ówczesnej epoki nie kochali swoich 

dzieci, nie zajmowali się nimi lub je porzucali. Świadomość dzieciństwa to poczucie, 

że dziecko jest bytem odrębnym, znacząco różniącym się od człowieka młodego czy 

dorosłego. W średniowieczu taka świadomość nie istniała – gdy tylko dziecko było na 

tyle duże, by poradzić sobie bez opieki matki czy niani, stawało się częścią świata 

dorosłych. Czułość, troska i zachwyt w stosunku do małych dzieci prawdopodobnie 

istniały zawsze, jednak nie obnoszono się z tymi uczuciami, nikt nie wyrażał ich 

publicznie. Dopiero z czasem ludzie zaczęli pokazywać, że obcowanie z małymi 

dziećmi sprawia im przyjemność. To nowe uczucie, które pojawiło się pod koniec XVI 

i na początku XVII wieku, od razu wywołało skrajne emocje – pojawiła się nawet 

grupa ludzi, która krytykowała nadmierne przywiązanie dorosłych do dzieci. Uważali 

oni, że dzieciom poświęca się zbyt dużo czasu i uwagi; ich zdaniem powinny być one 

odseparowane od dorosłych, szczególnie przy stole, a inne podejście mogłoby dopro-

wadzić do rozpieszczenia pociech, co z pewnością miało przyczynić się do ich złego 

wychowania.  

W XVII wieku dzieci wreszcie zostają zauważone, pojawiają się zupełnie nowe 

uczucia w stosunku do nich: czułość i irytacja w kontraście do wcześniejszej, średnio-

wiecznej obojętności. Wśród moralistów i pedagogów tamtych czasów kształtuje się 

jeszcze inny stosunek do dzieciństwa, który tworzy podwaliny edukacji XX wieku – 

położenie nacisku na odpowiedzialne wychowanie i opiekę nad dziećmi. Miłość do 

dziecka i świadomość odrębności dzieciństwa nie były już wyrażane tylko przez 

rozpieszczanie dzieci, ale również przez ożywione zainteresowanie ich psychiką 

i troskę o ich właściwy rozwój. Pod koniec XVI i na początku XVII wieku powstało 

wiele prac dotyczących psychologii dziecka, nauczyciele starali się lepiej poznać ich 

umysły, by być w stanie dostosować metody nauczania do ich poziomu. Wychowawcy 

zaczęli troszczyć się o dzieci, a ucząc, stosowali rozsądek i zrozumienie
 
[2, s. 185-

193]. 

Wizja dzieciństwa Jacques’a Le Goffa jest mniej optymistyczna od tej ukazywanej 

przez Ariès. Zdaniem Le Goffa w utylitarystycznym średniowieczu dziecko było 

właściwie niewidoczne. W pierwszym okresie swojego życia przebywało wśród kobiet 

w tzw. izbach kobiecych, gdzie spędzało czas na zabawach, nie było jednak traktowane 

zbyt poważnie. Następnie dzieci zderzały się z brutalną rzeczywistością i trafiały do 

pracy na roli lub rozpoczynały naukę rzemiosła [14]. 

  

                                                                   
2 Precyzyjne dane o śmiertelności dzieci w średniowiecznej Polsce otrzymujemy z analizy materiałów 

archeologicznych oraz opisów stanowisk, a także katalogów cudów świętych. W przypadku pierwszej 

kategorii: Infans I (dzieci do 7. roku życia) antropolodzy oszacowali, że śmiertelność wynosiła od około 20 do 

około 30 procent. W kategorii Infans II (dzieci w wieku od 7. do 15. roku życia) było to 10 procent [10-13]. 
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Lloyd deMause rysuje jeszcze okrutniejszy obraz średniowiecza. Jawi mu się ono 
jako czas naznaczony śmiercią, zarazą, głodem i nieszczęściem, jako okres dziecięcej 
udręki, w którym liczne rodzące się i umierające dzieci nie zajmowały dorosłych. 
Niemowlęta, zwłaszcza nieochrzczone, chowano pod progiem domu lub w ogrodzie, 
w tym samym miejscu co martwe bydło. Narodziny i śmierć dziecka były codziennym 
elementem ludzkiego życia, wydarzeniem niebudzącym emocji [9]. 

Zdaniem Ariès, gdyby nie moraliści, którym udało się narzucić społeczeństwu 
odpowiedzialny stosunek do dzieciństwa, dziecko nadal pozostałoby maluchem, 
z którym można robić wszystko – bez moralnej czy wychowawczej odpowie-
dzialności. To oni zreformowali instytucje szkolne, dzięki czemu dzieciństwo znacznie 
się wydłużyło. Pomiędzy okres, kiedy dziecko było malutką istotą, która ledwie komu-
nikowała się z otoczeniem, a dorosłość wprowadzono nowy etap – szkoły i edukacji

  

[2, s. 191-197] 
Od wieku XV rodzina i uczucia z nią związane zaczęły przechodzić transformację. 

Rodzina zajęła ważną pozycję w życiu uczuciowym człowieka, zmieniły się relacje 
rodzice-dzieci, co odmieniło nie tylko samą rodzinę, ale i stosunek dorosłych do dzieci. 
Ta powolna zmiana jest trudna do uchwycenia, jednak to właśnie wzrost popularności 
szkoły może być uznawany za punkt zwrotny tego procesu. W średniowieczu 
kształcenie dzieci często polegało na nauce praktycznej – dzieci po ukończeniu 7. roku 
życia były wysyłane do innych rodzin na służbę; uważano, że w ten sposób będą 
w stanie skuteczniej przyswoić sobie niezbędną wiedzę. W późniejszym okresie 
kształceniem dzieci w coraz większym stopniu zaczęła zajmować się szkoła. Stała się 
ona narzędziem inicjacji społecznej, miejscem, w którym następowało przejście ze 
stanu dzieciństwa w stan młodzieńczości. Miała ona dbać nie tylko o edukację, ale 
również o moralność uczniów. Wierzono bowiem, że należy izolować młodzież od 
zepsutego świata dorosłych, by mogła zachować swoją niewinność i była w stanie 
oprzeć się pokusom dorosłego świata. Z kolei, rodzicom szkoła umożliwiła bycie bliżej 
swoich dzieci, nie były już one wysyłane do obcych i zdane na ich łaskę.  

Od końca średniowiecza do XVII wieku dziecko zdobyło w rodzinie pozycję, 
o jakiej nie mogło nawet marzyć nigdy wcześniej. Zastąpienie nauki zawodu szkołą 
pozwoliło na zbliżenie rodziców i dzieci, rozwinięcie przywiązania i troski oraz 
uczuciowych relacji rodzinnych

 
[2, s. 270-282]. Dzieci, które niegdyś wysyłano na 

służbę i edukację do innych rodzin, wracają do domu, co jest niezwykle znaczącym 
wydarzeniem – sprawia, że siedemnastowieczna rodzina w zasadniczy sposób odróżnia 
się od tej średniowiecznej. Dziecko staje się istotnym elementem życia codziennego, 
rodzice dbają o nie, interesują się jego edukacją, przyszłością. Nie zostaje od razu 
głównym elementem, wokół którego funkcjonuje cały dom, ale zyskuje znaczenie jako 
osoba. Jacques Le Goff podkreślał również, że dziecko we współczesnym znaczeniu 
pojawiło się dopiero z powstaniem środowiska miejskiego. Z tego powodu koncepcję 
dziecka i dzieciństwa można rozumieć jako wytwór miasta i klasy mieszczańskiej. 
Zjawiska te wyzwoliły dziecko, a jednocześnie znacząco pogorszyły pozycję kobiety, 
która stała się niewolnicą rodziny [14]. 

5. Dziecko w romantyzmie i Młodej Polsce 

Postać dziecka od czasu „odkrycia go” w XVII wieku i afirmacji w romantyzmie 
była symbolem ludzkiej kondycji. Prawdziwe zainteresowanie dzieciństwem w epoce 
romantyzmu zaczęło się od Jeana-Jacques’a Rousseau, który zauważył w dzieciństwie 
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stan naturalny, stworzony przez naturę i w niej pozostający. W filozofii Rousseau 
z ideałem dziecka naturalnego wiązał się ideał dziecka prostego, wolnego, niczym 
nieograniczonego, czystego. Był to stan, do którego bezskutecznie dąży człowiek 
dorosły, pragnący do niego powrócić, aby na nowo zbudować relację ze światem 
rzeczywistym

 
[15]. Swój traktat pedagogiczny „Emil, czyli o wychowaniu” Rousseau 

zaczyna następującymi słowami: wszystko, wychodząc z rąk Stwórcy, jest dobre, 
wszystko wyrodnieje w rękach człowieka  

[16]. W traktacie tym francuski filozof odkrył 
dziecko i dziecięcość, domagał się zauważenia w dziecku dziecka, krytykował 
racjonalizację, zastępowanie dziecięcego punktu widzenia i odczuwania tym przyna-
leżnym dorosłym. Postulował także kształcenie dziecka ugruntowane na zrozumieniu 
dzieciństwa.  

Oprócz Rousseau postać dziecka intrygowała również Friedricha Schillera, który 

zauważył u niego ciągły rozwój i bezpretensjonalność. Dostrzegał też kwintesencję 

stanu dziecięcego w niczym nieskrępowanym spełnianiu się, w byciu samym powo-

łaniem i początkiem. Dzięki tym cechom – bliskości i otwartości – dziecko zbliżało się 

do Boga i nieba. Friedrich Schiller tak pisał o dziecku: Dziecko jest dla nas 

uprzytomnieniem ideału, wprawdzie nie ideału niespełnionego, lecz zadanego; toteż 

unaocznienie sobie nie jego słabości i granic, lecz, przeciwnie, właśnie jego siły czystej 

i wolnej, jego nieskazitelności, jego nieskończoności jest tym, co nas wzrusza 
[17]. 

Dziecko stało się sposobem na budowanie nowej, romantycznej wrażliwości, 

a wykorzystanie jego potencjału pozwalało na odkrywanie i penetrowanie dawniej 

niełatwych i rzadko poruszanych obszarów.  

Dziecko dla romantyków było idealnym sposobem na przekazanie założeń epoki. 

Trzy aspekty dzieciństwa, ukazywane przez twórców romantyzmu, to trzy niezwykle 

istotne elementy filozofii romantycznej: sentyment za tym, co dawne, bliskie poczucie 

śmierci oraz dążenie do nieskończoności. To właśnie w dziecku twórcy epoki widzieli 

kwintesencję swoich przeżyć, uczuć i wierzeń. Dzieci to istotne postaci w twórczości 

czołowych przedstawicieli romantyzmu: Mickiewicza (Dzieci Księdza z IV części 

„Dziadów”, Józio i Rózia z II części „Dziadów”, „Konrad Wallenrod”), Goethego 

(postać umierającego dziecka w „Królu Olch”), Krasińskiego (Orcio z „Nie-Boskiej 

komedii”) czy Słowackiego („Kordian”).  

W romantyzmie dziecko zaczęto przedstawiać jako istotę obdarzoną indywidualną 

osobowością. Widać to nie tylko w literaturze, ale także w malarstwie (P. Micha-

łowski, „Błękitny chłopiec”, „Studium chłopca wiejskiego”; P.O. Runge, „Dzieci 

Hülsenbecków”; T. Géricault, „Alfred Dedreux jako dziecko”). Artyści dostrzegli 

w dziecku człowieka i zaczęli ukazywać je w sposób realistyczny, nastawiony na 

pokazanie prawdy o nim samym. Podkreślali jego indywidualne cechy wyglądu 

i charakter. Dzieci często ukazywane były w naturalnym dla nich otoczeniu, a twórcy 

podkreślali ich zainteresowania oraz sympatie. Warto wspomnieć w tym miejscu 

o cyklu Francisca Goi, „Zabawy Dziecięce”.  

Dla romantyków dziecko było metaforą człowieka pierwotnego, jego wewnętrznej 

duszy, dla pisarzy natomiast – zagadnieniem antropologicznym. W literaturze roman-

tycznej dziecko jest nie tylko bohaterem, ale również jednym z głównych tematów. 

Intryguje i wzbudza zainteresowanie z powodu dwuznacznych skojarzeń, budzących 

ciekawość, a czasem strach. Romantyczne dziecko to postać zbudowana na zasadzie 

kontrastu: z jednej strony cechuje je wrażliwość, nieświadomość, czystość, niewin-
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ność, a z drugiej – osnuwa je aura tajemniczości, piętno śmierci, może nieść z sobą 

klątwę, urok, chorobę, a wszystkie te cechy ukazują, jak skomplikowana jest natura 

człowieka. W wielu utworach romantycznych dziecko funkcjonuje jako alter ego osoby 

dorosłej, ukazując jej tajemniczą, ciemną stronę oraz prawdę o naturze człowieka [18]. 

Popularność postaci dziecięcych w literaturze wraz z upływem lat nie zmniejsza się. 

W Młodej Polsce dziecko staje się niezwykle istotne ze względu na ukryty w nim 

element tajemnicy – nie dzięki temu, co o nim wiadomo, ale dzięki temu, czego nie 

wiadomo. Na pozór przewidywalne, znane i bliskie, staje się obce i dalekie. Myśliciele 

modernizmu zauważają, że bycie dzieckiem jest procesem, a nie stanem. Rozwój nauki 

przełomu XIX i XX wieku, m.in. filozofii, psychologii, socjologii i pedagogiki, 

doprowadził do konkluzji, że to dzieciństwo jest sposobem na zrozumienie dorosłego. 

Badania dziewiętnastowiecznych niemieckich psychologów Wilhelma Wundta i Théo-

dule’a Ribota oraz ich następców skupiały się na dziecięcym sposobie postrzegania 

świata i dziecięcym poznaniu. Naukowcy doszli do wniosku, że dziecko jest „natural-

nym berkeleyem” i żyje w przekonaniu, że świat powstał wraz z nim
 
[19, s. 63]. 

Pojawiło się także zainteresowanie dokumentalnymi studiami nad poszczególnymi 

etapami dzieciństwa. 

Na koniec XIX wieku przypada złoty wiek malarstwa portretowego, a w centrum 

zainteresowania znajduje się właśnie dziecko. W malarstwie pojawia się przekrój 

wieku dziecięcego: od niemowląt po nastolatki. Artyści portretują własne dzieci 

(J. Malczewski, W. Tetmajer, T. Axentowicz), dzieci przyjaciół (Witkacy) i te zupełnie 

im nieznane. Obecność dziecka w malarstwie łączyła się z modernistyczną fascynacją 

tajemnicami życia oraz jego biologicznym rytmem. Dziecko zaczęto postrzegać jako 

istotę cielesną, manifestującą siły płynące z natury; było ono bezpośrednio związane 

z instynktami pierwotnymi (W. Weiss, „Wiosna”), intuicją, prostotą, szczerością, 

a wszystkie te elementy doprowadziły do idealizacji postaci dziecka.  

Literatura i kultura XIX wieku przeszły trudną i zawiłą drogę do prawdziwego 

wyzwolenia dziecka. Młoda Polska na wiele sposobów była nim zafascynowana, 

przedstawiała je na kilku płaszczyznach: przede wszystkim jako temat, jako bohatera 

oraz jako zjawisko językowe. Rzeczywistość młodopolskich powieści była filtrowana 

przez dziecięcy punkt widzenia, a wyobraźnia dziecka ukazywała metaforyczne 

obrazy. Dla artystów młodopolskich spojrzenie z perspektywy dziecka, jego 

niewinnym okiem, stało się ideałem
 
[19, s. 64]. Ich zdaniem dzieckiem jest każdy, kto 

zachował dziecięcą wrażliwość i ciekawość. Portretują to słowa Charlesa Baudelaire’a 

z eseju „Malarz życia nowoczesnego”: Dla dziecka wszystko jest nowością; jest ono 

zawsze pijane. Nic bardziej nie przypomina tego, co nazywamy natchnieniem, niż 

radość, z jaką dziecko przyjmuje kształt i barwę. […] Ta właśnie ciekawość, głęboka 

i radosna, tłumaczy niezrozumiałe i zwierzęco ekstatyczne spojrzenie dzieci w obliczu 

nowego 
[20]. Zdaniem Baudelaire’a proces twórczy to sztuka udoskonalania pamięci, 

powrót do dzieciństwa i gromadzonych w nim wspomnień i wrażeń.  

Według Friedricha Nietzschego przeznaczeniem artysty jest uczynić ludzkość 

dzieckiem, a jego przywilejem – naiwne dziecięce spojrzenie. Niemiecki filozof 

uważał, że artysta to osoba, która przez całe życie pozostawała dzieckiem i zatrzymała 

się w momencie, w którym odnalazła inspirację artystyczną. Henryk Benisz zauważa, 

że dla Nietzschego Dziecko jest autentycznym artystą, czerpiącym swe natchnienie 
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z poruszeń samego życia. Zabawę dziecka cechuje niewinność tworzenia, bowiem 

dziecko nie czyni niczego z rozmysłem i nie planuje swej zabawy. Bawiąc się, po prostu 

pozwala bawić się zabawie. Dlatego też nie jest ono w żaden sposób odpowiedzialne za 

efekt swojego działania. Podobnie też cała artystyczna twórczość, będąca zakorzeniona 

w zmienności życia, nie może ponosić odpowiedzialności za to wszystko, co dokonuje 

się w jej obszarze 
[21]. 

Modernistyczne dziecko pokazuje dorosłemu, czym są intuicja i wyobraźnia, jest 

pełne sprzeczności: z jednej strony empatyczne, z drugiej – skrajnie egoistyczne. 

Symbolizuje tworzenie i niszczenie, rozpoczynanie wszystkiego od nowa. Jest nauczy-

cielem nieznajomości samego siebie, afirmacją przyszłości oraz wiarą w ciągłość. 

6. Koncepcja dzieciństwa w XX wieku 

Już w latach 80. XIX wieku, nauka zaczyna koncentrować się na zgłębieniu 

zawiłości dziecięcej psychiki, pojawiają się prace naukowe, np. „Dusza dziecka – 

Spostrzeżenia nad umysłowym rozwojem człowieka w pierwszych latach życia” 

Wilhelma Preyera. Opracowania te miały na celu zakwestionowanie dotychcza-

sowych metod wychowawczych, które wywodziły się jeszcze z osiemnastowiecznej 

koncepcji Johna Locke’a, zgodnie z którą umysł dziecka jest bierny, jest czystą kartą, 

którą trzeba zapisać doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami. Ryszard Waksmund 

zaznaczył, że zainteresowanie dzieckiem i dzieciństwem pod koniec XIX wieku było 

widoczne w różnych sferach kultury: Jeżeli romantycy uczynili zeń symbol własnych 

dążeń pokoleniowych, a realiści konieczny komponent swych epickich malowideł, 

pisarze nowego stulecia dostrzegli w nim możliwość obnażenia najbardziej głębin-

nych, wstydliwych stron natury ludzkiej 
[22]. 

Jak zostało już wcześniej wspomniane, zagadnienia dotyczące dziecka zaczęły się 

popularyzować pod koniec XIX wieku
 
[23] jednak całkowitą rewolucję w badaniach 

nad dzieckiem i dzieciństwem przyniósł XX wiek. W tym czasie nastąpił rozwój badań 

dotyczących fizycznego i psychicznego rozwoju dzieci, zwłaszcza psychologii peda-

gogicznej, rozpoczęto również rozmowy dotyczące praw dzieci, pojawiło się także 

wiele utworów literackich skierowanych do najmłodszych czytelników.  

Ogromne znaczenie miała wydana w 1900 roku książka Ellen Key o symbolicznym 

tytule „Stulecie dziecka”, w której autorka podkreśliła kulturową, społeczną oraz 

psychologiczną rolę dziecka w nadchodzącym XX wieku. W swojej pracy Key przeko-

nuje o konieczności wprowadzenia wielu zmian w wychowaniu dziecku: zrezygnowania 

z kar cielesnych, poświęcenia dziecku większej uwagi i troski; w książce autorka 

zaznacza również, że dziecko nie jest niczyją własnością i ma prawo np. stanowić 

samo o sobie. Badaczka była wielką obrończynią dzieci, domagała się szacunku dla 

nich w procesie wychowania i nauczania, podkreślała znaczenie indywidualnego 

rozwoju, atmosfery w domu rodzinnym, zaznaczała, że dziecko ma prawo mieć wady 

i dążyć do samokształcenia. Zdaniem Key wiek XX miał być czasem dziecka, uważała, 

że ludzie nareszcie zrozumieją dziecko, poznają jego duszę, która przekaże im swoją 

czystość i niezłożoność. Miało to być niezbędne do ponownego narodzenia się społe-

czeństwa [24] 

Bogusław Śliwerski określił filozofię Key personalizmem pajdocentrycznym
 
[25]. 

Szwedzka autorka opowiadała się za rozwijaniem w dziecku indywidualności, jego 

własnej osobowości, broniła dziecka prześladowanego przez dyscyplinę, można więc 
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powiedzieć, że była spadkobierczynią filozofii Rousseau. Słynne słowa z jej książki 

głoszą: Póki ojciec i matka kornie nie uchylą czoła przed majestatem dziecka, póki nie 

uznają, że słowo »dziecko« jest tylko synonimem wyrazu »monarcha«; póki nie 

odczują, że w postaci dzieciątka przyszłość drzemie na ich łonie, historia igra u ich 

stóp – póty nie pojmą, że równie mało mają władzy narzucać prawa tym małym 

istotom, jak gwiazdom nowe tory wskazywać [24, s. 97-98]. 

7. Zakończenie 

Koncepcja dziecka i dzieciństwa przeszła długą drogę. Od średniowiecza, uważa-

nego za bezlitosny okres dla dzieci, w którym zagadnienie dziecka w kulturze euro-

pejskiej właściwie nie istniało i było pomijane zarówno w sztuce, filozofii, jak i w spo-

łeczeństwie, przez wiek XV, w którym rodzina i uczucia z nią związane zaczęły 

przechodzić transformację. To wtedy rodzina zyskała ważną pozycję w życiu 

uczuciowym człowieka, zmieniły się także relacje rodzinne, co odmieniło stosunek 

dorosłych do dzieci. Za jedną z głównych przyczyn tej trudnej do uchwycenia 

przemiany może być uznawany wzrost popularności szkoły i edukacji. Niezwykle 

istotny w historii dzieciństwa był przełom XVI i XVII wieku, kiedy to ukształtowała 

się nowa wrażliwość w stosunku do dzieci. Dziecko wreszcie zostało zauważone, 

a wcześniejsza średniowieczna obojętność ustąpiła miejsca czułości, zainteresowaniu 

i trosce o jego właściwy rozwój. W oświeceniu mamy do czynienia z „odkryciem” 

dzieciństwa i dziecka, które zdobyło w rodzinie pozycję, o jakiej nie mogło marzyć 

nigdy wcześniej – stało się istotnym elementem życia rodzinnego i zyskało znaczenie 

jako osoba.  

Postać dziecka od czasu jej odkrycia w XVII wieku i afirmacji w romantyzmie była 

symbolem ludzkiej kondycji. Dla romantyków dziecko było nie tylko bohaterem 

literatury, ale również jednym z głównych tematów, budziło ciekawość, a czasem 

nawet strach. Romantyczne dziecko to postać zbudowana na zasadzie kontrastu, którą 

cechuje wrażliwość, czystość i niewinność, a jednocześnie osnuwa je aura tajemni-

czości i mrok. Popularność postaci dziecięcych wraz z upływem lat nie malała. Młoda 

Polska odkryła tajemniczość dziecka, obecność głęboko intymnego, wstydliwie 

skrywanego, ukrytego świata. Młodopolskie dziecko jest tajemnicą, która zamieszkuje 

enigmatyczny świat, niedostępny dla obserwatora, przepełniony licznymi symbolami.  

W wieku XIX nauka zaczęła interesować się dzieckiem, koncentrować na 

zgłębieniu tajników dziecięcej psychiki, a tematyka dziecięca zyskała na popularności. 

Jednak to wiek XX przyniósł całkowitą rewolucję w badaniach. Studia nad dzieckiem 

i dzieciństwem nieustannie się upowszechniają i rozwijają, co jest widoczne w licznych 

badaniach historycznych, antropologicznych, psychologicznych czy etnograficznych, 

które prezentują różnorodne modele dzieciństwa oraz niebezpieczeństwa, na jakie 

wystawione jest dzieciństwo. To właśnie w XX wieku dzieci zostały uznane za część 

społeczeństwa, dysponującą własną kulturą i własną perspektywą świata. Zaczęły być 

uznawane za element świata, który tworzy kulturę samą w sobie.  
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Historia dzieciństwa – od średniowiecza do współczesności 

Streszczenie 

Dziecko i dzieciństwo to obecnie konstrukty niezwykle popularne, trudno więc sobie wyobrazić, że 

odkrycie dzieciństwa i wyróżnienie dziecka jako jednostki znacząco różnej od dorosłego nastąpiło dopiero 
u schyłku XIII wieku. Zagadnienie dziecka i dzieciństwa przez lata nie istniało w kulturze europejskiej 

i było pomijane zarówno w sztuce, filozofii, jak i w społeczeństwie. Dziecko postrzegano jako istotę 

niepełnowartościową, miniaturę dorosłego, a dzieciństwo uważano za okres przejściowy, szybko przemi-

jający i niewarty zapamiętania. Dzieckiem przestawało się być już w wieku 7 lat.  
XVII wiek to moment, w którym dziecko zostaje zauważone i zdobywa w rodzinie pozycję, o jakiej nie 

mogło marzyć nigdy wcześniej, i tak pozostaje do dziś. W artykule zostaje poruszony temat ewolucji 

konstruktu dzieciństwa od średniowiecza aż po wiek XX. W tym celu zostają przedstawione wyniki badań 

uznanych naukowców, takich jak Philipe Ariès, Lloyd deMause, Jacques Le Goff czy Ellen Key. Zostaje 
również zaprezentowana romantyczna afirmacja dziecka, młodopolska fascynacja nim oraz całkowita 

rewolucja w badaniach nad dzieckiem i dzieciństwem w XX wieku, kiedy to dziecko zostaje uznane za 

część społeczeństwa z charakterystyczną dla niego kulturą i własną perspektywą świata. 

Słowa kluczowe: dziecko, dzieciństwo, koncepcja dzieciństwa, historia dzieciństwa 

History of childhood – from the Middle Ages to the present 

Abstract 
Nowadays, both child and childhood are extremely popular concepts. It is difficult to imagine that the 

discovery of childhood and the distinction of a child as an individual that is significantly different from the 

adults appeared only at the end of the 13th century. For years, the matter of child and childhood did not 

exist in European culture and were ignored in art, philosophy, and society. The child was perceived as an 
imperfect creature, a miniature of an adult human being. As a result, the childhood itself was considered as 

a transitional period, which quickly passes and is not worth being remembered. Around the age of seven, 

a person was no longer considered a child. The 17th century is the moment when the child is noticed. Only 

then does it gain a position in the family that it could never dream of before. This chapter explores the 

evolution of the childhood concept from the Middle Ages to the 20th century. For this purpose, I will 

present the results of research conducted by renowned scientists, such as Philipe Ariès, Lloyd deMause, 

Jacques Le Goff, and Ellen Key. I will also touch on the subject of the romantic affirmation of the child, 

the modernist fascination with it, and the complete revolution in research on children and childhood, which 
was brought by the 20th century. 

Keywords: child, childhood, concepts of childhood, history of childhood 

 



 

98 

Joanna Mikosz1 

Tu z łatwością możemy uświadomić sobie, 

Jak bardzo czas człowieka, 

czas wspólnot i narodów, 

nasycony jest obecnością Boga  

i Jego zbawczym działaniem. 

 

Ojciec Święty Jan Paweł II 

Sandomierz, 12 czerwca 1999 [1]. 

Funkcje prasy sandomierskiej na przykładzie  

„Ucha Igielnego” i „Sandomierskiej Strefy” 

1. Wprowadzenie 

Sandomierz jak podkreśla J. Borowski
2
 to: wspaniałe i majestatyczne miasto 

o wielowiekowej historii i tradycji, położone w dolinie Wisły. Ten tysiącletni gród 

usytuowany jest na malowniczych wzgórzach poprzecinanych lessowymi wąwozami, 

w otoczeniu rozciągającej się zieleni parków i pachnących owocami sadów. Nazywany 

«Małym Rzymem», swój niezwykle urokliwy charakter, zawdzięcza nie tylko 

zachwycającym zabytkom Starego Miasta, ale również urokliwym nadwiślańskim 

pejzażom [2]. 

Sandomierz przez długie wieki był liczącym się ośrodkiem administracyjnym 

i kulturalnym. Pierwsze czasopisma powstały w połowie dziewiętnastego wieku. Ich 

twórcami była – ciesząca się autorytetem i szacunkiem – tutejsza inteligencja, między 

innymi: nauczyciele szkół, lekarze i aktywiści społeczni. Prasa ukazująca się w Królew-

skim Mieście posiada istotną wartość historyczną i stanowi archiwum wiedzy 

o ówczesnym życiu mieszkańców Królewskiego Miasta. Czasopiśmiennictwo 

charakteryzowało się różnorodnością tematyczną. Możemy wskazać tytuły poświęcone 

historii, literaturze, sprawom społecznym, gospodarczym, architekturze i życiu religij-

nemu
3
. 

Obecnie na sandomierskimsrynku prasowym publikowane jest jedno pismo lokalne 

o charakterze kulturalnym. Zatytułowane jest „Sandomierzanin”. Periodyk ma długą 

tradycję wydawniczą i ukazuje się od 1912 roku [4]. Należy podkreślić, że analizą 

w poniższym tekście nie objęto tego magazynu, gdyż był on przedmiotem wcześ-

niejszych badań, a ich wyniki opublikowano w artykule zamieszczonym w 2020 roku 

w tomie „Kulturowe i filozoficzne aspekty literatury i sztuki” [5]. Wśród czasopism 

o charakterze kulturalnym można wskazać też „Strony Sandomierskie” (2002-2003) 

i „Goworka” (2004-2006) [6]. Przedmiotem badań na potrzeby niniejszej publikacji 

zostały dwa magazyny: „Ucho Igielne” i „Sandomierska Strefa”.  

                                                                   
1 Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Łódzki. 
2 Burmistrz Sandomierza w latach 2002-2014. 
3 Więcej na ten temat: Mikosz J., Kształtowanie się sandomierskiego rynku prasowego w latach 1829-1939 

[artykuł w druku]. 
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2. Cel badawczy 

„Ucho Igielne” i „Sandomierska Strefa” nigdy wcześniej nie były przedmiotem 

refleksji naukowej lub popularnonaukowej, której wyniki opublikowano w postaci 

artykułów albo książek. Badania mają więc charakter pionierski. Celem artykułu stało 

się określenie pełnionych przez nie funkcji. Tekst składa się z dwóch części. Na 

początku przybliżono historię czasopism. Pierwsze z wymienionych pism ukazywało 

się w latach 1996-2001, a drugie w latach 2014-2016. Kluczowe są tu założenia zapre-

zentowane przez R. Kowalczyka [7]. 

Należy podkreślić, że wśród zachowanych 45 numerów „Ucha Igielnego”, które 

zostały objęte analizą znalazły się: numer 1 z 1996 roku, numery: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

13, 14, 15-16 z 1997 roku, numery 3/4 oraz 18/19 z 1998 roku, numer 5, 6, 7/8, 10, 

11/12, 14, 16, 17, 19, nr 22 z 1998 roku, numer 3, 4, 5, 11, 14, 15, 16 z 1999 roku, nr 1, 

R. V (54), nr 2, 3 (55), nr 4. R V (57) z 2000 roku, nr 6 (59), nr 8 (61), 9 (62), 10 (63), 

11 (64) z 2000 roku oraz nr 1 (65), nr 2 (66), nr 5 (69) z 2001 roku.  

Wśród zachowanych 14 numerów „Sandomierskiej Strefy” są: nr 5, 6, 9, 10 z 2014 

roku , nr 2, 3 z 2015 roku, nr 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12 z 2016 roku. Warto też dodać, że 

w 2014 roku ukazało się zbiorcze wydanie „Sandomierskiej Strefy”. Publikacja 

obejmowała numery wydrukowane w latach 2011-2014
4
.  

Podstawową metodą zastosowaną podczas opisu i charakterystyki periodyków jest 

analiza ich zawartości. Wykorzystano tu: „technikę badawczą służącą obiektywnemu, 

systematycznemu i ilościowemu opisowi jawnej zawartości komunikatów” [8]. Należy 

dodać, że analizie treści, jako metodzie badawczej, przypisuje się ilościowy charakter. 

Polega ona wówczas na zliczaniu określonych, występujących w badanym materiale 

elementów lub cech przekazu oraz pomiarze ich nasilenia, bądź też porównywaniu 

tekstów z pewnym wzorem, a w konsekwencji wyprowadzaniu wniosków na podstawie 

uchwyconych liczbowo zależności, prawidłowości czy tendencji [9].  

Wśród metod i technik badawczych, jakimi posiłkowano się podczas pisania 

poniższego tekstu, jest też metoda historyczna, której zawdzięczamy przede wszystkim 

możliwość porządkowania chronologicznego i tematycznego prasy, osadzenie analizy 

jej działalności i określenie statusu w konkretnych okolicznościach historycznych 

i towarzyszących im uwarunkowaniach społecznych, politycznych, ustrojowych, eko-

nomicznych i kulturalnych.  

Najważniejszym źródłem dla autorki niniejszego tekstu była analiza treści 54 

zachowanych w Bibliotece Publicznej przy ul. Parkowej 1, w Sandomierzu 

egzemplarzy powyższych czasopism. Punktem wyjścia dla poniższych rozważań stały 

się również następujące publikacje: „Prasa lokalna w systemie komunikowania spo-

łecznego” [10] R. Kowalczyka, „Polskie media lokalne i sublokalne 1989-1999 [11] 

W. Chorązkiego, „Funkcjonowanie i segmentacja rynku prasowego w Polsce” W. 

Patrzałka [12], „Publiczność polskiej prasy lokalnej” S. Michalczyka [13], „Typolo-

giczny rozwój prasy lokalnej w Polsce w nowych warunkach społeczno-politycznych 

i ekonomicznych” M. Gieruli [14], „Wokół współczesnej prasy samorządowej. 

Rozwój, specyfika, kontrowersje, refleksje B. Konarskiej-Pabiniak [15], Funkcje prasy 

lokalnej na przykładzie analizy kręgów tematycznych w «Ziemi Kolbuszowskiej»” 
                                                                   
4 Wydanie zbiorcze można znaleźć pod adresem internetowym: https://www.publio.pl/files/samples/ 

78/f4/d3/146276/Sandomierska_Strefa_20112014_demo.pdf [dostęp: 15.03.2021]. 
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B. Bogdanowskiej-Olszówki [16] oraz „Współczesne czasopisma lokalne o tematyce 

społeczno-politycznej na przykładzie «Gazety bez cenzury»” A. Pomiankowskiej-

Wronki [17]. 

3. Funkcje prasy lokalnej w ujęciu metodologicznym 

Zróżnicowanie prasy lokalnej ma nie tylko swe źródła w różnorodności podmiotów 

ją wydających, ale także celach i zadaniach, które ma ona realizować. O typolo-

gicznym zróżnicowaniu decyduje przede wszystkim natężenie realizacji określonych 

zadań i celów, ich priorytet lub marginalizacja czy ich brak. Jak podkreśla M. Gierula: 

typ prasy lokalnej zależy w dużej mierze od uwarunkowań historycznych czy też 

ogólnej polityki państwa wobec społeczeństwa i chęci wpływu na niego poprzez 

kulturę, której prasa jest nieodłącznym elementem [14].  

Na poczytność prasy lokalnej mają wpływ różne czynniki: zainteresowania, 

oczekiwania czytelnicze, sposób odbioru, selekcji treści, możliwości skutecznego 

dotarcia z przekazem. Znaczenie ma również jak podkreśla M. Gierula: zaintere-

sowanie problematyką lokalną w ogóle, preferowanie określonych treści, które są lub 

nie w określonych typach prasy lokalnej, miejsca zajmowanego w strukturze społecznej 

społeczności lokalnej, potrzeby uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, związki 

emocjonalne z obszarem, na którym się mieszka [17, s. 16-17]. 

Funkcje prasy lokalnej stały się przedmiotem analizy wielu polskich badaczy. 

Wśród nich można wskazać Ryszarda Kowalczyka, który wylicza [10]: 

 funkcję informacyjno-kontrolną – dostarczanie wiedzy o środowisku i funkcjo-

nowaniu lokalnych instytucji oraz informacji kształtujących obraz wspólnoty 

lokalnej; 

 funkcję socjalizacyjno-wychowawczą – dostarczanie informacji o charakterze 

edukacyjnym, kształtowanie postaw członków społeczności; 

 funkcję integracyjną – łączenie ze sobą różnych środowisk, np. współtworzenie 

stowarzyszeń; 

 funkcję mobilizacyjną – wpływanie na chęć sprawowania władzy na własnym 

terenie, kształtowanie demokracji lokalnej; 

 funkcję reklamowo-ogłoszeniową – pismo funkcjonuje jako środek promocji dla 

lokalnych firm i przedsiębiorstw. 

Godna uwagi jest też zaproponowana przez W. Chorązkiego systematyka funkcji 

prasy lokalnej [11]: 

 wszechstronna, bieżąca informacja lokalna; 

 kontrola władz lokalnych; 

 promowanie inicjatyw lokalnych; 

 pełnienie funkcji „trybuny społeczności lokalnej”; 

 integracja środowiska lokalnego; 

 kształtowanie lokalnej opinii społecznej; 

 wspieranie kultury lokalnej; 

 promowanie „małej ojczyzny”; 

 funkcja ogłoszeniowo-reklamowa; 

 funkcja rozrywkowa. 
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W. Chorązki podkreśla, że „wymienione funkcje są wypadkową planów i oczekiwań 

najważniejszych podmiotów lokalnych” [11, s. 62], do których zalicza: 

 odbiorców; 

 właścicieli mediów lokalnych; 

 nadawców lub wydawców lokalnego biznesu, czyli potencjalnych reklamo-

dawców; 

 nadrzędne ośrodki decyzyjne (władze wojewódzkie, hierarchia kościołów i związki 

wyznaniowe), jak i władze lokalne; 

 zespół redakcyjny. 

Badacz zaznaczył też, że: „rozmijanie się poszczególnych typów mediów 

(różniących się formą własności) z funkcjami zakładanymi a spełnianymi w rzeczy-

wistości jest główną przyczyną ich trwałego rozwarstwienia. Łatwo można wyróżnić 

dwa, trzy często antagonistyczne nurty” [11, s. 62]: 

1. Media samorządowe; 

2. Niezależne media wolnorynkowe (komercyjne); 

3. Media lokalnych oddziałów partii politycznych lub związków zawodowych; 

4. Pozostałe typy mediów są bardziej „neutralne”, jeśli uwzględnimy pełnione 

funkcje i przekazywane treści. Zaliczamy do nich: 

a) Media tzw. III sektora: m.in. stowarzyszenia miłośników (przyjaciół) miasta 

lub ziemi, organizacje mniejszości narodowych; 

b) Media terenowych struktur kościelnych (diecezji, parafii, zgromadzeń 

zakonnych); 

c) Media zakładowe. 

M. Jachimowski podaje zaś trzy funkcje mediów lokalnych: funkcję intencjalną, 

mówiąc o zamiarze komunikacyjnym; funkcję nadaną, która jest podstawą analizy 

treści i formy, oraz funkcję pełnioną związaną z rzeczywistym efektem komunikacji 

[18]. 

Użyteczną w badaniach nad mediami lokalnymi jest propozycja przygotowana 

przez komisję pod kierunkiem S. Mac. Bride’a w 1980 roku. Typologia obejmuje 

osiem funkcji komunikowania. Są to funkcje: informowania, socjalizacji, kształto-

wania motywacji, umożliwiania społecznych debat i dyskusji, edukacji, rozwoju 

kultury, dostarczania rozrywki i integracji [12, s. 145]. Z kolei, W. Patrzałek wśród 

funkcji wymienia: informacyjno-poznawczą, kulturotwórczo-behawioralną, socja-

lizacyjną i resocjalizacyjną, hobbystyczną oraz rozrywkową [12, s. 146]. S. Mi-

chalczyk proponuje zaś podział funkcji prasy lokalnej na cztery typy [13, s. 46]: 

1) funkcje normatywno-demokratyczne i społeczne; 2) funkcje orientujące oraz 

realizujące potrzeby informacyjne i komunikacyjne; 3) funkcje makro- i mikro-

ekonomiczne (medium jako przedsiębiorstwo); 4) funkcje specyficzno-zawodowe 

(medium jako miejsce pracy dziennikarzy). Autor powyższego podziału rozróżnia też: 

funkcje idealne – wypełniane w interesie społecznym jako zadania publiczne oraz 

funkcje realne, które są realizacją interesów indywidualnych czy partykularnych 

nadawcy [13, s. 47].  
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4. „Ucho Igielne” i „Sandomierska Strefa” – charakterystyka 

periodyków 

4.1. „Ucho Igielne” 

Pismo „Ucho Igielne” wychodziło w latach 1996-2001. Ukazywało się dzięki 

Sandomierskiemu Wydawnictwu Samorządowemu. Było to pismo Rady i Zarządu 

Miasta. Redaktor naczelną była A. Krzesimowska, wśród dziennikarzy znaleźli się 

m.in. R. Kotowski i P. Sławiński. Siedziba redakcji mieściła się w Sandomierzu, przy 

ul. Opatowskiej 3A, a drukiem periodyku zajmowało się przedsiębiorstwo „JAP”.  

W pierwszym numerze redakcja poinformowała o swoich celach: Podejmujemy 

kolejną – oby udaną – próbę wydania sandomierskiej gazety samorządowej, której 

zadaniem ma być informacja o pracach władz, ich planach, zamierzeniach, sukcesach 

i porażkach. Mimo, że jest to pismo Rady Miasta, nie zamierzamy wystawiać laurek. 

Chcemy, aby na łamach „Ucha Igielnego” znalazła się także konstruktywna krytyka 

i polemika. (…) Mam nadzieję, że nasze łamy staną się swoistym forum, gdzie 

przedstawić będzie można rozmaite inicjatywy i propozycje. (…) Chcielibyśmy 

pokazywać dokonania i tłumaczyć się z niedomogów. Chcielibyśmy, aby „Ucho 

Igielne” było miejscem wymiany poglądów, pomysłów i ocen. Taką szansą jest 

powołanie Sandomierskiego Wydawnictwa Samorządowego „Ucho Igielne”. Mam 

nadzieję, że nasza gazetka przybliży Państwu problemy miasta, a także pozwoli na 

obiektywna ocenę dokonań tych, którzy nim władają [19].  

Magazyn miał na ogół od 8 do 11 stron. Zmieniała się – w zależności od wydania, 

tematyki – kolorystyka jego okładki. Drukowana była w rozmaitych barwach, m.in. 

pomarańczowym, niebieskim, brązowym. W logo zamieszczono fotografię Ucha 

Igielnego, czyli inaczej zwanej Furty Dominikańskiej. Ucho Igielne jest fragmentem 

istniejących niegdyś murów obronnych Sandomierza. Łączyło się z krenelażem 

i gankiem. Taka konstrukcja ułatwiała skuteczną ochronę miasta [20]. 

Stałym elementem były drukowane na ósmej stronie periodyku grafiki sandomier-

skiego artysty A. Karwata, w ramach cyklu „Rozmowy z rzeczywistością”, oraz 

zamieszczona na ósmej stronie „Foto-zagadka”. Redakcja pokazywała na zdjęciach 

szczegóły architektury miasta, a zadaniem czytelników było odgadnięcie o jaki 

element chodzi. Nagrodą dla osób, które udzieliły poprawnej odpowiedzi i wygrały 

w konkursie była roczna prenumerata „Ucha Igielnego” z dostawą do domu.  

Pierwszy numer czasopisma (wydrukowany na papierze gazetowym) rozpow-

szechniany był bezpłatnie. Drugi numer, z lutego 1997 roku, wydano na papierze 

kredowym, pismo uzyskało wówczas cenę 50 groszy. Dostępne było w kioskach 

RUCH-u w Sandomierzu: Po pierwszym trudnym okresie wejścia na lokalny rynek 

wydawniczy, wierzymy, że wśród mieszkańców Sandomierza jest już znaczna grupa 

stałych czytelników naszego pisma, bo cóż znaczy gazeta bez czytelników [21]. 
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Rysunek 1. Pierwszy numer „Ucha Igielnego” – lipiec 1996 rok 

Początkowo periodyk był miesięcznikiem, a od 1 września 1997 roku stał się 

dwutygodnikiem: redakcja „Ucha Igielnego” w porozumieniu z radą programową 

pisma, postanowiła, iż dotychczasowy miesięcznik będzie częściej trafiał do Państwa 

rąk i będzie ukazywał się w odstępie dwutygodniowym. Pragniemy jednak poprawić 

formułę naszego pisma i zachęcić Państwa do jego współredagowania. Pragniemy, 

aby „Ucho Igielne” było gazetką wszystkich mieszkańców Sandomierza [22, s. 1]. 

Redakcja wydawała też numery specjalne np. z okazji przyjazdu Jana Pawła II do 

Sandomierza 12 czerwca 1999 roku [23] (cena 1,80 zł) lub w związku z ufundowaniem 

sztandaru dla 3. Batalionu Radiotechnicznego przez społeczeństwo Sandomierza 

i Ziemi Sandomierskiej [24] (cena 50 groszy).  

Periodyk wzbogacano też o dodatki, np. wkładka specjalna „Wielka woda w Sando-

mierzu” [22] lub kalendarz na 1999 rok ze zdjęciami zabytków Sandomierza [25]. 

Warto też dodać, że stałym elementem „Ucha Igielnego” była poezja. Wśród przykła-

dów można podać: „Obcowanie” E. Bajkowskiej [26] lub „Wyznanie” Z. Majewskiej 

[27].  

 



 

Joanna Mikosz 

 

104 

4.2.  „Sandomierska Strefa”  

Pierwszy numer „Sandomierskiej Strefy” ukazał się w grudniu 2011 roku. Redakcja 
określiła swoje założenia następującymi słowami: „Szanowni Czytelnicy! Oddajemy 

do Waszych rąk pierwszy – okazowy – numer czasopisma „Sandomierska Strefa”
5
, które 

pragnie jak najszerzej włączyć się w życie kulturalne Sandomierza i regionu sando-
mierskiego. W naszej działalności ma nam pomagać nowe czasopismo. Chcemy 
udostępnić jego łamy osobom zdolnym – zarówno dorosłym, jak również młodzieży. 
Zapraszamy do współpracy” [28]. Prezesem Fundacji był A. Cebula.A. Cebula.  

Na początku wydawcą była Fundacja Kultury i Tradycji Europejskiej „Paradosi”. 
Redakcja mieściła się wówczas przy ul. Kruczej 16 w Sandomierzu, a następnie 
publikowaniem pisma zajęło się Stowarzyszenie „Sandomierska Strefa”. Redakcja 
przeniesiona została do Samborca (Andruszowice 99). Redaktorem naczelnym był 
A. Cebula. Do współpracowników należeli: Z. Kołodziejska, E. Sarwa, A. Sarwa, 
M. Szpycha i M. Wacław. 

Warto dodać, że redakcja organizowała rozmaite spotkania o charakterze kulturalnym 
czy towarzyskim (np. promocje książek, spotkania opłatkowe). Odbywały się one 
w Bibliotece Publicznej w Sandomierzu. 

Na pierwszej stronie periodyku, który liczył od 15 do 24 stron, znajdował się tytuł 
pisma i czarno-białe zdjęcie Ratusza, „Złote Myśli” (sentencje dotyczące życia ludz-
kiego) oraz artykuł „Od redakcji”, w którym przybliżano najistotniejszy temat numeru. 

Stałym elementem „Sandomierskiej Strefy” były anegdoty i utwory poetyckie 
polskich i zagranicznych twórców, które pojawiały się na 4 lub 15 stronie czasopisma. 
Co ciekawe, publikowano też przekłady poezji tureckiej w wykonaniu A. Sarwa, np. 
„Rubajty – Omer ibn Ibrachim” Al -Nisaburi Chajjam (1048-1131) [29]. Na ostatniej 
stronie periodyku w ramach cyklu „Tego już nie ma” drukowano zdjęcia nieistnie-
jących już w Sandomierzu obiektów architektonicznych. Łamy pisma wzbogacały też 
zdjęcia E. Sarwy prezentujące Sandomierz. Warto też dodać, że na łamach pisma 
drukowano fragmenty opowiadań, np. „Klasztor pod Sandomierzem. Opowiadanie 
oparte na prawdziwym widzeniu Franz Grillpazer” [30], „Sandomierskie zjawy, duchy, 
upiory” [31] lub „O moralności tego świata i posłuszeństwie synowskim. Opowieść 
z sandomierskiego” A. Sarwy [32]. 

W 2015 roku, ukazało się zbiorcze wydanie (nakładem sandomierskiego Wydaw-
nictwa „Armoryka”) „Sandomierskiej Strefy” w ramach serii Biblioteka Tradycji 
Sandomierskiej nr 25. Publikacja obejmowała numery wydrukowane w latach 2011- 
2014: „Niniejsza publikacja, która przybrała formę książkową, jest pokłosiem pracy 
naszych redakcyjnych Koleżanek i Kolegów, którzy bezinteresownie zajmowali się 
tematami związanymi z życiem Sandomierza i regionu i pisali teksty, które 
publikowane były na łamach „Sandomierskiej Strefy”, za co w tym miejscu bardzo im 

dziękujemy”
6
. Publikacja została zadedykowana zmarłej 3 listopada 2014 roku E. 

Sarwie, która „była jedną z założycielek i działaczek Fundacji i Stowarzyszenia, była 
też długoletnią dyrektor i redaktor naczelną Wydawnictwa „Armoryka”, która czynnie 
włączyła się w powołanie naszej gazetki do życia, współpracowała z nami od 
początku, od pierwszego numeru będą autorką licznych zdjęć ilustrujących publiko-
wane w „Sandomierskiej Strefie” teksty” [34].  

                                                                   
5 Fundacja powstała w Samborcu w 2010 roku. Celem jest promowanie kultury i tradycji europejskiej: „Strefa 

Sandomierska”, 2011, nr 1, s. 1. 
6 Pismo dostępne jest w Internecie [33]. 
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Rysunek 2. „Sandomierska Strefa”, 2014, nr 5-6 

Redaktorem serii był A. Sarwa, do redaktorów tomu należeli też: A. Cebula, 

Z. Kołodziejska, E. Sarwa, M. Szpyra i M. Więcław. Projektem okładki zajął się 

A. Sarwa. Wydanie zbiorowe ukazało się w formie książkowej z lakierowaną okładką, 

na której było zdjęcie sandomierskiego Ratusza a spotkanie promocyjne odbyło się 27 

lutego 2015 roku, o godz. 17 w czytelni Biblioteki Pedagogicznej przy ul. Sokol-

nickiego 4 w Sandomierzu.  

5. Funkcje „Ucha Igielnego” i „Sandomierskiej Strefy” 

Przy próbie charakteryzowania funkcji „Ucha Igielnego” i „Sandomierskiej Strefy” 

kluczowe są założenia zaprezentowane przez R. Kowalczyka [7, s. 517]. Autor wśród 

funkcji prasy lokalnej wskazał: funkcję informacyjno-kontrolną, funkcję socjaliza-

cyjno-wychowawczą, funkcję integracyjną, funkcję mobilizacyjną oraz funkcję 

reklamowo-ogłoszeniową. Proponowana typologia ma walor praktyczny, obejmuje 

funkcje, które pełnią lub pełnić powinny lokalne redakcje prasowe. Należy jednak 

podkreślić, że nie można w pełni zgodzić się z podziałem zaproponowanym przez 

R. Kowalczyka. Uwaga ta szczególnie odnosi się do funkcji informacyjno-kontrolnej, 

której celem według badacza jest: dostarczanie wiedzy o środowisku i funkcjo- 

nowaniu lokalnych instytucji oraz publikowanie informacji kształtujących obraz 

wspólnoty lokalnej [7, s. 517]. Połączenie obu tych funkcji nie odzwierciedla istoty 

funkcji prasy lokalnej. Jak zauważa A. Szynol: Z jednej strony można wyobrazić sobie, 

że w informowaniu zawiera się po części także rozliczenie władz lokalnych z ich 

działań, jednakże, z drugiej strony, funkcja informacyjna w dużej mierze to przeka-

zywanie opinii publicznej faktów o bardzo różnorodnej tematyce. Dołączenie do niej 
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drugiego członu znacznie ją ogranicza. Ponadto w odniesieniu do mediów lokalnych 

funkcja lokalna jest kluczowa, dlatego warto je rozdzielić [35]. 

Jak wykazała analiza obu pism funkcja informacyjna była nadrzędną funkcją, 

którą starały się wypełniać obie redakcje. Ich dążeniem było powiadamianie przede 

wszystkim o wydarzeniach dotyczących życia miasta. Służyły temu rozmaite artykuły 

i rubryki. Wśród przykładów można wskazać artykuły zamieszczone w „Uchu 

Igielnym”, które dotyczyły życia naukowego i akademickiego Królewskiego Miasta. 

W publikacji „Otwarcie nowej księgarni” poinformowano o rozpoczęciu działalności 

księgarni Ośrodka Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych PAN w budynku 

Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej: Jest to dość specyficzna księgarnia, 

bowiem prowadzi sprzedaż książek niekomercyjnych, skierowanych do osób mających 

ukierunkowane zainteresowania [36]. W artykule Juwenalia w Sandomierzu czytamy 

zaś o pierwszych sandomierskich juwenaliach [37]: „burmistrz przekazał studentom 

symboliczny klucz do nieistniejących bram Sandomierza. Ci, którzy poddawali pod 

wątpliwość akademicki charakter miasta, narzekali na niemrawość sandomierskich 

studentów, na to iż Sandomierzanie nie czują obecności studiujących braci, stracili 

wszystkie argumenty. Tego dnia studentów można było zobaczyć, usłyszeć i wraz z nimi 

oddać się beztroskiej zabawie” [37, s. 5]. Z tekstu „Sandomierska WSHP otwiera nowe 

kierunki” [38] czytelnicy dowiedzieli się zaś o poszerzeniu oferty dydaktycznej dla 

kandydatów pragnących studiować w Królewskim Mieście. W „Sandomierskiej 

Strefie” pojawił się natomiast artykuł informujący, że 7 października 2016 roku odbyła 

się na Zamku Królewskim konferencja pt. „730-lecie lokacji miasta”. Sesji towarzy-

szyły rozmaite uroczystości i wykłady. Wzięły w niej udział najwybitniejsze osoby ze 

świata nauki [39]. 

Dużo miejsca w obu pismach poświęcano wydarzeniom kulturalnym. W „Uchu 

Igielnym” można wskazać: „Sandomierskie Lato z Radiem”: 29 lipca Lato z Radiem 

zagościło w Sandomierzu. (…) Przyjechali piosenkarze, uczestnikom zaproponowano 

bogaty program artystyczny [40]. Publikacja Ikony sandomierskie przybliża zaś 

wystawę ikon w Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu w 1998 roku [41]. Wśród 

przykładów można wskazać też rubryki, w których dziennikarze powiadamiali 

o minionych lub zbliżających się wydarzeniach kulturalnych w postaci spisu wydarzeń 

kulturalnych. Egzemplifikację tej hipotezy stanowią rubryki „Weekend na Starówce” 

[42] lub „Co będzie w marcu” [43]. 

W „Sandomierskiej Strefie” jako przykład można wskazać „Wieczór literacki 

z Ernestem Brylem w miejskiej Bibliotece Publicznej” w ramach „Spotkań literackich” 

[44] czy „Spotkanie autorskie z Ryszardem Cebulą”: 18 maja w Gorzycach odbyło się 

spotkanie autorskie z Ryszardem Cebulą – znakomitym regionalistą, twórcą monografii 

Gorzyczewy”. Wydarzenie prowadziła dziennikarka J. Sarwa. W artykule krótko opisano 

jego przebieg, wspomniano o uczestnikach i poczęstunku [45]. Drugim przykładem 

jest „Informacja”, w której redakcja powiadomiła, że: 27 marca 2015 roku o g. 17:00 

w czytelni Biblioteki Pedagogicznej mieszczącej się przy ul. Sokolnickiego 4, w Sando-

mierzu odbędzie się spotkanie z czytelnikami, podczas którego zaprezentowana zostanie 

książka autorstwa prof. Aleksandra Hirschberga pt. „Dymitr Samozwaniec”. Jest to już 

25 publikacja, jaka ukazała się w „Bibliotece Tradycji Sandomierskiej [46]. Ponadto 

w rubryce „Informacje” podano, że: ukazała się książka dr Małgorzaty Ogorzałek pt. 
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„Andrzej Sarwa – dorobek i osiągnięcia w 4. rocznicę pracy twórczej”, zawierająca 

głównie podsumowanie osiągnięć i zestawienie dorobku Jubilata na wielu płaszczy-

znach jego działalności pisarskiej. Publikację wstępem opatrzył Andrzej Cebula. 

Książka liczy 184 strony i oprócz tekstu zawiera liczne fotografie [46, s. 2]. 

Ważne dla redakcji było też publikowanie wiadomości sportowych. Egzemplifi-

kację tej tezy stanowią teksty: „Europejski mistrz”: sukces sandomierskiego zawodnika 

Mariusza Ślusarza, który został wicemistrzem Europy w kulturystyce w kategorii 80 kg 

[47]. Wykaz sportowych wydarzeń zamieszczano też w rubryce „Sport i rekreacja” 

[48] lub „Sandomierska panorama sportowa”. Tutaj, jak poinformował autor Robert 

Kotowski, celem rubryki było: przekazywanie stanu posiadania w zakresie sportu 

i rekreacji, ale nie ocena i analiza możliwości [49]. 

Dla redakcji bardzo istotne były też wiadomości dotyczące wydarzeń w Sando-

mierzu lub życia mieszkańców Królewskiego Miasta: „Z troski o nogi i koła” – czyli 

publikacja informująca o rozkopach w mieście i budowach [50], „O bezpieczeństwie 

w mieście” [51] lub „Oczyszczalnia” [52] (konieczność zbudowania oczyszczalni 

ścieków w mieście). Na łamach analizowanych periodyków drukowano też uchwały, 

zarządzenia, przetargi i dokonania samorządu, np. w ósmym numerze „Ucha Igielnego” 

w rubryce „Wieści z Ratusza” [53] czytelnicy mogli znaleźć wypowiedź burmistrza 

w kwestii numerów obwodów do głosowania oraz siedzib obwodowych komisji 

w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 21 września 1997 roku [54]. 

R. Kotowski w tekście „Kto jest kim w Radzie Miasta” udzielił zaś informacji na temat 

osób sprawu-jących władze w Sandomierzu [55]. 

Przeprowadzona analiza wskazuje, że redakcje starały się dostarczać odbiorcom 

wiadomości dotyczących życia lokalnej społeczności oraz prezentować najważniejsze 

zjawiska i tendencje z zakresu miejscowej rzeczywistości. Te dotyczące rozwoju 

szkolnictwa wyższego, dydaktyki, organizacji konferencji, w których brały udział 

wybitne osobistości świata naukowego były powodem do dumy obu redakcji. Dodawały 

one prestiżu Królewskiemu Miastu, które poprzez swoją działalność akademicką 

przyczyniało się do rozwoju naukowego naszego kraju. Dzięki takim działaniom 

periodyki stały się kroniką miasta i źródłem informacji także dla mieszkańców 

Sandomierza, którzy przebywają na emigracji. 

Funkcja kontrolna jest jedną z kluczowych ról mediów tego zasięgu geogra-

ficznego, zwłaszcza w aspekcie postrzegania ich jako niezależnych, wiarygodnych 

źródeł informacji. Jak zaznacza B. Bogdanowska-Olszówka: „Dziennikarstwo lokalne 

należy do najtrudniejszych rodzajów tego zawodu. Otóż czytelnik takiej gazety może 

każdorazowo naocznie sprawdzić wiarygodność wypowiedzi prasowej. Stąd, w tym 

dziennikarstwie istnieje duża odpowiedzialność za prawdziwość informacji. Istotę 

prasy lokalnej najpełniej oddaje twierdzenie, że: Małe miasteczko to taka społeczność, 

w której wszyscy o wszystkich wiedzą wszystko, ale jednak kupują gazetę lokalną, żeby 

się dowiedzieć, co z tego ktoś odważył się napisać [56]. 

A. Szynol podkreśla jednak, że: prasa samorządowa nie może pełnić funkcji 

kontrolnej wobec władzy, gdyż jest jej organem. Nie można więc oczekiwać, że 

wydawca będzie odgrywał jednocześnie rolę cenzora i krytyka własnych działań [18, 

s. 114]. Najtrudniej jest przestrzegana funkcja kontrolna władz administracyjnych 
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przez miejscową społeczność. Jest to spowodowane zależnością wydawców, redaktorów 

od władz samorządowych, które często finansują drukowanie prasy. 

Należy zaznaczyć, że wszystkie media lokalne podlegają cenzurze środowiskowej. 

Trzeba wiele odwagi by przedstawić niewygodne fakty. Ponadto, lokalne środki 

przekazu (w tym wypadku prasa) stanowią również instrument kontroli, ponieważ 

w swoim przekazie nagradzają za właściwe relacje jednostki ze środowiskiem oraz 

karzą za przyjmowanie postaw uznanych za niewłaściwe. 

Redakcja „Ucha Igielnego” podkreślała, że pomimo, iż jest pismem samorzą-

dowym kieruje się obiektywizmem i mimo, że jest to pismo Rady Miasta, nie zamierza 

wystawiać laurek. Chcemy, aby na łamach „Ucha Igielnego” znalazła się także 

konstruktywna krytyka i polemika [57, s. 1].  

W „Uchu Igielnym” pojawiały się publikacje, które traktowały o działalności 

sandomierskiej władzy. Jako przykłady można wskazać: „Kącik radnego”, w którym 

Roman Batko snuje rozważania nt. sprawowanej przez siebie kadencji i czy złożone 

obietnice przedwyborcze zostały zrealizowane. Radny wylicza, które z założeń zostało 

podjęte i jednocześnie podkreśla, że: zobowiązany jestem dbać nie tylko o dobro 

swoich wyborców, ale przede wszystkim mieć na uwadze interes wszystkich 

mieszkańców Sandomierza. Tę powinność, jako przewodniczący Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu staram się wypełnić [58]. Jednocześnie zwrócił uwagę, że program 

wyborczy „Kino już jesienią” spotkał się z negatywnymi komentarzami, wielu 

złośliwych mówiło, że w haśle celowo brakuje określenia roku, w którym kino 

powstanie. Słowa dotrzymaliśmy. Po paroletniej przerwie mamy w Sandomierzu 

nowoczesne, cieszące się dużą popularnością kino [58, s. 7]. Powodem dumy dla 

radnego było też: odniesienie spektakularnego sukcesu i powstanie Wyższej Szkoły 

Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu, w której będzie studiować 600 

studentów. Liczba ta w przyszłości wzrośnie dwukrotnie. To wielka szansa dla Sando-

mierza na zaistnienie na naukowej mapie Polski, to także możliwość powstania 

kilkudziesięciu miejsc pracy [58, s. 8]. W tym samym numerze, w artykule pt. „Sesja 

w pigułce – XXXVI Sesja Rady Miasta”, zaprezentowano również postanowienia, 

postępy prac Rady Miasta, które były przedmiotem dyskusji spotkania [59]. Kolejnym 

przykładem jest artykuł „Jaki to był rok, czyli jaki był miniony rok dla sando-

mierskiego samorządu” [60]. W publikacji zostały wypunktowane pozytywne działania 

samorządu, które zostały wykonane na rzecz Królewskiego Miasta, jednocześnie 

podkreślono, że: W minionym roku o Sandomierzu było głośno, ale dlatego, że sporo tu 

robiliśmy. Łatwo jest krytykować, jeśli jest co. Poza tym nawet ze skandali trzeba 

umieć wyciągnąć wnioski, nie obrażać się, ale przyjrzeć się przyczynom i poznać słabe 

punkty [60]. Tezę tę ilustruje także tekst: „Sukcesy i porażki sandomierskiej Rady 

Miasta w ocenie radnych” [61]. 

Istotną rolę odgrywały również publikacje, w których oceniano działania władzy 

samorządowej. W specjalnym, bezpłatnym wydaniu „Ucha Igielnego” zamieszczono 

„Bilans dokonań Rady Miasta za połowę kadencji w latach 1998-2000”: Poniższe 

opracowanie dotyka najistotniejszych dla miasta spraw: inwestycji, szans rozwoju 

gospodarki miejskiej oraz oświaty, kultury, turystyki i sportu, którą stanowią sando-

mierską specyfikę [62]. Ponadto w numerze 11/12 z 1998 roku, wydrukowano tekst 



 

Funkcje prasy sandomierskiej na przykładzie „Ucha Igielnego” i „Sandomierskiej Strefy” 

 

109 

poświęcony działalności Rady Miasta pt. „Sukcesy i porażki sandomierskiej Rady 

Miejskiej w ocenie Redakcji” [63].  

Redakcja „Ucha Igielnego” pozytywnie podchodziła do prac samorządu w kwestii 

przygotowania Królewskiego Miasta do przyjęcia Jana Pawła II w 1998 roku, oceniła 

ją jako pomyślną: Obecnie Rada Miasta pracuje już dwa lata. Już pierwsze miesiące 

tej kadencji były sprawdzianem dla władz miasta. (…) Trwające zaledwie kilka 

miesięcy prace odmieniły Sandomierz. Wielokrotne spotkania w ministerstwach, 

urzędach i w gabinetach polityków oraz przesunięcie środków w budżecie miejskim 

skutkowały zdobyciem środków na prace konieczne do godnego przyjęcia pielgrzy-

mów i pokazania miasta [64]. 

Dziennikarze „Ucha Igielnego” nagłaśniali też niechlubne działania przedstawicieli 

władzy. Jako przykład posłuży tekst: „Dojrzewające inicjatywy”: dr Tomasz Panfil po 

głośnej sprawie nierozliczenia się z sumy 3,3 tys. zł za bilety targowe, został odwołany, 

a jego miejsce zajął Michał Kędziora [65]. 

W drugim analizowanym piśmie nie odnaleziono publikacji, które wskazywałyby, 

że redakcja pełni funkcję kontrolną. 

Przeprowadzona analiza wskazuje, że nie sposób oddzielić prasy lokalnej od 

przestrzeni politycznej, ponieważ wkład mediów w życie społeczności nie ogranicza 

się jedynie do przekazywania informacji. Media są inicjatorem w procesie prowadzenia 

dyskursu. Choć dyskurs jest prowadzony wielotorowo, nie omija w swoim działaniu 

sfery politycznej. Prasa lokalna stanowi źródło wiadomości nie tylko dla społeczności, 

ale także dla samorządu lokalnego, który ma szansę skorygować wszelkiego rodzaju 

niedociągnięcia i modyfikować działania tak, by sprzyjać rozwojowi społeczności 

lokalnej. Mówienie o nich publicznie minimalizuje bowiem ich zasięg i skłania do 

przestrzegania norm etycznych i obyczajowych.  

Dokonana kwerenda pozwala wysnuć wniosek, że funkcja kontrolna, pełniona przez 

redakcję, rozumiana była wąsko i oznaczała monitorowanie działalności sandomierskiej 

władzy samorządowej. Nie obejmowała ona – poza wskazanym przykładem („Dojrze-

wające inicjatywy” [65]) – działań zmierzających do wykrywania i nagłaśniania 

rozmaitych nieprawidłowości z zakresu lokalnego życia społecznego. 

Funkcja mobilizacyjna polega na tym, że redakcja zachęca społeczeństwo do 

podejmowania konkretnych działań, np. zbiórki pieniędzy czy pomocy ubogim. 

Drugim aspektem tej funkcji jest to, że dzięki prasie lokalnej komunikacja pomiędzy 

lokalnymi władzami a obywatelami może zachodzić w obydwie strony. To łamy pism 

lokalnych są doskonałym miejscem do wyrażania opinii na temat sposobu pełnienia 

obowiązków przez osoby publiczne. Również w tym miejscu powinno odbywać się 

motywowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności 

lokalnej. Funkcja mobilizacyjna jest bardzo ważnym elementem działalności prasy 

lokalnej [66]. Dzięki tej funkcji można wpływać na chęć sprawowania władzy na 

własnym terenie i kształtowanie demokracji lokalnej. Należy jednak podkreślić, że 

kwestia ta nie dotyczy badanych pism. Jak było podkreślone we wcześniejszych 

rozważaniach, redakcje nie dawały na swoich łamach możliwości społeczności lokal-

nej do prowadzenia dyskusji na temat przedstawicieli władzy i sprawowanych przez 

nich obowiązków.  
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W obu analizowanych periodykach funkcję mobilizacyjną pełniły teksty zachę-

cające mieszkańców do podejmowania rozmaitych działań na rzecz społeczeństwa. 

Prasa ta podobnie jak regionalna czy ogólnokrajowa jest ważnym środkiem edukacji 

i orientacji jednostki w skomplikowanej rzeczywistości, staje się bodźcem do 

działania, podejmowania aktywności na rzecz społeczności lokalnej. Za przykład 

posłuży tu artykuł „Sandomierz powodzianom” dotyczący powodzi, która nawiedziła 

południową i zachodnią Polskę w 1997 roku. Sandomierz, jako jedno z miast polskich 

przyłączyło się do akcji, która miała na celu pomoc tym, którzy ucierpieli w żywiole:  

7 tys. dzieci przebywało w innych miastach, w tym także w Królewskim Mieście, które 

zdecydowały się przyjąć je na letni wypoczynek [67].  

Wiadomości zawarte w prasie lokalnej służą jako bodziec do działania jednostki 

i grup obywateli. Zwykle dzieje się tak w przypadku informacji o nieszczęściach, 

trudnym losie rodzin, problemach dzieci. Prasa jak podkreśla M. Maciągowski jest: 

motorem społecznego działania i uruchamia duży potencjał społeczny [68]. Są to 

działania mało spektakularne, ale bardzo istotne dla lokalnej społeczności. Adam 

Szynol zwraca też uwagę, że: Istotnym czynnikiem jest też tu poziom profesjonalizmu 

dziennikarzy i wyczulenie na sprawy społeczności lokalnej. Z jednej strony dzienni-

karze muszą dostrzegać problemy mieszkańców, z drugiej dotrzeć z własnymi 

propozycjami do odbiorców, co czasem wiąże się z darem przekonywania do włączenia 

się w działalność na rzecz danej społeczności lub jej części. Taka aktywizacja, 

mobilizacja nie zawsze należy do najłatwiejszych zadań [18]. Trzeba też podkreślić, że 

w obrębie tej funkcji mieści się budowanie poczucia solidarności członków lokalnej 

społeczności wobec problemów tak miejscowych, jak i zewnętrznych, czyli spoza 

obszaru lokalnego. 

Drugim przykładem jest „Młodzi ratują zabytki cmentarza katedralnego” [69]. 

Redakcja „Ucha Igielnego” poinformowała czytelników o pracach renowacyjnych 

uczniów na rzecz cmentarza. W obrębie tej funkcji mieści się więc budowanie 

poczucia solidarności członków lokalnej społeczności wobec problemów miejscowych, 

w tym przypadku pomocy na rzecz renowacji i restauracji niszczejących pomników. 

Funkcję motywacyjną spełniał również konkurs „Sandomierskie talenty” ogłoszony 

przez redakcję „Sandomierskiej Strefy”. Organizatorem konkursu było Wydawnictwo 

„Armoryka” w Sandomierzu i Fundacja Kultury i Tradycji Europejskiej „Paradosi” 

w Sandomierzu. Jego celem było zachęcanie młodzieży [70] do zaprezentowania swojej 

twórczości pisarskiej oraz: propagowanie twórczości o tematyce sandomierskiej 

dotyczącej miasta Sandomierza bądź powiatu sandomierskiego poprzez nagradzanie 

twórców oraz stworzenie możliwości debiutu nieznanym dotąd autorom [70]. Na 

konkurs przyjmowane były prace: dotyczące zagadnień związanych z Sandomierzem 

i Sandomierszczyzną, pisane prozą lub wierszem
7
. Zachętą do udziału w konkursie 

miały być też nagrody: Nagrody przyznawane są autorom trzech najlepszych prac 

w każdej kategorii: za I, II i III MIEJSCE nagrodą jest druk nagrodzonych tekstów 

w formie książkowej oraz nagrody rzeczowe. 2. Organizator przewiduje możliwość 

wyróżnienia wybranych prac na wniosek złożony przez większą część Kapituły. 

Autorom wyróżnionych prac przysługują nagrody rzeczowe. 3. Osoby nagrodzone 

i wyróżnione zostaną powiadomione o tym fakcie [70]. 

                                                                   
7 Każdy z uczestników mógł nadesłać tylko jedno opowiadanie lub maksymalnie trzy wiersze. 
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Funkcję mobilizacyjną pełniła również inicjatywa redakcji „Ucha Igielnego”, której 

zadaniem było zachęcenie Sandomierzan do przyczynienia się do rozwoju turystyki 

w Królewskim Mieście. W tym celu wydrukowano na łamach periodyku zawierającą 

25 pytań ankietę opracowaną w oparciu o propozycje Sandomierskiego Towarzystwa 

Kulturalnego [71]. Pytano w niej, m.in. „Czy znasz program rozwoju turystycznego 

Sandomierza pt. „Program 30 tygodni” opracowany przez Sandomierskie Towarzystwo 

Kulturalne?, „Czy masz zamiar ulokować swój kapitał w usługach turystycznych?”, 

„Czy uważasz, że miasto jest popularyzowane w świecie; w kraju jako miejsce 

unikalnych zabytków historycznych i ciekawych zjawisk przyrodniczych?” [71]. 

Redakcja powiadomiła swoich czytelników, że: ma nadzieję, że ankieta zainte-

resuje wszystkich, którzy na względzie mają dobro miasta. (…) Mając odpowiedzi na 

pytania zawarte w niniejszej ankiecie będziemy mieli obraz Państwa opinii na temat 

działań w kierunku turystycznego rozwoju Sandomierza. 

Funkcji motywacyjnej sprzyjała także rubryka „Pisali o Sandomierzu” zamiesz-

czona na łamach „Ucha Igielnego”. Redakcja publikowała w niej teksty z innych 

dzienników i magazynów, które dotyczyły Królewskiego Miasta. Znajdowały się 

w niej ambiwalentne oceny dotyczące Sandomierza. Drukowanie niepochlebnych 

opinii miało na celu zachęcanie, motywowanie do zmian nad tym, co nie spotyka się 

np. odwiedzających miasto z przychylnością. Za przykład posłuży następujący cytat 

zamieszczony w „Kobiecie i Życiu” (07.06.1997 r. nr 23): 200 km, 160 km od 

Krakowa, można spędzić dzień lub dwa w miasteczku, o którym architekci i poeci 

mówią, że jest idealne. Położone nad nadwiślańskim wzniesieniu, ze spadającymi 

i wznoszącymi się uliczkami, strzelającymi w górę wieżami kościołów i koronami 

wysokich drzew zachowało urok dawnych zamożnych grodów (…). W Sandomierzu nie 

ma niestety dobrych restauracji (…). Są też kłopoty ze znalezieniem wygodnego 

noclegu [72]. 

Pobudzanie aktywności i zachęcanie do inicjatywności odbiorcy sprzyja rozwijaniu 

umiejętności ukierunkowanych na wypełnianie obowiązków obywatelskich. Inicjo-

wanie współpracy między mieszkańcami sprawia, że społeczeństwo jest scalone i ma 

większe poczucie przynależności. Prasa lokalna – jak podkreśla R. Kowalczyk: 

wychowuje społeczeństwo w duchu aktywności i rozwoju intelektualno-emocjo-

nalnego, nie pozwala na zastój i stagnację [7]. Ponadto, sprzyja tworzeniu więzi, 

zażyłości społecznych, a także jest motorem pozytywnych zmian i przeobrażeń, jak np. 

przyczynianie się do rozwoju lokalnej turystyki. 

Funkcja socjalizacyjno-wychowawcza – polega na dostarczaniu informacji 

o charakterze edukacyjnym, które wpływają na kształtowanie postaw członków 

społeczności i jej tożsamość. Rola polega też na wpajaniu i komunikowaniu wartości 

oraz norm społecznych odbiorcom w obrębie danej grupy społecznej. W obu 

analizowanych pismach funkcja ta nie miała charakteru dominującego i realizowana 

była w ograniczonym zakresie. 

Jako przykład posłuży tekst zamieszczony w „Sandomierskiej Strefie” pt. Zatrzy-

majmy się na chwilę, w którym autor snuje rozważania nt. listopada – miesiąca 

skłaniającego do refleksji. „Halloween” według niego to: Amerykańska tandeta i obce 

nam obyczaje. Nie zamieniajmy przeto naszej pięknej, wieleset lat trwającej tradycji na 

nietutejsze reguły [73]. Autor w swojej publikacji zachęca do kultywowania, szano-
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wania własnych tradycji, a nie ślepego przejmowania obcych obrzędów. Społeczność 

(w tym lokalna) powinna zachować własną tożsamość i celebrować zwyczaje, które są 

częścią jej kultury. 

W „Uchu Igielnym” funkcję socjalizacyjno-wychowawczą pełnił tekst pt. 

„Sandomierz Żydowski”, w którym redakcja piętnowała nietolerancję religijną i niechęć 

społeczną wobec mniejszości etnicznych powołując się na wydarzenia, które rozgry-

wały się w Sandomierzu w przeszłości. W Królewskim Mieście dochodziło bowiem do 

antysemickich działań. Mieszkańcy miasta nie kierowali się tolerancją wobec Żydów: 

W porównaniu z innymi polskimi miastami, Sandomierz był jednokulturowy. 

Zniechęceni silną pozycją bogatego mieszczaństwa, obcokrajowcy nie widzieli tu dla 

siebie większych szans. Wyjątkiem byli Żydzi, ale i oni tu nie dominowali. Niemniej 

i tak bywali solą w oku. Powodem był, podsycany przez kościół brak tolerancji 

religijnej. (…) Ówczesna ciemnota, ślepa wiara i przesądy stawały się pożywką czyn-

nego antysemityzmu, której kilka razy ulegali sandomierscy mieszczanie [74].  

Zadaniem funkcji socjalizacyjno-wychowawczej w obu pismach było przekazy-

wanie wartości, norm, poglądów i wzorców postępowania, które powinny obowią-

zywać w społeczności lokalnej i których przyswojenie jest niezbędne do pełnego 

uczestnictwa w jej życiu. Lokalne środki przekazu stały się też w tym przypadku 

instrumentem kontroli społecznej, ponieważ w swoim przekazie nagradzały za 

właściwe relacje jednostki ze środowiskiem oraz karały za przyjmowanie postaw 

uznawanych za niestosowne. 

Kolejną funkcją jest funkcja integracyjna. Jej zadaniem jest integrowanie 

społeczeństwa. Propaguje ona wiele działań, które mogą mieć pozytywny wpływ na 

wzmacnianie więzi między jej członkami. Funkcja ta kształtuje postawy i jest bardzo 

istotna na gruncie lokalnym. Jak wskazuje analiza „Ucha Igielnego” i „Sandomierskiej 

Strefy” rola ta realizowana była w kontekście dobra wspólnego, rozwoju, postępu, 

dążenia do wzajemnej tolerancji i szacunku oraz wzajemnej pomocy. Objawiała się 

w budowanie poczucia więzi członków lokalnej społeczności z ich „małą ojczyzną” 

oraz kształtowaniu poczucia dumy z przynależności do niej. W praktyce zadanie to 

spełniano przez wspomniane już promowanie wspólnych dla danego środowiska 

wzorów, norm, ideałów i wartości. Redakcje pism często podkreślały również 

odrębność i wyjątkowość charakteru danej społeczności, m.in. wspierając rozwój 

lokalnej kultury oraz kultywując miejscowe tradycje i zwyczaje. Wspieranie kultury 

lokalnej wyrażało się w trosce o rozwój lokalnej tożsamości, popieranie działalności 

lokalnych instytucji kulturalnych oraz lokalnych twórców i promowanie ich aktywności. 

Zdobywaniu wiedzy na temat regionu i pogłębianiu tożsamości lokalnej miały 

sprzyjać teksty o charakterze edukacyjnym. Wśród nich możemy wskazać te, które 

odnoszą się do Sandomierza. Redakcja „Ucha Igielnego” starała się dostarczać 

informacji dotyczących historii Królewskiego Miasta, jego mieszkańców czy 

architektury. Za ilustrację tej tezy posłuży artykuł J.A. Borzęckiego pt. „Połączeni 

Sandomierzem Iwaszkiewicz, Burek” [75], w którym autor snuje rozważania nt. 

przyjaźni obu znanych i cenionych poetów, których połączyła miłość do Sandomierza 

i dla których to miasto stało się twórczą inspiracją, co niewątpliwie mogło być 

powodem dumy mieszkańców Królewskiego Miasta. Drugim przykładem jest rubryka 

„Kartki z historii”, w której Marek Juszczyk w artykule „Mury obronne i dawne bramy 
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miejskie” [76] omawia zabytki architektoniczne Sandomierza i podkreśla ich wyjątko-

wość. Edukowaniu społeczeństwa sprzyjały też publikacje poświęcone czasopiśmien-

nictwu. W „Nowych Zeszytach Sandomierskich” redakcja informuje o ukazaniu się 

nowego numeru tego periodyku. Zaprezentowano tu walory pisma, wskazano na jego 

funkcje: Jak zwykle w „Zeszytach” można znaleźć przegląd nowości wydawniczych, 

materiały do bibliografii Sandomierszczyzny, a także poznać członków Sandomier-

skiego Towarzystwa Naukowego [77].  

Publikacje o charakterze edukacyjnym publikowane były w „Sandomierskiej 

Strefie”. W artykule „Jak odnaleziono studnię na sandomierskim rynku” [78] Z. Koło-

dziejska, przybliża historię odkrycia studni głębinowej. Drugim przykładem jest 

„Sandomierz oczami księdza Józefa Rokosznego” [79], w którym zaprezentowano 

sylwetkę bohatera artykułu. W publikacji „Malice Kościelne i męczennice (Wojna 

Malicka)” [80] mowa jest o Malicach Kościelnych – jednej z najstarszych wsi 

sandomierskich, która położona jest w dolinie Opatówki. Ciekawą inicjatywą był też 

cykl artykułów opracowany przez R. Kwitela pt. „Nazwy ulic miasta Sandomierza od 

1944 roku” [90], w których autor przybliża historię i etymologię ulic Królewskiego 

Miasta. 

Funkcji integracyjnej miały także sprzyjać publikacje dotyczące historii Królew-

skiego Miasta. Ilustracją tej tezy jest artykuł „Sandomierz w okresie okupacji 

niemieckiej 13 IX 1939-18 VIII 1944” [82], w którym redakcja przedstawiła tragiczne 

wydarzenia, które rozegrały się na Rynku Starego Miasta w 1944 roku. Opublikowano 

też listę osób rozstrzelanych na Rynku w Sandomierzu 1 lipca w 1944 roku, która 

opracowana została na podstawie dokumentów z Archiwum Państwowego w Kielcach 

(oddział w Sandomierzu). 

Celem publikowania tekstów prezentujących sylwetki żyjących i nieżyjących 

wybitnych osobistości było ożywienie pamięci, pogłębienie wiedzy o historycznych 

wydarzeniach wśród społeczności lokalnej i pobudzenie do poznawania swojego 

„regionalnego” dziedzictwa narodowego. Za ilustrację powyższej tezy posłuży artykuł 

„Andrzej Sarwa. Zasłużony dla kultury polskiej” [83], w którym poinformowano, że 

sandomierski pisarz Andrzej Sarwa otrzymał na wniosek burmistrza Królewskiego 

Miasta M. Bronowskiego, w 2015 roku, nagrodę dla Zasłużonego dla kultury polskiej 

przyznawaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W „Histo-

rycznym laurze” przywołana zaś została postać wybitnego sandomierskiego ucznia 

Krzysztofa Lenarta, który wygrał ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy Historycznej [84].  

Przykłady artykułów, które miały na celu przedstawienie postaci nieżyjących to 

„Wspomnienia o Elżbiecie Sarwie” [85] lub historycznych: „Wojewodzianka Sando-

mierska na moskiewskim tronie” [86] Edwarda Raczyńskiego, w którym mowa była 

o Marynie, córce Mnicha, wojewody sandomierskiego lub „Józef Świeżyński. Premier 

Królestwa Polskiego”. 

W kontekście dobra wspólnego, dążenia do wzajemnej tolerancji i szacunku oraz 

wzajemnej pomocy funkcja integracyjna widoczna była w tekstach dotyczących 

różnych wyznań. Tezę tę ilustrują artykuły mające na celu przybliżenie innych religii. 

Można było je odnaleźć na łamach „Sandomierskiej Strefy”: „Kościół Adwentystów 

Dnia Siódmego” w ramach „Sandomierskie Wspólnoty wyznaniowe” [87], czy tekst 

pastora Janusza A. Byra w ramach „Sandomierskie współczesne wyznania” pt. 
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„Społeczność chrześcijańska w Sandomierzu” [88], a także „Kościół Adwentystów Dnia 

Siódmego” A. Sarwy [87]. Ponadto godna uwagi była publikacja „O kalendarzu hebraj-

skim słów kilka” Zofii Kołodziejskiej, w którym autorka krótko przybliżyła historię 

sandomierskich Żydów i omówiła żydowskie święta: Żydzi żyli wśród Sandomierzan 

od zawsze, począwszy od Chazarów – Żydów z wyboru, jako grupa etniczna sprzed 

tysiąca lat, aż do krótkiego okresu tuż po II wojnie światowej. (…) Dzisiaj Żydów 

w Sandomierzu nie ma, ale świadomość, że współtworzyli historię, uczestniczyli 

w życiu gospodarczym miasta, egzotyka ich obrzędów religijnych, filozofia i mentalność 

budzą uzasadnione zainteresowanie. W muzeach sandomierskich pozostało po nich 

niewiele pamiątek, są to głównie przedmioty służące żydowskiemu kultowi religij-

nemu. Jak dalej dodaje: Obecnie istnieje w kraju parotysięczna mniejszość żydowska, 

której na co dzień Polacy nie dostrzegają. Cześć Żydów kultywuje jeszcze zwyczaje 

i tradycje diaspory, ale np. własnym językiem posługuje się już tylko od święta. Tworzą 

kilka odrębnych kongregacji religijnych, z których największa to zarejestrowany w 1993 r. 

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich o zasięgu ogólnopolskim. Liczy ok. 

2,5 tysiąca członków [89]. 

Należy podkreślić, że tego typu publikacje sprzyjały pobudzaniu do poznawania 

„regionalnego” dziedzictwa narodowego, w których mowa była o sandomierskiej 

architekturze i historii miasta. Stały się one też „trybuną społeczności lokalnej” oraz 

miejscem, w którym odbywa się kształtowanie lokalnej opinii społecznej, ponadto 

przestrzenią, w której tworzy się sprzyjające warunki dla procesu integracji miejscowej 

ludności, gdzie powstają i zacieśnianie się więzi między jednostkami i grupami (także 

odmiennymi pod względem etnicznym lub religijnym). 

W przypadku funkcji ogłoszeniowo-reklamowej możemy mówić, że pismo 

funkcjonuje jako środek promocji dla lokalnych firm i przedsiębiorstw. Mamy jednak 

do czynienia z odmienną polityką redakcyjną. Zależy to od tego, kto jest właścicielem 

tytułu prasowego. Gazeta samorządowa – jak podkreśla B. Konarska-Pabiniak – nie 

prowadzi z reguły działalności gospodarczej, tzn. nie przyjmuje płatnych ogłoszeń, 

a kolportaż odbywa się we własnym zakresie i najczęściej jest bezpłatny. Redaktor 

naczelny oraz inni pracownicy zatrudniani są na etatach urzędniczych. Ich głównym 

zadaniem jest redagowanie gazety, dodatkowo ewentualnie prowadzenie działalności 

promocyjnej, kontakty z mediami itd. Siedziba redakcji mieści się głównie w urzędzie 

miejskim lub gminnym, wykorzystywany jest sprzęt samorządowy” [15]. Badaczka 

podkreśla też, że Status pisma samorządowego nie zawsze jest gwarantem poczucia 

pełnej stabilizacji finansowej i komfortu pracy. W redakcjach pism lokalnych brakuje 

często pełnego wyposażenia technicznego. Pisma lokalne, w tym samorządowe, mają 

niskie nakłady, a tym samym, gdy decydują się na zamieszczanie reklam i ogłoszeń na 

swoich łamach, na ogół dochód z nich nie zaspokaja wszystkich potrzeb redakcji [15, 

s. 88]. 

Przeprowadzona analiza wskazuje, że w „Strefie Sandomierskiej” nie drukowano 

przekazów reklamowych i ogłoszeń, natomiast redakcja „Ucha Igielnego” zapewniała 

możliwość zamieszczania komunikatów przez podmioty lokalnego życia publicznego, 

takie jak miejscowe przedsiębiorstwa. Dotyczyły one rozmaitych usług i reklamowały 

produkty. „Ucho Igielne” było periodykiem samorządowym. Przekazy reklamowe, 
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ogłoszenia można było znaleźć na ósmej stronie periodyku
8
. Ogłoszenia te były 

ważnym źródłem dochodów dla redakcji. A ich użyteczność związana była z dostar-

czaniem informacji o kupnie i sprzedaży. Dzięki nim społeczność mogła dokonywać 

wymiany usług bądź towarów. Sprzyjało to komunikacji i pogłębianiu relacji jednostki 

ze społecznością lokalną.  

Kończąc rozważania dotyczące funkcji prasy lokalnej w oparciu o koncepcję 

R. Kowalczyka należy podkreślić, że zabrakło w niej wyszczególnienia funkcji opinio-

twórczej i promowania inicjatyw lokalnych. Czytanie prasy lokalnej, oferującej 

wiadomości pochodzące i dotyczące najbliższego otoczenia jest bowiem dla współ-

czesnego człowieka, żyjącego w nowoczesnym społeczeństwie masowym jedną 

z podstawowych potrzeb życiowych. Prasa ta podobnie jak regionalna czy ogólno-

krajowa jest nie tylko ważnym środkiem edukacji i orientacji jednostki w skompliko-

wanej rzeczywistości, a także źródłem dzięki któremu kształtuje się lokalną opinię. 

Tytuły lokalne powinny też być „trybuną społeczności lokalnej” i przestrzenią, w której 

tworzy się sprzyjające warunki dla procesu integracji miejscowej ludności, gdzie 

powstają i zacieśniają się więzi między jednostkami i grupami. Kształtowanie lokalnej 

opinii społecznej jest realizowane w praktyce w trzech wymiarach: poprzez 

prezentowanie w mediach lokalnych rozmaitych opinii dotyczących miejscowej 

rzeczywistości społecznej, poprzez stymulowanie odbiorców do wypracowania 

własnego stanowiska odnośnie poszczególnych problemów oraz poprzez stworzenie 

im forum dla wyrażania swoich poglądów, przez co odbiorcy stają się pełnowar-

tościowymi uczestnikami dialogu publicznego. 

W przedstawionym wykazie R. Kowalczyka zabrakło też wyodrębnienia funkcji 

promowania inicjatyw lokalnych, która ma na celu wspieranie i nagłaśnianie 

realizowanych zadań na rzecz społeczności lokalnej. Inicjatywa lokalna dotyczy zadań 

publicznych, które dany samorząd ma do realizacji. Wśród obszaru zadań publicznych 

można wyróżnić: działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokal-

nych, działalność charytatywną, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, działal-

ność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury 

i sztuki, ochrony dóbr kultury, promocji i organizacji wolontariatu, turystyki, krajo-

znawstwa, ekologii, porządku i bezpieczeństwa publicznego [90]. 

*** 

Przeprowadzona analiza „Ucha Igielnego” i „Strefy Sandomierskiej” wskazuje, że 

problematyka badanych periodyków była złożona, a pisma spełniały wielorakie (choć 

o różnym nasileniu) funkcje. Ze względu na swoją zdolność do kształtowania i prze-

kształcania świadomości odbiorców, media lokalne nie tylko utrwalają wartości, 

normy i wzory kulturowe akceptowane w danej społeczności, ale również dokonują ich 

twórczej weryfikacji poprzez inicjowanie procesów przemian społecznych, które 

w konsekwencji zmieniają standardy obowiązujące w danej społeczności. 
„Ucho Igielne” i „Strefa Sandomierska” wypełniały zapotrzebowanie informacyjne 

(pomimo, że miały ograniczenia spowodowane rzadką częstotliwością ich ukazywania 
się) społeczności na zagadnienia z obrębu funkcjonowania zamieszkiwanego przez nią 
terytorium. Stanowiły również cenne źródło informacji o problemach pojawiających 
się w otaczającej rzeczywistości. Czasopisma miały też wpływ na kształtowanie 

                                                                   
8 Jako przykład można podać 2 numer „Ucha Igielnego” z 1997 roku. 
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i aktywizację życia społecznego miasta. Ponadto, zachęcały i mobilizowały czytel-
ników do różnych działań, np. kulturalnych, społecznych, rozbudzały zainteresowanie 
regionem oraz popularyzowały jego tradycje historyczne. Redakcje starały się też, aby 
ich pisma były forum wymiany myśli i wspomnień służących poznaniu kolorytu i realiów 
przeszłości, a także głosicielami tradycyjnych ponadczasowych norm, wartości oraz idei. 
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Funkcje prasy sandomierskiej na przykładzie „Ucha Igielnego” 

i „Sandomierskiej Strefy” 

Streszczenie 

Celem artykułu było omówienie funkcji sandomierskiej prasy lokalnej na przykładzie „Ucha Igielnego” 
i „Sandomierskiej Strefy”. Tekst składa się z dwóch części. W pierwszej wskazano cel badawczy, 
zaprezentowano funkcje prasy lokalnej w ujęciu metodologicznym oraz scharakteryzowano analizowane 
periodyki. Druga część artykułu to omówienie funkcji „Ucha Igielnego” i „Sandomierskiej Strefy”. 
Kluczowe są tu założenia zaprezentowane przez Ryszarda Kowalczyka. Wśród funkcji prasy lokalnej 
wskazano: funkcję informacyjno-kontrolną, funkcję socjalizacyjno-wychowawczą, funkcję integracyjną, 
funkcję mobilizacyjną oraz funkcję reklamowo-ogłoszeniową. 
Słowa kluczowe: prasa polska, prasa sandomierska, funkcje prasy, prasa lokalna, funkcje prasy lokalnej 

Functions of the Sandomierz press on the example of „Ucho Igielne” 

and the „Sandomierska Strefa” 

Abstract 
The aim of the article was to discuss the functions of the local press in Sandomierz on the example of 
„Ucho Igielne” and „Sandomierska Strefa”. The text consists of two parts. The first one indicates the 
research objective, presents the functions of the local press in terms of methodology, and characterizes the 
analyzed periodicals. The second part of the article discusses the functions of the „Ucho Igielne” and 
„Sandomierska Strefa”. The assumptions presented by Ryszard Kowalczyk have the key role here. The 
functions of the local press include: the information and control function, the socialization and educational 
function, the integration function, the mobilization function and the advertising and announcement 
function. 
Keywords: Polish press, Sandomierz press, functions of the press, local press, functions of the local press 
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Celebrytyzacja polityki  

na przykładzie strategii medialnej  

w polskiej parlamentarnej kampanii wyborczej 

1. Wstęp 

Życie publiczne na świecie, także w Polsce, zdominowane jest przez media. Te 

tradycyjne: telewizja, radio i prasa, ale w coraz większym stopniu przez tak zwane 

nowe media. Nowe media to szeroko pojęty świat wirtualny. To nie tylko strony, 

portale gazet, partii politycznych czy poszczególnych polityków. Coraz bardziej na 

znaczeniu zyskują portale społecznościowe, nie tylko te, które służyły jeszcze do 

niedawna komunikacji politykom, jak Twitter, Facebook. 

Głośnym echem odbiło się założenie przez prezydenta Polski, Andrzeja Dudę, konta 

na Tik Toku, w marcu 2020 roku, pod pretekstem zachęcenia młodzieży do udziału 

w turnieju „Grarantanna Cup”, organizowanego w czasie pierwszej kwarantanny 

narodowej związanej z epidemią COVID-19 [1]. W ten sposób Andrzej Duda stał się 

prekursorem wśród polskich polityków tego młodzieżowego portalu. Jego debiut na 

Tik Toku uzyskał prawie siedem milionów wyświetleń [2]. Jak zauważył Szymon 

Sikorski szef agencji Publicon – Andrzej Duda tym krokiem zerwał z „wizerunkową 

sztywnością i nadęciem”, jednocześnie „Takimi krokami w czasie kampanii ekipa 

prezydenta z tym stereotypem walczy. Co do bieżącej sytuacji – jest koronawirus, ale jest 

i kampania. Młodzież przeglądająca telefony konsumuje więcej mediów i rozrywki. 

Jak się ma kilkanaście lat, to się nie myśli o kryzysie gospodarczym – klika się. Więc 

nie uważam tego za naruszanie obyczaju. Spin doktorzy władzy są po prostu – jak już 

chyba przywykliśmy – znów dwa kroki w przodzie” [1]. Prezydent zakończył swoją 

aktywność na Tik Toku w sierpniu 2020 r. po wygranych wyborach [3]. 

Z Tik Toka jak dotąd korzystali, między innymi, prezes Prawa i Sprawiedliwości 

Jarosław Kaczyński [4], czy poseł Lewicy Tomasz Trela [5]. Andrzej Duda startując 

pierwszy raz w wyścigu o urząd Prezydenta RP w 2015 roku, walcząc o młody 

elektorat, duży nacisk położył właśnie na media społecznościowe. Tik Tok był kolej-

nym krokiem, ciekawym o tyle, że wykazał aktywność na portalu, nie mającym nic 

wspólnego z polityką. 

Kolejnym polem aktywności Andrzeja Duda było przyjęcie wyzwania rapera Zeusa 

w ramach Hot16challenge – nagrania szesnastu wersów i wyznaczenie następnych do 

wyzwania. 11 maja 2020 r. Prezydent opublikował swój utwór raperski na Youtube. 

Nagranie osiągnęło prawie trzynaście milionów wyświetleń [6]. 

Mediatyzacja życia publicznego stała się nieodłącznym czynnikiem życia 

politycznego Polaków. To, w wielkiej mierze, pod wpływem mediów wyborcy podej-

mują swoje decyzje polityczne w wyborach. Debata publiczna przeniosła się, w dużej  

  
                                                                   
1 Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 

w Krakowie. 
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mierze, do Internetu. To dzisiaj główne pole rywalizacji o wpływy, elektorat. Przepływ 

informacji jest ogromny, politycy szeroko sięgają do narzędzi, które mają wzbudzać 

emocje, narzucić narrację, wybudować skutecznie oś konfliktu, na której przechyli się 

szala zwycięstwa w wyborach. 

Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy celebrytyzacji polityki w Polsce na 

podstawie badania ilościowego poprzez ankietę, wywiadów oraz zbadanie strategii 

wyborczej kandydatki do Sejmu, Moniki Bętkowskiej w 2019 roku. 

2. Zjawisko celebrytyzacji 

Nieodłączna od mediatyzacji jest celebrytyzacja polityki. Jak twierdzi Andrzej 

Grabarczyk Pod pojęciem tym rozumiem przedstawienie polityków i procesów poli-

tycznych w środkach masowego przekazu w konwencji, jaką wykorzystuje się przy 

publikacjach poświęconych celebrytom. Celebrytyzacja polityki wyraża się również 

w tym, że media opisują zaangażowanie postaci show-biznesu na niwie politycznej. 

Z jednej strony, funkcjonariusze publiczni upodabniają się do idoli masowej wyobraźni, 

z drugiej gwiazdy sceny lub ekranu wchodzą w rolę mężów stanu [7]. Świat polityki 

i celebrytów przenika się coraz mocniej, momentami zaciera się granica. 

Zjawisko celebrytyzacji na świecie nie jest niczym nowym. W Stanach Zjedno-

czonych pierwszą aktorką w polityce była Helen Gahagen Douglas z Demokratów, 

która w 1944 roku dostała się do Kongresu [7, s. 64]. Po niej przyszli następni, aktor 

George Murphy – senator, aktor Ronald Reagan – Gubernator Stanu Kalifornia 

i Prezydent USA w latach 1981-89, Gubernator Kalifornii Arnold Schwarzenegger. 

W polityce światowej największym celebrytą ostatnich lat jest Donald Trump. To nie 

tylko biznesmen, ale również osobowość telewizyjna, filmowa [8]. Trump, który nie 

piastował wcześniej żadnej funkcji publicznej, startując w wyborach prezydenckich 

w 2016 roku, wygrał z Hillary Clinton i został 45 prezydentem Stanów Zjednoczonych. 

W Polsce również mamy do czynienia z przenikaniem świata celebrytów do polityki. 

Janusz Dzięcioł, zwycięstwa pierwszej polskiej edycji programu „Big Brother” [9], 

został posłem z ramienia Platformy Obywatelskiej, w 2007 roku [10]. W ostatnich 

latach ze świata show biznesu do polityki przeniósł się Paweł Kukiz, muzyk, który 

zajął trzecie miejsce w wyborach prezydenckich w 2015 roku z wynikiem ponad 20% 

[11]. W ostatnich wyborach prezydenckich w 2020 roku z telewizji do polityki 

przeniósł się Szymon Hołownia, uzyskując prawie 14%, co dało mu trzeci rezultat za 

Andrzejem Dudą i Rafałem Trzaskowskim [12]. 

Celebrytyzacja według Tomasza Olczyka to dwukierunkowy proces, w którym 

z jednej strony celebryci wkraczają w sferę dyskursu politycznego, komunikacji poli-

tycznej i realnej polityki. Z drugiej strony, politycy sięgają po typowo „celebryckie” 

formy i kanały komunikacji z wyborcami. Oczywiście w tym układzie wciąż istnieje 

problem błędnego koła, bowiem sami badacze „celebryctwa” nie do końca precyzyjnie 

zdefiniowali pojęcie celebryty [13]. Olczyk stworzył schemat obrazujący teorię 

„krążenia celebrytów politycznych”. 

Teoria Olczyka potwierdza przenikanie się świata celebrytów i polityków. Autory-

tetami politycznymi stają się gwiazdy show biznesu, a politycy, celebrytami. Poprzez 

Instagrama, Facebooka, czy Tik Toka, wyborcy poznają ich życie prywatne. W ten 

sposób stają się celebrytami. 
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Rysunek 1. Krążenie celebrytów politycznych według Tomasza Olczyka 

[https://tomaszolczyk.wordpress.com/2014/05/16/teoria-cyrkulacji-celebrytow-spoty-eurokampanii/] 

3. Celebrytyzacja polityki na przykładzie strategii medialnej w polskiej 

kampanii wyborczej 

W pracy licencjackiej, pisanej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, 

pod kierunkiem dr Pauliny Guzik, w badaniu ankietowym zbadane zostało zjawisko 

celebrytyzacji polityki w Polsce. Przeprowadzono również wywiady z przedstawi-

cielami mediów oraz dokonano analizy kampanii wyborczej kandydatki Prawa 

i Sprawiedliwości Moniki Bętkowskiej w wyborach do Sejmu z 2019 r. [14]. 

3.1. Metodologia 

W badaniu została przyjęta hipoteza, że na postrzeganie polityków największy 

wpływ ma ich wizerunek – media społecznościowe, aktywność w mediach tradycyj-

nych – prasa (również portale internetowe), radio i telewizja. 

Badania zostały oparte na wcześniejszej analizie Krzysztofa Marcinkiewicza 

z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w Krakowie. Przeprowadził on badania i analizę, które zawarł w artykule „Modele 

celebrytyzacji polityki w mediach w Polsce” zamieszczonym w „Zeszycie Praso-

znawczym” [15]. 

Biorąc pod uwagę aktualny stan badań, jak również obserwacje własne autora 

zauważyć można, że proces celebrytyzacji jest skutkiem mediatyzacji polityki. Media 

stają się narzędziem w rękach polityków. Druga hipoteza niesie za sobą pewne 

konsekwencje, ponieważ niewystarczające kompetencje polityków i ich zaplecza 

powodują porażki wizerunkowe. Zjawisko dotyczy zarówno samych polityków, jak 

i innych osób publicznych, które, dzięki eksponowaniu swoich poglądów nie są znane 

ze swojej działalności eksperckiej czy artystycznej, ale stricte politycznej. Dlatego 

można stwierdzić, że istnieją w polskich mediach postacie, które krążą między światem 

celebrity a polityki [15]. 
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Na potrzeby badania celebrytyzacji polityki w Polsce została sporządzona ankieta. 

Jej celem było przeprowadzenie badania jakościowego i ilościowego. Celem badania 

było ustalenie czy respondenci rozumieją zjawisko celebrytyzacji i jakich polityków 

uznają za celebrytę. 

Ankieta została przeprowadzona między 14 a 28 kwietnia 2020 roku, wypełnionych 

zostało 311 ankiet, z czego 4 były niekompletne. W analizie wzięto pod uwagę 307 

ankiet i na nich zostały oparte wyniki. 

Ankietę wypełniło 169 kobiet (55%) i 138 mężczyzn (45%). W podziale na grupy 

wiekowe w badaniu wzięło udział: 117 osób w przedziale 25-39 lat (38% respon-

dentów), 99 osób w przedziale 18-24 lata (32% respondentów), 64 osoby w przedziale 

40-59 lat (21% respondentów) oraz 27 osób w wieku 60 lat i więcej (9% ankietowanych). 

Jeżeli chodzi o wykształcenie to odsetek respondentów z wykształceniem wyższym 

wyniósł 57% (176 osób), z wykształceniem średnim 34% (104 osoby), z wykształce-

niem zawodowym 6% (18 osób) oraz podstawowym 3% (9 osób). 

 

Wykres 1. Czynniki, które wpływają na popularność polityka, [opracowanie własne na podstawie badań – 

Wojciech Jakubowski, Mediatyzacja i celebrytyzacja polityki na przykładzie strategii medialnej w polskiej 

parlamentarnej kampanii wyborczej, Praca licencjacka, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, 

Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2020, str. 56] 

Ankietowani mieli za zadanie wskazać trzy cechy, które ich zdaniem w największym 

stopniu wpływają na popularność polityków. Ich zdaniem największy wpływ na 

popularność mają wpadki wizerunkowe (256 wskazań, 83% z wszystkich ankietowa-

nych). Kolejne to obecność polityków w mediach (226 wskazań, 74% ankietowanych). 

Jeżeli chodzi o przynależność do partii politycznej – 152 wskazania (niemal 50%), 

osobowość 102 głosy (33%), wiedza i doświadczenie 82 wskazania (27%), język – 

sposób posługiwania się 75 wskazań (24%). Najmniejszą ilość wskazań ma wykształ-

cenie – 28 głosów co stanowi 9% ankietowanych. 
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Wyniki wskazują, że nie umiejętności, wiedza, czy doświadczenie ma największy 

wpływ na wybór, a wpadki wizerunkowe, medialność i przynależność polityczna. 

Wynika z tego, że najważniejsze jest kreowanie wizerunku poprzez media. 

W drugiej części zostało zadane pytanie: Czy uważa Pani/Pan, że ten polityk jest 

celebrytą? Jego celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie kogo ankietowani 

postrzegają jako politycznego celebrytę. 

 

Wykres 2. Badanie dotyczące tego, który z polityków jest celebrytą,  

[opracowanie własne na podstawie badań] 

Ankietowani wskazywali spośród zaproponowanej im listy dwudziestu polityków: 

Robert Biedroń, Krzysztof Bosak, Borys Budka, Andrzej Duda, Klaudia Jachira, 

Patryk Jaki, Jarosław Kaczyński, Małgorzata Kidawa-Błońska, Janusz Korwin-Mikke, 

Władysław Kosiniak-Kamysz, Paweł Kukiz, Antoni Macierewicz, Mateusz Morawiecki, 

Joanna Scheuring-Wielgus, Beata Szydło, Krzysztof Śmieszek, Dominik Tarczyński, 

Rafał Trzaskowski, Donald Tusk, Małgorzata Wassermann. 

Najwięcej wskazań w tej części badania otrzymał Paweł Kukiz (56% „tak”, czyli 

172 wskazania, 33% „raczej tak” czyli 101 wskazań). Na drugim miejscu był Borys 

Budka (49% „tak”, czyli 150 wskazań, 35% „raczej tak” czyli 107 wskazań) 

i Małgorzata Kidawa-Błońska (49% „tak”, czyli 150 wskazań, 36% „raczej tak” czyli 

111 wskazań). Zaraz za nimi znajdują się Robert Biedroń (41% „tak”, czyli 126 

wskazań, 35% „raczej tak” czyli 107 wskazań), Andrzej Duda (41% „tak”, czyli 126 

wskazań, 27% „raczej tak” czyli 83 wskazania), Patryk Jaki (39% „tak”, czyli 120 

wskazań, 27% „raczej tak” czyli 83 wskazania) i Dominik Tarczyński (37% „tak”, 

czyli 114 wskazań, 25% „raczej tak” czyli 77 wskazań). 

Krzysztof Śmieszek z Lewicy był najczęściej wskazywany jako osoba, nieznana 

ankietowanym (39% „nie znam”, czyli 120 wskazania). Klaudia Jachira oraz Joanna 

Scheuring-Wielgus, zajęły, pod tym względem, drugie i trzecie miejsce w badaniu. 

Badanie pozwala stwierdzić, że w zasadzie każdy polityk, w pewnym stopniu, jest 

celebrytą. Pomimo rozbieżności w rozpoznawalności badanie wskazuje, że polityka 

w Polsce jest pod wpływem celebrytyzacji. Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

K
u

ki
z 

B
u

d
ka

 

K
id

aw
a 

B
ło

ń
sk

a 

B
ie

d
ro

ń
 

D
u

d
a 

Ja
ki

 

Ta
rc

zy
ń

sk
i 

M
o

ra
w

ie
ck

i 

Tu
sk

 

K
ac

zy
ń

sk
i 

Paweł Borys Małgorzata Robert Andrzej Patryk Dominik Mateusz Donald Jarosław 



 

Wojciech Jakubowski 

 

124 

ankiety powstaje pytanie czy kandydaci mało znani mają szansę na zaistnienie 

w polityce. W tym celu została dokonana analiza strategii kampanii Moniki Bętkowskiej 

startującej do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 13, w wyborach 

parlamentarnych w 2019 roku. 

 

Wykres 3. Badanie dotyczące tego, który z polityków jest celebrytą – odpowiedź – „Nie znam tego polityka”, 
[opracowanie własne na podstawie badań] 

3.2. Monika Bętkowska w wyborach do Sejmu w 2019 roku 

Monika Bętkowska pierwszy raz startowała w wyborach do parlamentu w 2015 

roku. Tak więc wybory parlamentarne z 2019 r. były jej drugą próbą dostania się do 

Sejmu. Startowała z przedostatniego (27) miejsca listy Prawa i Sprawiedliwości 

w okręgu numer 13 (Kraków). Na pierwszym miejscu startowała Małgorzata Wasser-

mann. Ostatni na liście był Jarosław Gowin, wicepremier rządu oraz Minister Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego. Kolejne, znaczące postacie polskiej sceny politycznej, to 

wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, 

wiceminister sportu Jacek Osuch, posłanki Elżbieta Duda i Barbara Bubula, wojewoda 

małopolski Piotr Ćwik [16]. 

Monika Bętkowska zdecydowała się na start, ponieważ, jak przyznawała: Chciałam 

spróbować, w myśl zasady „kto nie próbuje ten nie wygrywa”. Znalazłam życzliwych 

ludzi, którzy, tak jak ja, wierzyli, że może się udać, że nie ma rzeczy niemożliwych. 

Wiedzieliśmy, że zadanie jest bardzo trudne, ale pomimo wszystko wykonalne. Nie 

byłam znana z mediów, publicznych wystąpień, nie byłam gwiazdą. Miałam za sobą za 

to doświadczenie w biznesie i działalności publicznej na niższym szczeblu. Wierzyliśmy, 

że jest szansa, na to że ludzie, w sensie wyborcy, zechcą zagłosować na kogoś nowego, 

świeżego. Kogoś, kto nie boi się mówić o rzeczach niełatwych, trudnych [14]. 

3.3. Strategia wizerunkowa, przekaz medialny Moniki Bętkowskiej 

Monika Bętkowska oprócz tradycyjnych nośników (bilbordy, plakaty), postanowiła 
na zaistnienie w mediach poprzez happeningi. Pytała, między innymi, Czy Majchrowski 
nam odpowie ile „TCZEWA” jest w Krakowie?! [17]. Było to nawiązanie do afery 
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z taśmami Neumanna. Jej celem było zwrócenie uwagi opinii publicznej na wątki 
krakowskie afery taśmowej i powiązania w krakowskiej polityce samorządowej 
prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego z politykami Platformy Obywatelskiej. 

Jej aktywność została zauważona przez media regionalne. Pisał o tym Dziennik 
Polski [18], została również zauważona przez Radio Kraków [19] i oddział regionalny 
TVP w Krakowie [20]. 

Monika Bętkowska w „Kronice” TVP Kraków mówiła otwarcie: To nie było zwykłe 
poparcie, z czystego serca tylko poparcie wynikało z wcześniejszych ustaleń 
i konkretnej umowy o powołaniu nowych stanowisk po wyborach w 2018 roku [20]. 
Magdalena Uchto z TVP Kraków pytała Jacka Majchrowskiego czy ludzie wskazani 
przez Monikę Bętkowską „otrzymali ciepłe posadki po przegranych przez koalicję PO, 
PSL w wyborach do Sejmiku Województwa” [20]. Majchrowski odpowiadał: Tylko 
w tej materii, na jakiej się znają. Natomiast na żadnych decydujących, kierowniczych 
stanowiskach w spółkach nikogo z nich nie zatrudniłem [20]. Zgoła inaczej ko-
mentował sprawę poseł Platformy Obywatelskiej, Ireneusz Raś: Jest koalicja z panem 
prezydentem Jackiem Majchrowskim i to nie jest dziwne, że doprasza kompetentne 
osoby, do tego żeby zajmowały się jakimiś dziedzinami życia w Krakowie. Tak jest 
przecież w koalicjach i centralnych, i samorządowych. To jest normalna sprawa [20]. 
Jacek Majchrowski rozminął się z prawdą. Już 10 lutego 2019 roku „Gazeta 
Krakowska: pisała o tej sprawie [21]. 5 marca 2019 roku pisał też portal onet.pl: 
Minęło kilkanaście tygodni od zmiany władzy w Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Małopolskiego. Rządy w regionie objęło Prawo i Sprawiedliwość. Jednak 
politycy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy, do tej 
pory piastowali wysokie funkcje w urzędzie już znaleźli dla siebie nowe zatrudnienie. 
Przygarnął ich Jacek Majchrowski. Dla części z nich stworzono nowe stanowiska, 
powstała też nowa miejska spółka [22]. 

Monika Bętkowska skutecznie zaistniała w mediach. Nie tylko regionalnych, ale 
i ogólnopolskich. Dwukrotnie wzięła udział w programie „Studio Polska” w TVP 
INFO [23]. Do jej zarzutów osobiście musiał się odnieść prezydent Krakowa Jacek 
Majchrowski. 

Pomimo wysiłków i skutecznego zaistnienia w przestrzeni medialnej Monice 
Bętkowskiej nie udało się dostać do Sejmu. Uzyskała 883 głosy w wyborach [24]. 

Wyniki przyjęłam z pokorą, niemniej jednak, liczyłam na znacznie lepszy wynik. 
Włożyliśmy w kampanię mnóstwo pracy i serca. Zostaliśmy zauważeni, nie tylko przez 
media, ale i przez konkurencję. Liczyłam na dziewiąty, dziesiąty wynik na liście. Nie 
udało się. Bardzo trudno przebić się nowym osobom, co dobitnie pokazały te wybory. 
Z mojej listy nie wszedł nikt nowy. Wydaje, mi się że zrobiłam wszystko co mogłam aby 
się przebić. Może innym razem [14, s. 69]. 

W celu pogłębienia zagadnienia celebrytyzacji polityki dodatkowo zostały przepro-
wadzone wywiady z dziennikarzami zajmującymi się polityką: Jackiem Bańką z Radia 
Kraków, Sławomirem Mokrzyckim z TVP INFO i TVP Kraków oraz z Przemysławem 
Bolechowskim z Programu 3. Polskiego Radia. 

Jacek Bańka uważa, że media poszukują nowości, ludzi o wyrazistych poglądach, 
które polaryzują. Zauważa, że popularność polityków jest uzależniona od obecności 
w mediach, choć ten fakt zmienia rozwój mediów społecznościowych. Uważa, że 
Monika Bętkowska umiejętnie wzmacnia swój wizerunek medialny, czuje się dobrze 
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w tematyce lokalnej i międzynarodowej, jednocześnie, jest wyrazista, czująca media 
i potrafi je wykorzystać, nie ma tremy przed wystąpieniami medialnymi. Jacek Bańka 
zauważa, że lokalne media zapamiętały kandydatkę. Uważa również, że Monika 
Bętkowska powinna przekazywać więcej ciepła i energii. 

Przemysław Bolechowski zauważa, że utrudnieniem dla ludzi wchodzących do 

polityki jest polaryzacja mediów, a te mają swoich ulubieńców, ale też listę tych 

nielubianych, przez co trudniej dołączyć nowym. Uważa, że wzbudzanie kontrowersji 

sprzyja rozpoznawalności, stąd popularność polityków populistycznych głoszących 

skrajne tezy, a wejście do polityki poprzez konsekwentne działanie jest bardzo trudne. 

Brak obecności w mediach nazywa wręcz wyrokiem śmierci dla polityka. Widać to 

było w ostatniej kampanii, gdzie pomijani politycy zostali zmarginalizowani. Zdaniem 

Bolechowskiego wpływ na to ma zdecydowanie polityka informacyjna mediów, która 

jest hermetyczna i promuje te same postacie. Do tego dochodzi sposób prezentowania 

polityków, często rozmijający się z rzeczywistością. Szansę na zmianę widzi w me-

diach społecznościowych. Jeżeli chodzi o Monikę Bętkowską, Bolechowski zauważa, 

że na tle konkurentów, wykazała się kreatywnością, próbowała również wykorzystać 

fakt, że ludzie mogą oczekiwać zmiany i osoba spoza „starych” nazwisk ma szansę. 

Zauważa, że Monika Bętkowska w wystąpieniach medialnych adresowała, swój przekaz 

do ludzi młodych. Potrafiła również wskazywać konkretne problemy mieszkańców. Jej 

wystąpienia w mediach były konkretne i precyzyjne. 

Sławomir Mokrzycki wskazuje, że jest miejsce dla nowych ludzi. Trzeba mieć 

jednak pomysł, aby pokazać, że są lepsi od „starych”. Widzi problem monopolu w 

mediach obecnych polityków, i „kółko się zamyka”. W opinii Mokrzyckiego, Bętkowska 

ma coś do powiedzenia, poza przekazem dnia swojej partii, jednocześnie dobrze się 

czuje w telewizji [14, s. 70]. 

4. Podsumowanie 

Cały świat, w tym Polska, porusza się w przestrzeni medialnej, swoistej globalnej 

wiosce. Sprzyja temu rozwój portali internetowych, społecznościowych. Portale 

plotkarskie, społecznościowe, dostępne na wyciągnięcie ręki, mają znaczący wpływ na 

wybory, decyzje elektoratu. Dochodzi do tego ogrom informacji w świecie, gdzie 

każdy może pisać co myśli, wyrażać opinię, wpływać na innych, gdzie informacja żyje 

bardzo krótko, ustępując miejsca następnej, trudno jest wyselekcjonować to co ważne 

i prawdziwe. 

Ten przeskok na przestrzeni ostatnich 30 lat, to rewolucja, która wydarzyła się 

i dzieje się bez przerwy w zawrotnym tempie. Może to rodzić niebezpieczeństwo, 

ponieważ źródła podejmowanych decyzji mogą być bardzo płytkie, wręcz irracjonalne. 

Do tej pory nie zachwiało to podstawami państwa polskiego, jeśli natomiast nie zrodzi 

się szeroko pojęte społeczeństwo obywatelskie wybory będą w znaczącej mierze 

wygrywać kandydaci, po prostu, bardziej znani. Jest to również widoczne w przepro-

wadzonym badaniu na temat celebrytyzacji polityki w wyborach do Sejmu w 2019 

roku w okręgu nr 13. Monika Bętkowska, pomimo starannie zbudowanego wizerunku, 

przebiciu się w przestrzeni medialnej, nie uzyskała zamierzonego celu. Mając na 

uwadze postępującą mediatyzację i celebrytyzację coraz trudniej będzie się przebić do 

świadomości wyborców nowym politykom. 
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Wyniki oraz wnioski z przeprowadzonych badań wskazują, że trudno jest się 

przebić w politycznym świecie nowym politykom. Głównym powodem jest częsta 

obecność w mediach lokalnych i ogólnopolskich czynnych polityków. To o nich 

najgłośniej jest w przestrzeni publicznej. O nich pisze prasa tradycyjna i internetowa. 

Mają znaczące zasięgi w mediach społecznościowych. Dużo łatwiej „sprzedać” im 

temat, a co za tym idzie, uzyskiwać popularność i rozgłos. Przykład Moniki Bętkowskiej 

pokazuje, że skuteczne budowanie przekazu medialnego to za mało w starciu 

z postaciami pokroju Małgorzaty Wasserman, Jarosława Gowina, Andrzeja Adamczyka 

czy Elżbiety Dudy. Czynni politycy mają pełną kadencję na promocję, obecność 

w mediach, w szeroko pojętej przestrzeni publicznej. Kandydaci o znacznym dorobku 

życiowym, zawodowym czy biznesowym, mają znacznie trudniej, gdyż nie są obecni 

w mediach na co dzień. Media z czynnych polityków uczyniły celebrytów, których 

można lubić bądź nie, ale są obecni. Budują trwale swój wizerunek i popularność. 

Z badań wynika, że wyborcy w większości wypadków nie czytają programów 

kandydatów, wyboru dokonują przede wszystkim na podstawie tego co zobaczą, 

usłyszą lub przeczytają w mediach. Głosują na tych, których znają z mediów. 
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Celebrytyzacja polityki na przykładzie strategii medialnej w polskiej 

parlamentarnej kampanii wyborczej 

Streszczenie 

Celebrytyzacja polityki to zjawisko stosunkowo nowe w politologii i medioznawstwie, wywodzi się ze 
Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie nabrało na sile w przeciągu ostatnich lat. We współczesnym 

świecie to właśnie media kreują rzeczywistość. Są niezbędnym narzędziem dla uprawiających czynną 

politykę do komunikacji ze społeczeństwem. To dzięki mediom, tym tradycyjnym – prasa, radio, telewizja, 

ale w coraz większym stopniu, – nowym mediom – Internetowi, portalom społecznościowym, komunika-
torom – obywatele (wyborcy) mają możliwość obserwowania świata polityki w niespotykanych dotąd 

rozmiarach. Poznają nie tylko poglądy, sposób wysławiania czy ubioru w „pracy”, ale równie mocno, 

https://vod.tvp.pl/video/studio-polska,14092019,44084214
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wchodzą w prywatne życie polityków. Poznają ich domy (mieszkania), rodzinę, upodobania daleko 

sięgające poza świat polityki. Praca analizuje zjawisko w kontekście wyborów parlamentarnych w Polsce 
w 2019 r. W celu zbadania zjawiska celebrytyzacji polityki zostało przeprowadzone badanie ankietowe, 

i wywiady a także analiza strategii medialnej Moniki Bętkowskiej, startującej do Sejmu z listy Prawa 

i Sprawiedliwości w wyborach w 2019 roku w okręgu nr 13 – Kraków. Celem badania było znalezienie 

odpowiedzi na pytanie: czy obecnie mało znani kandydaci, nie mający dostępu do mediów, w ogóle mają 
szansę na zaistnienie w mediach i polityce 

Słowa kluczowe: celebrytyzacja, mediatyzacja, strategia medialna, wybory, wybory parlamentarne 

Celebritization of politics on the example of media strategy in the Polish 

parliamentary election campaign 

Abstract 

Celebritization of politicians is a relatively new phenomenon in political science and media studies, it 

originates from the United States of America, where it has gained strength in recent years. In the modern 

world, it is the media that creates reality. They are an indispensable tool for practitioners of active politics 
to communicate with the society. It is thanks to the media, including the traditional ones – press, radio, 

television, but more and more often – new media – the Internet, social networks, communicators – that 

citizens (voters) have the opportunity to observe the world of politics in an unprecedented size. They get to 

know not only the views, the way of expressing their words or clothes in "work", but they also enter the 
private life of politicians. They get to know their houses (flats), family and preferences that go far beyond 

the world of politics. The work analyzes the phenomenon in the context of the parliamentary elections in 

Poland in 2019. In order to investigate the phenomenon celebritization of politicians, a survey and 

interviews were conducted, as well as an analysis of the media strategy of Monika Bętkowska, running for 
the Sejm from the Law and Justice list in the 2019 elections in district no. 13 – Krakow. The aim of the 

study was to find an answer to the question of whether currently little-known candidates who do not have 

access to the media have a chance at all to appear in the media and politics 

Keywords: celebritization, mediatization, media strategy, elections, parliamentary elections 
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Występowanie społeczeństwa konsumpcyjnego 

w dzisiejszych czasach oraz skutki tego zjawiska  

1. Wprowadzenie 

Konsumpcja jest bardzo często rozumiana jako wyznacznik jakości życia 

prowadzonego przez współczesnego człowieka. Odczuwa on bowiem nieustanną chęć 

nabywania coraz to nowszych produktów oraz korzystania z nowych usług. Konsump-

cjonizm definiowany jest głównie jako nadmierna konsumpcja dóbr materialnych, jak 

również usług, która wynika z potrzeb pozornych. Są to potrzeby, które wiążą się 

z posiadaniem władzy, wpływów, prestiżu, jak również wyższej pozycji wśród 

społeczeństwa oraz dominacji nad innymi. Nieracjonalne zaspokajanie tego typu 

potrzeb niesie za sobą poważne konsekwencje oraz skutki na tle ekologicznym, spo-

łecznym czy indywidualnym [1]. W obecnych czasach ludzie nie zastanawiają się nad 

tym, czy nabywane dobra są im naprawdę potrzebne, czy będą mogły w znaczący sposób 

przyczynić się do poprawy jakości ich życia. Głównym motywem zakupu staje się 

współcześnie chęć zaimponowania innym i zgromadzenia jak największej ilości dóbr [2].  

We współczesnym świecie konsumpcjonizm jest charakterystyczny dla wszystkich 

warstw społecznych. Współczesne społeczeństwo jest przesilone, przemęczone, jak 

również w dużej mierze skupione na konsumpcji. Bardzo często można zaobserwować 

zjawisko, w którym współczesny człowiek popada w pułapkę konsumpcji, a tym 

samym zatraca przy tym swoją osobowość. Ludzie kupują coraz nowsze przedmioty 

oraz produkty, które w dość krótkim czasie przestają być im potrzebne. Człowiek 

skupiony na tym, aby mieć, zatraca swoje człowieczeństwo, staje się niewolnikiem 

świata i rzeczy, które nim rządzą, kuszą, a także organizują życie [3]. 

Nastawienie konsumpcyjne, które wywołuje coraz to nowsze potrzeby, jak również 

nowe sposoby ich zaspokajania, ostatecznie obraca się przeciwko człowiekowi 

i prowadzi do wytworzenia nawyków konsumpcyjnych i stylów życia obiektywnie 

niegodziwych i szkodliwych dla jego fizycznego i duchowego zdrowia. Źródłem 

takiego stylu życia jest współczesny materialistyczny i utylitarystyczny sposób 

myślenia i patrzenia na świat. Ekstremalny materializm prowadzi bowiem do degradacji 

wartości ludzkich i duchowych [4]. 

Charakterystyczną cechą współczesnego społeczeństwa jest istotny wzrost 

znaczenia konsumpcji, postrzeganej zarówno jako siła napędowa dla rynku gospodar-

czego, ale również jako główna orientacja żywieniowa w wielu jednostkach oraz 

gospodarstwach domowych. Czynnikiem konstytutywnym człowieka XXI wieku jest 

przede wszystkim materialistyczny system wartości, który dąży do posiadania 

                                                                   
1 skn.food.control@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem 
Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 

www.up.lublin.pl. 
2 dorota.teterycz@up.lublin.pl, Zakład Inżynierii i Technologii Zbóż, Wydział Nauk o Żywności 

i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,www.up.lublin.pl. 
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i gromadzenia jak największej ilości przedmiotów, a także czerpania przyjemności 

z nabywanych dóbr. Charakterystycznym wyróżnikiem współczesnych społeczeństw 

konsumpcyjnych jest występująca coraz powszechniej komercjalizacja oraz markety-

zacja [5]. 

Konsumpcjonizm jako sposób na życie zachęca nas również do zakupu towarów 

i usług w coraz większych ilościach. Nieodłącznym elementem ideologii konsumpcyjnej 

jest pojęcie wyboru. W obliczu różnorodności dostępnych produktów spożywczych 

konsumenci mogą wybierać te, które najlepiej odpowiadają ich pragnieniom i potrze-

bom. Ich zbiorowe wybory żywieniowe wpływają tym samym na różne części global-

nego systemu żywnościowego [6]. 

Konsumpcja rozumiana jest jako czynność wpisana w nasze codzienne funkcjono-

wanie. Ludzie konsumują oraz używają dóbr od wieków, dlatego też obserwujemy 

powstawanie oraz nieustanny rozwój kultury konsumpcji. Jest to system znaczeń, 

a także symboli, który zarządza złożonym zbiorem działań ludzi i ich interakcji. 

Dotyczy ona głównie koncentracji życia ludzkiego na nabywaniu dóbr, jak również 

konsumpcjonizmu jako dominującej postawy życiowej osób, przejawiającej się nad-

miernym przywiązywaniem wagi do zdobywania dóbr materialnych i, jak każda 

kultura, ma wpływ na preferowane przez jednostki i społeczeństwa wartości i cele 

w życiu [7]. 

Zarówno państwa jak i miasta coraz bardziej konkurują o dobrobyt, wychodząc 

z założenia, że stale rosnące zakupy materialne i akumulacja dadzą zdrowie i dobre 

samopoczucie. Państwa i sektor prywatny promują konsumpcjonizm poprzez politykę 

mającą na celu zwiększenie obrotu towarowego. Wychodząc poza zaspokojenie 

podstawowych potrzeb jednostki są zachęcane do konsumpcji w celu zaspokojenia 

psychologicznych motywacji związanych z tożsamością, statusu i osiągnięcia przez 

nich szczęścia. Jako zjawisko kulturowe, konsumpcjonizm leży u podstaw rosnącego 

społeczeństwa konsumpcyjnego, w którym wartości ludzkie są utowarowione, 

a jednostki angażują się bardziej jako aktorzy ekonomiczni na rynku niż jako obywatele 

w sferze politycznej [8]. 

Obecnie każdego człowieka otacza wszędzie kult higieny, dietetyki, terapii, obsesja 

na punkcie młodości, elegancji, męskości czy też kobiecości. Istnieje również presja 

postrzegania własnego ciała jako kapitału, inwestycji bądź fetyszu, czyli przedmiotu 

konsumpcji [2]. 

Socjologiczna wizja współczesnego społeczeństwa opiera się głównie na konsumpcji, 

intensywnym obiegu informacji, zjawisku nomadyzmu kulturowego, a także manipu-

lacji ośrodków władzy za pomocą public relations, które zastąpiły tradycyjne techniki 

kierowania społeczeństwem. Wśród takiego społeczeństwa można zaobserwować 

również rozpad spójnego kanonu kulturowego oraz postępujący kryzys tożsamości. 

Społeczeństwo konsumpcyjne charakteryzuje sekularyzacją i odejściem od religii jako 

źródła wartości, relatywizmem i subiektywizmem moralnym a tym samym odrzuce-

niem autorytetów [4]. 

Celem pracy był przegląd doniesień naukowych opisujących popularne zachowania 

występujące wśród społeczeństwa konsumpcyjnego oraz ich przyczyny i skutki. 

Omówiono także model zrównoważonej konsumpcji, będący długoterminowym 

rozwiązaniem problemu konsumpcjonizmu korzystnym dla środowiska naturalnego. 
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2. Charakterystyka społeczeństwa konsumpcyjnego 

Społeczeństwo konsumpcyjne jest jedną z odmian społeczeństwa należącego do 

grupy ponowoczesnych. W społeczeństwie tym wiele potrzeb jest generowanych 

w sposób sztuczny. Wiele dóbr, które zostały wyprodukowane, zalega na półkach oraz 

magazynach. W dzisiejszych czasach potencjalnego konsumenta należy zachęcić do 

nabycia bądź zmiany przedmiotów na nowe. Charakterystyczną zauważalną cechą 

wśród takiego społeczeństwa jest zjawisko nadprodukcji oraz nadmiaru. Według wielu 

opinii dla ludzi kupowanie jest formą zaspokojenia pustki egzystencjalnej. Jednak trwa 

ono chwilowo, gdyż konsument mimo początkowego zadowolenia, ponownie wyrusza 

na zakupy. Galerie handlowe są w dzisiejszych czasach świątyniami konsumpcji, 

pomagają bowiem konsumentom przynajmniej na moment uporządkować świat, który 

bardzo często pozbawiony jest stabilności. Kiedy konsument kupuje przedmiot ma 

poczucie, że choć trochę panuje nad rzeczywistością [9]. 

Aby zaspokoić swoje potrzeby fizjologiczne, ludzie podążają za przepływem 

konsumpcji, która prowadzi ich głównie do takich miejsc jak targowiska czy centra 

handlowe, gdzie spędzają czas z rodziną, przyjaciółmi i sąsiadami. Konsumpcjonizm 

jest również wzmocniony przez marketing i pożyczki, bowiem celem firm i banków 

jest zawsze maksymalizacja zysków, aby pozostać konkurencyjnym na rynku [10]. 

Społeczeństwo XXI wieku nie skupia się tylko na wymianie informacji, ale jest 

także skoncentrowane w dużym stopniu na konsumpcji, która stanowi dla nich 

najważniejszą aktywność. Kultura konsumpcyjna promuje bardzo często konsumpcję 

pozycyjną, w której nabywane dobra konsumpcyjne są wyznacznikiem społecznej 

pozycji konsumenta. Rozwój tej kultury jest stymulowany głównie poprzez kulturę 

masową, która skierowana jest do szerokich grup odbiorców [11]. 

Współcześnie pojawia się wiele zróżnicowanych wzorów konsumpcji. Na ten 

proces wpływa cały szereg istotnych czynników, które mogą mieć charakter społeczny, 

ekonomiczny, jak również kulturowy. Do głównych czynników ekonomicznych 

można zaliczyć między innymi rozszerzanie się oferty dóbr i usług konsumpcyjnych na 

rynku, wzrost produkcji substytutów i imitacji dóbr konsumpcyjnych, pojawienie się 

nowych technik sprzedaży, ale także wzrost siły nabywczej konsumentów. Współczesne 

cele konsumpcji uległy znacznej zmianie, gdyż model tradycyjny, który zaspokajał 

podstawowe potrzeby, gdzie praca i pieniądze odgrywały główną rolę, zastępuje się 

modelem konsumenta, który poprzez wydawanie pieniędzy, jak również rozkosz 

konsumpcji jest społecznie wyróżniony. Zmiana ta istotnie wpływa na przemiany 

zachodzące w sferze pracy oraz czasu wolnego. Na początku XXI wieku obserwuje się 

utratę znaczenia zawodu jako życiowej treści człowieka. Technizacja produkcji sprawiła, 

że coraz mniej ludzi identyfikuje się ze swoją pracą, a ich praca nie jest już jedynym 

środkiem zapewniającym zaspokojenie potrzeb. Następstwem tej sytuacji jest 

instrumentalna postawa wobec pracy – stanowi ona tylko środek do realizacji konsump-

cyjnych interesów i spędzania czasu wolnego [3]. 

W konsumpcjonizmie wciąż na nowo pojawia się napięcie między hojnym 

ograniczeniem rzucającej się w oczy konsumpcji, które charakteryzowało wczesną 

etykę protestancką, a zależnością samego kapitalizmu od nieograniczonego obiegu 

towarów [12]. 
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We współczesnej konsumpcji zauważa się wiele interesujących zmian. Obecnie 

wśród społeczeństwa bardzo widoczny jest trend, polegający na tym, iż konsumenci 

nie chcą być zdani jedynie na korzystanie z istniejących ofert oraz oczekiwać w sposób 

bierny na nowe produkty, ale coraz częściej wykazują chęć współtworzenia ich razem 

z producentami. Istniejący w dzisiejszych czasach model konsumpcjonizmu, inaczej 

nazywany konsumpcją masową, który utożsamiany jest z nadmierną konsumpcją, 

nieusprawiedliwioną rzeczywistymi potrzebami człowieka i nieuwzględniający 

kosztów społecznych, ekologicznych i indywidualnych, jest coraz częściej krytyko-

wany i negowany. Zauważa się również, że młode pokolenie potrzebuje czegoś więcej 

niż prestiż i uznanie społeczne. Chce ono bowiem manifestować swój indywidualizm 

i poprzez kreowanie takich zachowań wyrażać siebie [13]. 

W społeczeństwie tradycyjnym tożsamość ludzka utrzymywała się na stałym 

poziomie, była również uporządkowana, przewidywalna i niezmienna, a obowiązujące 

normy i wartości były cenione przez społeczeństwo. W erze ponowoczesności wszystkie 

powyższe aspekty podlegają ciągłej zmianie, stają się ulotne, tymczasowe oraz 

niepewne. Zdobyte wykształcenie, zawód, miejsce pracy, zamieszkania czy też pozycja 

w społeczeństwie ulegają ciągłej zmianie – to, co dzisiaj jest wartościowe, jutro już 

może stracić swoją pozycję. Tym samym zmusza to jednostkę ludzką do poszukiwania 

nowych umiejętności. W społeczeństwie ponowoczesnym tożsamość osoby ulega 

ciągłej przemianie, zarówno w relacji do innych osób, jak i do miejsca [4]. 

W warunkach społeczeństwa konsumpcyjnego coraz częściej możemy zaobserwować 

narastającą chęć dążenia do konsumpcji, która nie zawsze przyjmuje postać racjonal-

nych zachowań. Rozwija się konsumpcjonizm, który staje się stylem życia społe-

czeństw. Niesie on ze sobą szereg zjawisk, które w dużej mierze doprowadzają do 

marnotrawstwa zasobów materialnych i ludzkich. Dążenie do nieograniczonej 

konsumpcji, a także nieustanna pogoń za nowymi produktami w celu wyróżnienia się 

na tle innych, stale się nasilają [14]. 

Konsumpcjonizm jest wszędzie. Przenika on globalną północ, zwłaszcza w tych 

krajach, które w pełni przyjęły zasady neoliberalizmu. Wymusił on bowiem zmiany 

w wielu współczesnych instytucjach, tym samym przeobrażając naszą kulturę oraz 

oczekiwania wobec życia zbiorowego. Kształtuje on nasze pragnienia, nasze fantazje 

i nasze aspiracje. Obezwładnił nas, zacierając wszystkie alternatywne źródła znaczenia 

i wartości. Pośredniczy on także w relacjach międzyludzkich i informuje o tym, w jaki 

sposób postrzegamy innych i wchodzimy z nimi w interakcje. Porządkuje nowe 

hierarchie i nowe mechanizmy wykluczenia [15]. 

Nowoczesna kultura konsumpcyjna związana jest z przenikaniem się sfery 

ekonomicznej i kulturowej. W społeczeństwie konsumpcyjnym praca staje się dla 

jednostki sposobem na zdobywanie środków, aby ulegać konsumpcyjnym pokusom, 

doznawać nowych wrażeń, doświadczać, ulegać bezustannym przemianom. Dostarcza 

ona jednostce poczucia jednostkowej i społecznej tożsamości, co dotychczas charakte-

rystyczne było dla sfery aktywności zawodowej. Nowoczesny świat konsumpcji 

stwarza jednak zagrożenie wykluczeniem społecznym dla osób ubogich i tych, którzy 

z innych przyczyn odmawiają uczestnictwa w społeczeństwie konsumpcyjnym. Niesie 

także niebezpieczeństwo uprzedmiotowienia relacji międzyludzkich, w tym człowieka 

w sferze jego aktywności zawodowej [11]. 
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Kultura konsumenta modernistycznego rozwinęła się w wolnorynkowych społe-

czeństwach industrialnych w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku. 

Idealny modernistyczny konsument działał racjonalnie, kalkulował koszty, nie kupował 

rzeczy niepotrzebnych i zbyt kosztownych, oszczędzał i próbował optymalnie 

alokować własne zasoby. Konsument taki kupował faktycznie potrzebne mu rzeczy, 

które stanowiły, w dużej mierze, owoc postępu technicznego i rozwoju nauki. Trakto-

wany był w ujednolicony, zuniformizowany i masowy sposób, co obniżało koszty 

jednostkowe produktu. Konsument modernistyczny należał do rozwijającej się klasy 

średniej i to na niego nastawiona była masowa produkcja szybko rosnących korporacji. 

Wraz z biegiem lat kulturę tę zastąpiła kultura postmodernistyczna. Dominująca 

współcześnie kultura postmodernistycznego konsumpcjonizmu, która ukształtowała się 

w drugiej połowie XX wieku i na początku XXI wieku w rozwiniętych społe-

czeństwach różni się w istotny sposób od poprzedzającej ją kultury modernistycznej. 

Przede wszystkim wiąże się to z rozwojem globalnego rynku, wzrostem natężenia 

konkurencji i kultury opartej na nowych formach komunikacji. Konsument poddany 

jest presji kultury masowej i przemysłu kulturalnego, które kształtują jego tożsamość. 

Działanie w warunkach nowej formacji kulturowej stawia nowe wyzwania przed 

przedsiębiorstwami produkującymi i sprzedającymi dobra rynkowe konsumentom. 

Zmieniają one strategie, struktury i kultury organizacyjne, a co za tym idzie, wszystkie 

sfery funkcjonalne. Kultura ta odchodzi od założeń racjonalizmu konsumenta wskazu-

jąc na przejawy konsumpcji ostentacyjnej, marnotrawnej, irracjonalnej, a nawet eks-

ploatatorskiej i destrukcyjnej. Podstawą podejmowania decyzji o zakupie przestaje być 

modernistyczna potrzeba, a staje się efemeryczna zachcianka. Konsument moder-

nistyczny zorientowany jest na trwałe i wymierne dobra materialne, zaś postmo-

dernistyczny na usługi, często o charakterze interpretatywno-symbolicznym [16]. 

Również rozwój technologii informatycznych spowodował, iż współcześnie kontakty 

międzyludzkie są ulotne i wirtualne. Wielu ludzi preferuje bowiem w obecnych 

czasach rozmowy przez komunikatory internetowe, pisanie e-maili jak również smsów, 

niż rozmowę ze znajomymi twarzą w twarz w realnym świecie. Możliwość kontaktu 

o każdej porze jak również z każdego miejsca na Ziemi sprawia, iż ludzie mają 

poczucie swoistej bliskości z drugim człowiekiem. Jednak skutkuje to utrzymywaniem 

pozornych więzi oraz pociąga za sobą wyeliminowanie i wykluczenie społeczne. 

Cechą charakterystyczną tego rodzaju kontaktów jest także interesowność. Ludzie 

bowiem utrzymują i pielęgnują relacje z tymi osobami, którzy w jakikolwiek sposób 

będą w późniejszym czasie dla nich użyteczni [2]. 

Depersonalizujący indywidualizm stał się również fundamentem autoekspresji 

jednostki. Postmodernizm głosi, że narzucanie lub egzekwowanie jakichkolwiek norm 

prawnych, etycznych czy też estetycznych jest bezprawne, ponieważ łamie wolność 

i ogranicza rozwój jednostki, odbierając jej niepowtarzalną indywidualność. W społe-

czeństwie lansuje się tak zwana antypedagogika, głoszącą wyczerpanie się kultury 

postfiguratywnej, w której dzieci i młodzież kształtowani są na wzór i podobieństwo 

rodziców. Obecnie rozwija się kultura kofiguratywna, w której rodzice nadal odgrywają 

podstawową rolę, ale pozostają w stosunkach partnerskich wobec swoich dzieci [4]. 

Według Patrzałek [17] pokolenie posttransformacyjne wybiera najczęściej 

konsumpcyjny styl życia, skupiony na przyjemności, szczególnie w kwestii takich 
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form spędzania wolnego czasu jak kino (82% badanych), clubbing (76% badanych) 

czy wizyty w restauracjach (42% badanych). Z kolei 38% respondentów przyznało się 

do bycia uzależnionym od zakupów. Młodzi konsumenci ulegają wpływom nowych 

wartości, pojawiających się z rozwojem wolnego rynku i ze wzrostem znaczenia klasy 

średniej, zajmujących miejsce dotychczasowych, tradycyjnych wartości skupionych 

wokół rodziny, pracy [11]. 

Współczesne społeczeństwo prowadzi również nieekologiczny tryb życia. Nie 

wykazuje ono bowiem szacunku do środowiska naturalnego przejawiającego się 

w racjonalnym gospodarowaniu jego zasobami, segregacji odpadów, oszczędności 

energii czy korzystaniu ze środków transportu, które są mniej uciążliwe dla środo-

wiska. Wiąże się to w dużej mierze z brakiem prawidłowo ukształtowanej świado-

mości ekologicznej jak również edukacji ekologicznej na każdym szczeblu kształcenia. 

Społeczeństwo to bowiem w nadmiernym stopniu podporządkowuje sobie środowisko 

naturalne. Tereny, które w dawnych czasach pozostawały w nienaruszonym stanie 

obecnie są przekształcane po to, aby były jak najbardziej użyteczne dla człowieka. 

Często pojawiają się tam apartamentowce, pensjonaty czy hotele, które przynoszą 

spore zyski. Aktualne społeczeństwo żyje również w świecie fast-foodów. Bary 

szybkiej obsługi oferują bowiem tanie, a zarazem wysoko przetworzone produkty 

dostępne niemalże wszędzie. Wiąże się to ze wzrostem zachorowalności na choroby 

cywilizacyjne, takie jak otyłość czy choroby serca [2]. 

3. Czynniki warunkujące nadmierną konsumpcję  

Poruszając temat nadmiernej konsumpcji należy wspomnieć o konsumpcji postmo-

dernistycznej, która jest konsumpcją nietrwałą oraz szybką, a także bardzo często na 

pokaz. Ten popularny trend w ostatnich latach przybiera na sile i jest coraz częściej 

praktykowany przez ludzi. Utożsamia się on bowiem ze sposobem spędzania wolnego 

czasu, formą nagrody bądź sposobem na nudę. Konsumenci wykorzystują swój wolny 

czas na przebywanie w centrach handlowych, gdyż są one miejscem, gdzie możliwe 

jest zaspokojenie wielu potrzeb bez potrzeby przemieszczania się [1]. 

Konsument, żyjący w czasach obecnych, jest przede wszystkim konsumentem, 

który nastawiony jest w największej mierze na przyjemności. Wychowany w czasach 

dobrobytu rozwija swoją tożsamość jednostkową poprzez uprawianie sportów, dbanie 

o ciało, ducha i młody wygląd. Elementem, który kształtuje jednostkową tożsamość 

jest nabywanie produktów ze względu na ich piękno i potencjał zapewniania 

przyjemności. Konsument kieruje się bowiem przekonaniem, że kiedy kupuje drogie 

rzeczy odczuwa uczucie największego szczęścia. Rezultatem tego jest przede wszystkim 

nastawienie na nieograniczone korzystanie z życia i przeżywanie go w sposób 

hedonistyczny [3]. 

W dzisiejszych czasach bardzo częstym zjawiskiem jest to, iż miarą lojalności 

obywatelskiej nie jest patriotyzm, lecz płacenie podatku, bez którego nie mogłaby 

funkcjonować ekonomia, a tym samym nie mogłyby być zaspokajane potrzeby 

konsumpcyjne. Nie liczy się zatem człowiek, lecz jego pieniądz. Człowiek pozbawiony 

zakorzenienia w obiektywnym świecie wartości łatwo podlega manipulacji, częstym 

zaś zjawiskiem jest niebezpieczne oddziaływanie mediów poprzez tworzenie tak 

zwanej rzeczywistości wirtualnej. Największą w tym rolę odgrywa technika kompu-

terowa oraz Internet. Fikcyjny obraz traktuje się jako realną rzeczywistość. Odbiorca 
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takiego przekazu żyje jakby w stanie psychiczno-uczuciowego zamroczenia. Powoduje 

to ogromne spustoszenia w psychice i osobowości zwłaszcza dzieci i młodzieży, 

głównych konsumentów tychże mediów [4]. 

Sfera konsumpcji we współczesnym świecie intensywnie się rozwija, styl życia 

coraz częściej określany jest jako konsumpcyjny. Czynnikami, które przyczyniają się 

do jego rozwoju są przede wszystkim: postęp techniczny, dogodne formy wydawania 

pieniędzy, media, reklama oraz nowe środki komunikowania się. Z wyników badań 

wynika, iż osoby młode są najbardziej narażone na skutki tego zjawiska. Ulegają one 

bowiem wpływom wartości, które zajmują miejsce tradycyjnych. Osoby takie bardzo 

często są żądne nowych emocji, wrażeń czy przyjemności [18]. 

Współczesny konsument żyje w czasach dużych zmian kulturowych, które wiążą 

się między innymi z rozwojem coraz to nowszych technologii, przemianami struktury 

społecznej, procesami globalizacji oraz dominacją mass mediów w kształtowaniu 

postaw i świadomości społecznej. W dzisiejszych czasach konsument bardzo często 

pragnie się wyróżnić, ale także dąży do wyższej jakości życia, staje się bardziej 

wrażliwy na unikalny, niespotykany charakter produktów, które nabywa. Poszukiwanie 

indywidualnej tożsamości prowadzi często do przemiany struktury społecznej. Można 

zatem zaobserwować powstawanie małych wspólnot grupowych, które w przeciwień-

stwie do klas społecznych dają większe możliwości pełnej realizacji swoich potrzeb, 

a także wyrażania swoich uczuć. Współczesny nabywca, inaczej także nazywany 

prosumentem, z jednej strony konsumuje towary i usługi, z drugiej zaś inwestuje 

w siebie, zdobywa wiedzę, umiejętności i doświadczenie. W ten sposób korzysta 

z efektów gospodarki innowacyjnej i jednocześnie współtworzy ją, będąc źródłem 

inspiracji niezbędnym do jej dalszego rozwoju. Jest to konsument świadomy 

i wymagający, który coraz częściej zwraca uwagę na rzetelność podanych informacji 

o produkcie [13]. 

Współczesny rynek już od dłuższego czasu nasycony jest produktami, które są 

w stanie zaspokoić podstawowe ludzkie potrzeby. Mimo to, aby gospodarka mogła się 

w pełni rozwijać, konieczny jest nieustanny wzrost konsumpcji. Aby zachować 

płynność tego procesu należy wykazać się kreatywnością i tworzyć wciąż nowe 

potrzeby. W dzisiejszych czasach możemy zaobserwować, iż konsument nieustannie 

goni za tym co nowe i niespotykane, odczuwa coraz częściej chęć posiadania nowego 

telefonu komórkowego, samochodu czy potrzebę jedzenia w najnowszych, nowo 

powstałych restauracjach [1]. 

Interesującym tematem jest również badanie roli motywacji altruistycznych 

w klasycznej sytuacji rynkowej: zakupu i spożycie dóbr konsumpcyjnych. Dokładniej 

rzecz ujmując, etyczny konsumpcjonizm to zjawisko społeczne, w którym konsumenci 

w swoich decyzjach zakupowych biorą pod uwagę kwestie szersze niż ich bezpośredni 

interes własny w danym zakupie. Wiele produktów spożywczych jest obecnie oznacza-

nych jako organiczne, pochodzące z wolnego wybiegu, wegetariańskie lub wegańskie, 

częściowo po to, aby sprostać potrzebom konsumentów w zakresie ich własnego 

zdrowia, ale także w celu uwzględnienia ich szerszych obaw dotyczących dobrostanu 

zwierząt i ochrony środowiska. 

Obecny styl konsumpcji prezentowany przez pokolenie Z określany jest jako 

spontaniczny, który w dużej mierze spełnia zachcianki, jest formą spędzania wolnego 
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czasu jak i poszukiwania nowych wrażeń oraz przyjemności. Taka postawa wśród 

młodych ludzi nasila zatem skłonności do ryzykownych zachowań w kwestii finansów. 

Za główne przyczyny takiego zachowania uważa się problemy w sferze samokontroli 

własnego zachowania, których częstym skutkiem jest zmniejszenie racjonalności 

w podejmowaniu decyzji jak również wydawanie pieniędzy ponad założony limit [18]. 

Problem pogłębiającego się i rozprzestrzeniającego się konsumpcjonizmu oraz jego 

rosnącego globalnego wpływu na środowisko i społeczeństwo jest złożonym wyzwa-

niem w zakresie zarządzania, które jest splecione poprzez systemy społeczne, 

ekonomiczne i polityczne od skali indywidualnej do międzynarodowej. Postępy 

w rozwiązywaniu tego problemu związane są głównie z większą odpowiedzialnością 

konsumentów, efektywnością produkcji, większemu recyklingowi i ponownemu 

wykorzystaniu oraz większym rynkom zbytu dla produktów ekologicznych [19]. 

Równie interesującym zjawiskiem związanym z konsumpcjonizmem jest powstanie 

hiperkonsumpcjonizmu. Zgodnie z koncepcją tego zjawiska marki, które są obecne na 

naszym rynku mogą doprowadzić nas do „odkupienia”, obiecując szczęście, status, 

sukces i długą listę cnót. Ale marki gwarantują również lepsze życie, wykorzystując 

niepewność i lęki naturalne dla kondycji ludzkiej – strach przed niemożnością dostępu 

do szeregu nowych produktów, które co tydzień pojawiają się na wystawach 

sklepowych sprawia, że myślimy o pracy ludzkiej jako o narzędziu oczyszczającym do 

ponownego „zbliżenia się do Boga” [20]. 

Konsumpcja staje się współczesnym substytutem religii i ideologii postmoder-

nistycznej. Nie chodzi już wyłącznie o przedłużenie tendencji do akumulacji, 

nabywania coraz większej liczby dóbr materialnych, ale o zmianę stylu życia, w której 

konsumpcja warunkuje egzystencję. W stadium postmaterialnym konsumpcja 

w małym stopniu zaspokaja fundamentalne potrzeby fizjologii czy bezpieczeństwa, 

lecz sama staje się zinternalizowną potrzebą. Produkt zyskuje znaczenie nadawania 

tożsamości jednostek i grup [21]. 

Konsumpcjonizm przedstawiany jest często także jako ideologia stworzona przez 

beneficjentów kapitalizmu, po to, by wspierane były ich interesy, mająca kreować 

u konsumentów określone postawy. Kolejną ciekawą ideologią pozwalającą na 

interpretację konsumpcjonizmu jak również jego przyczyn szuka się w samych 

konsumentach, w ich wzajemnych relacjach. Za powstanie konsumpcjonizmu nie są 

odpowiedzialne zamierzone, nastawione na zysk działania grupy, lecz po prostu ludzka 

natura i wynikające z niej mechanizmy społeczne [22]. 

Bardzo powszechnym zjawiskiem stało się także kupowanie zróżnicowanych usług 

edukacyjnych, między innymi korepetycji, dodatkowych zajęć czy podręczników. We 

współczesnym świecie staje się to przejawem troski rodziców o dziecko i inwestowania 

w jego przyszłe szczęśliwe życie – stanowi źródło samozadowolenia rodziców. 

Niektóre z tych usług stają się wręcz obowiązkowe, bowiem ci, którzy tego świadomie 

nie robią, narażają się na krytykę, ci, których na to nie stać, zaliczani są do „ludzi 

odpadów”, z którymi nie trzeba się liczyć. Rodzice tym samym kupują sobie spokój 

i poczucie, że dobrze dbają o przyszłość własnego dziecka. Również szkoły coraz 

częściej „wychodząc naprzeciw” potrzebom zapracowanych, niemających czasu 

rodziców oferując na przykład możliwość zorganizowania w szkole dodatkowych 

lekcji z przedmiotów programowo w niej realizowanych, balu choinkowego w klubach, 
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restauracjach, obejrzenia sztuki teatralnej za dodatkową opłatą, dlatego też dziecko 

i rodzice nie mogą wręcz uciec z tej narzuconej konsumpcji. Rynkowe myślenie 

mocno zakorzeniło się w przestrzeni edukacji. Język ekonomii, w którym uczeń 

zmienia się w klienta, konsumenta, któremu oferuje się usługę edukacyjną już nikogo 

nie dziwi oraz nie oburza. Edukacja w dzisiejszych czasach postrzegana jest jako 

inwestycja, która z czasem się zwróci – im droższa, tym wyższe oczekiwania, a wręcz 

roszczenia opłacających.  

Takie działania niosą ze sobą szereg negatywnych konsekwencji, wśród których 

wyróżnić należy, szczególnie dotkliwe w interakcjach edukacyjnych, słabnięcie i tym-

czasowość więzi międzyludzkich [23]. 

4. Model zrównoważonej konsumpcji 

Model zrównoważonej konsumpcji zakłada, iż produkty oraz usługi konsumowane 

są w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu zużywać zasoby naturalne, zwracając 

szczególną uwagę na te nieodnawialne [1]. 

Trend ten zaczął się rozwijać zwłaszcza w coraz szerszych kręgach społeczeństw 

bogatszych, jednak bardziej świadomych. Wiąże się to między innymi z rosnącym 

poczuciem znużenia, a także rozczarowania nadmierną konsumpcją, pogłębiającą się 

świadomością racjonalizacji konsumpcji ze względu na zdrowie człowieka czy 

również rosnącą świadomością ekologiczną, zwłaszcza w zakresie nieodwracalnych 

skutków dla środowiska naturalnego oraz problemu zużywania nieodnawialnych 

zasobów. Konsumpcję zrównoważoną definiuje się również jako użycie dóbr oraz 

usług w taki sposób, aby realizować tylko podstawowe potrzeby. Wpływa to bowiem 

na lepszą jakość życia z jednoczesnym wykorzystaniem naturalnych surowców, a także 

materiałów toksycznych, które powstały z odpadów oraz zanieczyszczeń w trakcie 

cyklu życia ludzkiego w taki sposób, aby nie pomniejszały one zasobów przyszłych 

pokoleń. Główną ideą tego trendu jest racjonalizacja. Jest to świadome ograniczanie 

konsumpcji, które jest dostosowane do indywidualnych potrzeb ludzkich zarówno 

fizjologicznych, fizycznych jak i psychicznych. Wiąże się to również z celowym 

dążeniem do minimalizmu niekorzystnych efektów, wynikających głównie z konsumpcji 

poprzez racjonalizację, a także eksploatację czynników wytwórczych i zmniejszenie 

wytwarzania odpadów poprodukcyjnych oraz pokonsumenckich. Konsumpcja 

zrównoważona opiera się na ograniczaniu konsumpcji dóbr materialnych nieistotnych 

dla życia człowieka, a gromadzonych jedynie w celu zbudowania prestiżu społecznego, 

czyli elementów będących przedmiotem zainteresowania tak zwanej konsumpcji 

ostentacyjnej [13]. 

Zarówno konsumpcję zrównoważoną, jak i zrównoważony rozwój powinny, 

cechować między innymi trwałość, zrównoważenie, a także samopodtrzymanie. 

Oznacza to przede wszystkim utrwalenie się kształtów procesów konsumpcji, które 

zapewniają maksymalizację dobrobytu konsumentów. Zrównoważona konsumpcja 

wymaga równoważenia takich aspektów jak na przykład aspekty ekonomiczne. 

Polegają one na ustaleniu proporcji pomiędzy konsumpcją bieżącą a przyszłą, dzięki 

czemu procesy konsumpcji nie zaburzają w sposób istotny równowagi ogólnogospo-

darczej. Kolejnymi aspektami są aspekt ekologiczny oraz społeczny, które są wzajemnie 

powiązane. Jest to bowiem optymalizacja satysfakcji z konsumpcji przy jednoczesnym 

zachowaniu jakości, a także użyteczności zasobów naturalnych środowiska przy-
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rodniczego. Równomiernie rozłożona pomiędzy wszystkimi ludźmi konsumpcja, 

niezależnie od czasu oraz przestrzeni, przyczynia się do tworzenia miejsc pracy, 

a także zachowania dziedzictwa kulturowego. Ostatnim z aspektów jest aspekt 

psychologiczny: ustalenie optymalnej równowagi między konsumpcją materialną 

a zaspokojeniem potrzeb niematerialnych wymaga ukształtowania odpowiedniego 

systemu wartości, świadomości, jak również edukacji [24]. 

W warunkach zrównoważonego rozwoju inteligentna konsumpcja, konsumpcja 

zrównoważona może stanowić narzędzie wsparcia zrównoważonego rozwoju. Na 

podkreślenie zasługuje pozytywny trend związany z ekonomią współdzielenia, który 

zauważalny jest u młodego pokolenia cyfrowego [14]. 

W ostatnich czasach proekologiczne modele, a także style życia, łączą się coraz 

częściej z ruchem slow life, który jest przeciwieństwem życia, fast life, czyli coraz 

częściej krytykowanego stylu życia opierającego się na przyspieszonym tempie 

przeżywania codziennej egzystencji, a także wyborze form konsumpcji i produkcji 

oszczędzających czas, a tym samym pozwalających na utrzymanie bardzo szybkiego 

tempa życia. Kolejnymi trendami, które od pewnego czasu utrzymują się i są 

dedykowane oraz wyznawane przez coraz to większą grupę społeczeństwa, to między 

innymi: Slow Food, Slow Travel czy również Slow Job. Ruch Slow Food, czyli 

„powolna” żywność, polega na tym, że wszystko, co spożywamy powinno dobrze 

smakować, być wytwarzane tradycyjnymi metodami, w sposób, który nie ma negatyw-

nego wpływu na środowisko przyrodnicze. Slow Food zakłada jedzenie w spokoju, 

powoli, bez pośpiechu oraz w skupieniu. Slow Travel, czyli „powolne” podróżowanie, 

to przeciwieństwo wczasów typu last-minute w anonimowych ośrodkach 

wypoczynkowych, w tłumie anonimowych ludzi. Slow Job, odwrotność przepraco-

wania i pracoholizmu, wskazuje, że powinniśmy mniej czasu poświęcać na codzienne 

obowiązki, zdobywanie dóbr materialnych, natomiast więcej przebywać wśród natury 

oraz ludzi [24]. 

Aby ta koncepcja stawała się coraz bardziej powszechna wśród ludzi niezbędna jest 

edukacja, której celem jest wprowadzenie zmian dotyczących postrzegania jakości 

życia nie tylko przez pryzmat konsumpcji [1]. 

Trendem, zbliżającym konsumpcję w kierunku konsumpcji zrównoważonej, jest 

ekokonsumpcja, czyli konsumpcja zorientowana na ochronę środowiska naturalnego. 

Produkcja żywności ekologicznej odbywa się w sposób nienaruszający równowagi 

ekologicznej, bez użycia sztucznych nawozów, genetycznie modyfikowanych 

organizmów, syntetycznych środków ochrony roślin . 

 Kolejnym trendem w konsumpcji zbieżnym z ideą konsumpcji zrównoważonej jest 

etnocentryzm konsumencki, czyli preferowanie produktów krajowych oraz lokalnych. 

Konsumpcja etnocentryczna zachęca do wyboru produktów regionalnych, tym samym 

wspierając środowisko przyrodnicze, a także lokalnych producentów żywności [25]. 

Jako alternatywę dla takiego modelu życia, a zarazem szansę dla współczesnej 

cywilizacji należy wskazać również etyczną konsumpcję, która określana jest jako 

postawa życiowa charakteryzująca się odpowiedzialnością, a także postępowaniem 

zgodnym z depozytem niezrelatywizowanych wartości. W etycznym społeczeństwie 

jednostki zaopatrują się w dobra, które są im naprawdę niezbędne i mogą przyczyniać 

się do znacznej poprawy ich jakości życia. Zakupy takie dokonywane są bowiem przez 
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te osoby w sposób racjonalny: o kupnie artykułu decyduje jego użyteczność, towary 

nabywane są głównie za zaoszczędzone środki, zakupy na kredyt są ostatecznością. 

Konsumenci nabywają produkty zarówno krajowej jak i lokalnej produkcji, zamiast 

tych, które wytwarzane są w sposób masowy. Zdają sobie sprawę, iż wydawane przez 

nich pieniądze mogą negatywnie wpływać na losy środowiska. W przypadku etycznego 

modelu społeczeństwa występuje wysoko rozwinięta informacyjna funkcja marke-

tingu. Reklama bowiem w sposób rzetelny informuje o produkcie a także jego 

producencie. W tym przypadku to konsumenci są stroną , która w dużej mierze decyduje 

o sytuacji na rynku oraz posiada silną pozycję przetargową. Zarówno system wartości, 

kręgosłup moralny, codzienne postępowanie jak i życiowe cele i aspiracje zamiast 

stanu posiadania mają większy wpływ na ocenę jednostki. Człowiek bowiem jest tym 

kim jest, a nie tym co posiada, a tym samym wyraża siebie przez swoje człowie-

czeństwo, a nie coś co jest poza nim [2]. 

5. Skutki konsumpcjonizmu  

Codzienne funkcjonowanie człowieka w coraz większym stopniu opiera się na 

posiadaniu systematycznie wzrastającej ilości dóbr materialnych oraz możliwości 

manipulowania nimi. Zarówno urządzenia techniczne, których używamy na co dzień 

w swoich gospodarstwach domowych, jak również komputery, zastępują nam bezpo-

średnią relację z drugim człowiekiem. Żyjemy w czasach, w których człowiek skoncen-

trowany jest wyłącznie na sobie oraz zaspokajaniu swoich potrzeb. Coraz bardziej 

rozwijająca się technologia oraz nowoczesne urządzenia techniczne sprawiają, iż 

człowiek nie potrzebuje już innych osób w swoim życiu. Społeczeństwo kierujące się 

konsumpcjonizmem preferuje indywidualizm. Człowiek staje się samowystarczalną 

istotą, nie potrzebuje nikogo do osiągnięcia przyjemności, do szczęścia wystarcza mu 

już jedynie konsumpcja. Społeczeństwa konsumpcyjne w przeciwieństwie do społe-

czeństw rolniczych bądź zbieraczy, nie są już uzależnione od rytmu natury. Ponadto 

w społeczeństwie tego typu istnieje nieustanna potrzeba motywowania człowieka, aby 

chciał dalej konsumować. Celem takiego społeczeństwa nie jest usatysfakcjonowanie, 

lecz ciągłe pożądanie. Możemy zaobserwować ciągłą pogoń za nowymi zdobyczami. 

Etyka jest zastępowana przez estetykę, co oznacza, iż nie liczy się to co jest dobre, ale 

to co się ludziom podoba. Człowiek, który należy do tej grupy społeczeństwa 

charakteryzuje się również tym, że bardzo często pracuje ponad swoje siły, aby móc 

zarobić na swoją konsumpcję, a swój czas wolny poświęca na konsumowanie [26]. 

Najważniejszą rolę dla większości konsumentów stanowią dobra materialne, zaś 

największą wartością jest pieniądz. Człowiek staje się podporządkowany panującym 

regułom w świecie konsumpcjonizmu, przez co bardzo często zdarza się, że wybiera 

zawód niezgodny ze swoimi zainteresowaniami, lecz umożliwiający osiągnięcie 

sukcesu finansowego. Podporządkowuje się materialnym dobrom i jest w stanie 

sprzedać wszystko za pieniądze [9]. 

Badania potwierdzają, iż dobrostan młodych ludzi z pokolenia na pokolenie się 

pogarsza, czego przyczyną jest coraz silniej rozwijająca się kultura konsumpcji 

i umacnianie się tym samym społeczeństwa materialistycznego. Zaobserwowano także, 

że spada wrażliwość na innych ludzi, a zarazem wzrasta egoizm, egocentryzm, 

poczucie nieustannego napięcia, jak również trudność w zrelaksowaniu się. W obecnych 

czasach coraz większa liczba grup wiekowych dąży do bogactwa, sławy oraz 
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atrakcyjności, często popadając w stany depresyjne i odczuwając dolegliwości soma-

tyczne. Wśród grup społecznych, u których można zaobserwować ciągłe myślenie 

o pieniądzu bardzo ważnym aspektem są aspiracje finansowe, a skutkiem tego bardzo 

często jest obniżony poziom zadowolenia z życia. Materializm, który coraz częściej 

jest widoczny wśród nastolatków, wiąże się w dużym stopniu z poszukiwaniem 

symbolicznych korzyści w zakupach, a tym samym przywiązaniem się do marek 

produktów i spadkiem ich satysfakcji z prowadzonego życia. 

Kultura konsumpcji jest skoncentrowana głównie na bogactwie oraz pieniądzach. 

Badania potwierdziły, iż koncentrowanie się na aspiracjach materialistycznych obniża 

bardzo często chęć dążenia do celów autonomicznych, między innymi wpływa to 

negatywnie na prospołeczność, która dotyczy relacji z innymi. Gdy ludzie mają do 

czynienia z pieniędzmi na co dzień są mniej prospołeczni, obniża się u nich chęć 

współpracy z innymi, jak również chęć pomagania [7]. 

Do skutków tego zjawiska można także zaliczyć znaczny wzrost emisji dwutlenku 

węgla, który zakłóca porządek chemiczny atmosfery. To zaburzenie chemiczne powo-

duje katastrofy naturalne, ponieważ trudniej jest wtedy w środowisku znaleźć nową 

równowagę, co może również zaszkodzić pięknu naszej planety. Kolejnym skutkiem, 

który w coraz większym stopniu można zaobserwować wśród społeczeństwa jest to, iż 

jednym z założeń człowieka jest to, że osiągamy stan szczęścia poprzez materia-

listyczny komfort lub gdy stajemy się bogaci, potężni lub popularni. W istocie, 

podstawową przyczyną konsumpcjonizmu jest powszechne przekonanie, że kupujemy 

komfort i przyjemność, a w końcu szczęście. Smutna rzeczywistość jest taka, że 

poszukiwanie wygody i przyjemności ma poważne konsekwencje dla ludzkości, takie 

jak lęk czy coraz częściej występująca depresja [10]. 

Kolejnym bardzo niepokojącym zjawiskiem jest rytualny akt wyrzucania 

przedmiotów konsumpcyjnych, które straciły swój urok, tylko po to, by rozpocząć ten 

proces od nowa, gdy na rynku pojawiają się nowe produkty. Konsumpcjonizm stwarza 

bowiem perspektywę zadowolenia z posiadania, jednak szybko okazuje się, że jesteśmy 

atakowani przez nowe pragnienia. Stawia się przed nami nowe drobiazgi, inspiruje nas 

do ponownego odwiedzenia rynku w nadziei, że te drobiazgi ukoją lęki, które drążą 

nas od środka. Mimo to konsumpcjonizmowi nigdy nie udaje się spełnić oczekiwań 

a tym samym niezadowolenie ludzkie staje się trwałe i aktywne [15]. 

Współczesne wzorce konsumpcji mają dobrze rozpoznany wpływ na środowisko 

naturalne o poważnych skutkach dla przyrody i ludzi na całym świecie. Praktycznie 

wszędzie ludzie mogą zobaczyć tego dowody, poprzez emocjonalne relacje i naukowe 

raporty w mediach online i offline. Ludzie coraz częściej celowo kupują różnego 

rodzaju produkty pod wpływem kwestii politycznych, powszechnie nazywanych 

buycotting, inaczej świadoma odmowa kupowania pewnych produktów lub od 

niektórych producentów, czyli ich bojkotowanie. Konceptualizacja ta została w ostatnich 

latach rozszerzona o działania dyskursywne, takie jak rozpowszechnianie informacji 

o politycznych kwestiach konsumenckich odnoszących się do sytuacji, w których 

jednostki zasadniczo zmieniają swój styl życia z powodów politycznych [27]. 

Konsumpcjonizm jest ogromnym wyzwaniem w dzisiejszym świecie. Bardzo łatwo 

jest być konsumentem, jednak konsument opanowany przez dobra materialne oraz 

otaczający go świat nie będzie miał czasu na refleksje, nie będzie potrafił także oderwać 
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się i zaprzestać konsumowania oraz bawienia się. Człowiek, który spełnia nie tylko 

rolę konsumenta w swoim życiu potrafi dostrzegać oraz doceniać otaczający go świat. 

Ludzie stopniowo stają się wyłącznie konsumentami, jednak jest to często niezauwa-

żalny przez nas proces, dlatego też można w łatwy sposób popaść w niewolę konsump-

cjonizmu [9]. 

6. Podsumowanie  

Konsumpcjonizm rozumiany jest jako postawa oraz ideologia gloryfikująca 

konsumpcję, która uznaje jej pryzmat ponad inne aspekty życia. Konsumpcja bowiem 

jest podstawowym sposobem na zaspokajanie różnego rodzaju potrzeb, nie tylko 

materialnych, ale także związanych z rozwojem i samorealizacją. Stanowi ona środek 

do osiągnięcia pełnego życia, również dobrego i pożytecznego. Konsumpcja od 

niedawna zaczęła być postrzegana jako podstawowa cnota, a tym samym klucz do 

szczęścia. 

Badania społeczne wykazują, że wszechobecna konsumpcja rodzi samotność wśród 

wielu ludzi, powoduje również wielką tęsknotę za rodziną. Naturalną rzeczą jest 

pragnienie lepszego życia podniesienie jego poziomu, należy jednak budować 

i kierować się właściwymi wartościami podczas swojego życia, nie zapominając o tym, 

że oprócz świata, gdzie rządzą dobra materialne, obecne powinny być również uczucia 

oraz więzy pomiędzy ludźmi. 

Konsekwencjami nadmiernej konsumpcji jest między innymi pogłębiająca się 

degradacja naszego środowiska. Aby temu zapobiec konieczne jest wprowadzenie 

zmian w obrębie struktury oraz modyfikacja modelu współczesnej konsumpcji. 

Przekształcenia te uwzględniałaby przede wszystkim świadome korzystanie z dobro-

dziejstw, jakie oferuje nam nasze środowisko naturalne. 

Podsumowując, należy wymienić dwa oblicza współczesnej konsumpcji: 

nadmiernej, która prowadzi do nieodwracalnych szkód w środowisku przyrodniczym 

oraz społeczeństwie a także zrównoważonej, która łączy rozwój gospodarczy, sprawie-

dliwość społeczną oraz ochronę środowiska. Należy także stwierdzić, że zanieczysz-

czenie środowiska jest w współczesnym świecie jednym z kluczowych problemów 

w skali globalnej. We współczesnym świecie konsumpcja decyduje o poziomie oraz 

jakości życia społeczeństwa. Większość konsumentów nabywając nowe towary nie ma 

świadomości, że wywołuje to zanieczyszczenie środowiska. Wzrost produkcji dóbr 

i usług wymaga coraz większej ilości surowców i energii, co odbija się na negatywnie 

na stanie przyrody. Jednocześnie wzrost konsumpcji dóbr i usług powoduje większą 

ilość odpadów niszczących środowisko. Nieopanowana konsumpcja prowadzi do 

nadmiernego oraz nieusprawiedliwionego rzeczywistymi potrzebami, wykorzystywania 

zasobów naturalnych. Żeby tego uniknąć, potrzebne są zmiany w modelu współczesnej 

konsumpcji. 
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Występowanie społeczeństwa konsumpcyjnego w dzisiejszych czasach oraz skutki 

tego zjawiska 

Streszczenie 

Konsumpcjonizm to niewłaściwy stosunek do przedmiotów i nieodpowiedni sposób ich używania. 

Konsumpcjonizm XXI w. polega na tym, iż ludzie konsumują dobra materialne i usługi, które nie są 

poparte rzeczywistymi potrzebami. Stanowi to element „materialnej” strony myślenia i działań przedsię-

biorców, co przyczynia się do zagrożenia globalnej biosfery i przetrwania ludzkości. Nadmierna konsump-

cja generuje marnotrawstwo dóbr i zasobów naturalnych. Powstają nadprodukcja i degradacja środowiska, 

co skutkuje potrzebą rozwoju zrównoważonej konsumpcji i oddziaływania konsumentów na kształtowanie 

zachowań przedsiębiorców w kontekście zrównoważonego rozwoju. 
Słowa kluczowe: konsumpcja, model zrównoważonej konsumpcji, nadmierna konsumpcja 

The occurrence of a consumer society nowadays and the consequences of this 

phenomenon 

Abstract 
Consumerism is an inappropriate attitude toward objects and an inappropriate way of using them. 21st 

century consumerism is about people consuming material goods and services that are not supported by real 

needs. This is part of the "material" side of entrepreneurial thinking and actions, which contributes to 

endangering the global biosphere and the survival of humanity. Over-consumption generates waste of 
goods and natural resources. Overproduction and environmental degradation arise, which results in the 

need for the development of sustainable consumption and consumer influence on shaping entrepreneurial 

behavior in the context of sustainable development. 

Keywords: consumption, a model of sustainable consumption, excessive consumption 
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Wydarzenia o charakterze rytualnym  

w przedszkolach zlokalizowanych na terenie Rzeszowa 

na podstawie kalendarzy wydarzeń  

1. Wprowadzenie  

Przedszkole jest pierwszą ważną instytucją socjalizacji i wychowania. To 

profesjonalne środowisko, które przy współpracy z domem rodzinnym, włącza dziecko 

w szeroko rozumiane życie społeczne i kulturowe. Jednocześnie przedszkole, jak sama 

nazwa wskazuje „przed szkołą”, stanowi etap przejściowy, w czasie którego dokonuje 

się wielostronny proces przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole. Pełni ono 

zatem znaczącą rolę, która jeszcze bardziej zauważona została w obecnej 

rzeczywistości, w czasie pandemii. Dzisiaj przedszkole jest jedynym ogniwem systemu 

edukacyjnego, które funkcjonuje bez większych zakłóceń i poprzez różnorodne formy 

pracy realizuje swoje cele oraz zadania. 

Jedną z ciekawych form pracy w przedszkolu są uroczystości, które stanowią 

ważny czynnik w procesie socjalizacji i wychowania. Dzięki swej niecodzienności 

i atrakcyjności aktywują i scalają dziecięcą grupę, dostarczają wiedzy, wzorów, norm, 

wartości i symboli wspólnych dla całej zbiorowości społecznej. Przedszkolne 

uroczystości zawsze odnoszą się do aktualnych oczekiwań społecznych i zapewniają 

ciągłość tradycji kulturowych. Są one swego rodzaju festiwalem, czy popisem wiedzy 

i umiejętności zdobytych w przedszkolu. Powtarzane w corocznym przedszkolnym 

rytmie stają się uroczystościami i wydarzeniami o charakterze rytualnym.  

Prezentowana analiza dotyczy kalendarzy uroczystości i wydarzeń przedszkolnych, 

które zostały zgromadzone dla wszystkich przedszkoli zlokalizowanych na terenie 

Rzeszowa. Po opracowaniu standaryzowanego narzędzia (klucza kategoryzacyjnego) 

zakodowano wszystkie wydarzenia, kategoryzując je na rytuały przejścia, rytuały 

cykliczne i rytuały okolicznościowe. 

Uzyskane dane umożliwiły udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące tego, jak 

kształtuje się kalendarz ważnych społecznie rytuałów w przeciętnym rzeszowskim 

przedszkolu, jakie najczęściej przybierają formy uroczystości klasyfikowane w danym 

typie rytuału. Standaryzacja różnorodnie prezentowanych informacji o życiu przedszkola 

pozwoliła także na porównanie ze sobą przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz 

na umiejscowienie w konkretnych miesiącach rytuałów danego typu. 

Rytuały przejścia stanowiły w sumie niewielką część zaobserwowanych rytuałów 

w przedszkolu, ale w sposób istotny i symboliczny podkreślały początek i koniec 

okresu przedszkolnego. Zdecydowanie dominowały rytuały cykliczne, najpowszechniej 

występujące od listopada do stycznia oraz od marca do czerwca. Z kolei rytuały 

okolicznościowe najczęściej związane były z listopadem, lutym i kwietniem. W sumie, 
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analiza wykazała, że cały rok przedszkolny wypełniony jest wydarzeniami o charakterze 

rytualnym, ale szczególne nasycenie ma miejsce w listopadzie, grudniu i czerwcu. 

Badanie to stanowi wstępny etap procesu badawczego nad obecnością i rolą 

rytuałów w przestrzeni społecznej rzeszowskich przedszkoli. 

2. Założenia teoretyczne 

Przedszkole to instytucja opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci w wieku od 3 lat do 

rozpoczęcia nauki w szkole. Jej zadaniem jest zapewnienie dzieciom warunków 

umożliwiających im swobodny rozwój, zabawę, odpoczynek w poczuciu bezpieczeń-

stwa, podczas pracy ich rodziców. W zadanie to wpisane jest również wspieranie 

całościowego rozwoju dziecka w celu osiągnięcia przez niego dojrzałości do podjęcia 

nauki w szkole [1].  

Dziś przedszkole postrzegane jest jako integralny element systemu edukacji 

i pierwszy etap zorganizowanego kształcenia, zaprojektowany przede wszystkim 

w celu wprowadzenia dzieci w środowisko podobne do szkolnego [2]. 

Obecnie w polskim systemie oświatowym funkcjonują dwa rodzaje przedszkoli. Są 

to przedszkola publiczne i przedszkola niepubliczne. Przedszkola pierwszego typu 

prowadzone są przez samorządy terytorialne i zapewniają bezpłatne nauczanie, 

wychowanie, opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący. Przedszkola 

publiczne prowadzą rekrutację na zasadzie powszechnej dostępności, realizują 

programy zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zatrudniają 

nauczycieli zgodnie z określonymi kwalifikacjami. Przedszkola niepubliczne są płatne. 

Mogą być zakładane i prowadzone przez wiele podmiotów: np. stowarzyszenia, 

fundacje, firmy, organizacje religijne, czy osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą. Również realizują programy zgodne z obowiązującą podstawą progra-

mową wychowania przedszkolnego oraz zatrudniają nauczycieli z kwalifikacjami takimi 

jak dla nauczycieli przedszkoli publicznych [3]. 

Wedle obowiązujących obecnie przepisów, edukacja przedszkolna nie jest obo-

wiązkowa dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, choć dzieci w tym wieku mają prawo do 

miejsca w przedszkolu. Dzisiaj o uczęszczaniu do przedszkola decydują rodzice, ale 

obowiązkiem wychowania przedszkolnego objęte jest każde dziecko sześcioletnie 

i wówczas edukacja w przedszkolu traktowana jest jako przygotowanie do nauki 

w szkole [3]. Za Danutą Waloszek można powiedzieć, że od tego momentu: Edukacja 

(…) jest dla człowieka wewnętrznym przymusem. Jest organizowana dla niego z myślą 

o jego przyszłości [4]. Mając na uwagę przyszłość dziecka to właśnie przedszkolny etap, 

zwany etapem przejściowym pomiędzy domem a szkołą, umożliwia zauważenie 

i wyrównywanie wszelkich niedociągnięć rozwojowych dziecka oraz aktywizowanie 

jego potencjału.  
Przedszkolna edukacja, w tym szeroko rozumiana socjalizacja to proces, w toku 

którego jednostka wdraża się do sposobu życia swojej grupy i szerszego społeczeństwa 
przez uczenie się reguł i idei zawartych w kulturze [5]. Socjalizacja w przedszkolu 
dokonuje się za pośrednictwem procesów tj. adaptacja i wejście do nowej grupy 
społecznej, tworzenie nowych relacji interpersonalnych, nabywanie właściwych zacho-
wań, kompetencji, wiedzy społecznej oraz przejmowanie wytworów kultury. W toku 
tej socjalizacji dziecko kształtuje własną osobowość i określa własną tożsamość. 
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Uczenie się tych umiejętności opiera się na trzech mechanizmach: wzmacnianiu, 
naśladowaniu i przekazie symbolicznym [6]. 

Dodatkowo na etapie przedszkolnym socjalizacja, określana jako pierwotna, prze-
biega w atmosferze nasyconej emocjami, dzięki czemu dziecko z łatwością i na wiele 
sposobów utożsamia się z najważniejszymi dla niego osobami. Z łatwością też 
przejmuje różne wzory, postawy, zachowania czyniąc je swoimi. To sprawia, że 
stopniowo staje się zdolne do identyfikacji samego siebie, do uzyskania subiektywnie 
spójnej i akceptowalnej tożsamości [7]. 

Znaczącą rolę socjalizacji pierwotnej przypisują socjologowie, Peter L. Berger, 
Thomas Luckmann i podkreślają, że świat zinternalizowany w socjalizacji pierwotnej 
jest o wiele lepiej zakorzeniony w świadomości, niż światy internalizowane w socjali-
zacji wtórnej [7]. Mając to na uwadze, przedszkole umożliwia dziecku odkrywanie 
własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze 
prowadzącej do prawdy, dobra i piękna [8]. Z kolei dobro, prawda i piękno to 
wartości, które (…) wyrażają to, co być powinno, czego pragniemy i wpisują 
w rzeczywistość „sens ostateczny”, ukazując to co naprawdę istotne i do czego warto 
dążyć. Są one filarami, na których opiera się życie społeczne, osobiste, wspólnotowe. 
Podstawowe zachowania ludzkie są przez nie motywowane i regulowane [9]. 

Przedszkole w swoich zadaniach, wspólnie z rodzicami i środowiskiem lokalnym, 
tworzy warunki, kreuje sytuacje prowadzące do poznawania przez dziecko wartości, 
rozwija zachowania wynikające z wartości możliwe do zrozumienia na tym etapie 
rozwoju i ciągle je utrwala [8]. Sprzyjają temu uroczystości przedszkolne, które 
planowane są i wprowadzane w sposób celowy w „Kalendarz uroczystości i wydarzeń 
przedszkolnych”. Są one bardzo ważne, można powiedzieć, że są „społeczną 
wizytówką” każdego przedszkola. Większość z nich od lat ma ustalony swój czas, 
miejsce, a nawet porę dnia. Powtarzając za Krystyną Ferenz: Zdają się one oddawać 
istotę polskich świąt, trzon naszej kultury, w której elementy sakralne i ludowe 
stanowią harmonijną całość, zaakceptowaną jako swoisty wyznacznik odrębności 
kulturowej [10]. Zatem uczestnictwo w nich wprowadza dzieci w świat kultury, daje 
im poczucie przynależności do jednej wielkiej rodziny, jaką jest wspólnota 
przedszkolna oraz kształtuje tożsamość indywidualną i zbiorową. 

Dodatkowo dla dzieci w wieku przedszkolnym wszelkiego rodzaju świąteczne 
występy stanowią atrakcyjną, edukacyjną i emocjonującą formę zabawy tematycznej 
bądź teatralnej zapadającej głęboko w ich pamięć. Cytowana wcześniej K. Ferenz 
zaznacza: Odświętny strój, atmosfera niecodzienności dają dziecku wrażenie, że 
uczestniczy jakby w zabawie tematycznej, (…). Wszystko to sprawia, że dzieci przeży-
wają święta jako wydarzenie wyjątkowe. Pamięć ich rejestruje odbierane silne 
wrażenia, które wzbogacają zarówno wyobraźnię, jak i sferę emocjonalną. Jeśli te 
silne wrażenia z dzieciństwa są wzmacniane przez powtarzanie się w określonych 
odstępach czasu, to nabierają cech zjawiska względnie trwałego, stwarzają poczucie 
ciągłości w czasie. Pojawia się dzięki nim przywiązanie do określonych zachowań i nie 
tylko akceptacja, ale także potrzeba ich przestrzegania [10]. 

Zatem przedszkolne uroczystości i wydarzenia o charakterze rytualnym nie tylko 
służą uatrakcyjnianiu życia codziennego, ale także pozwalają wykształcić pożądane 
społecznie postawy. Jest to bardzo ważny element działalności dydaktyczno-
wychowawczej instytucji przedszkolnej. 
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3. Definicyjny zakres terminu „rytuał” 

Rytuały towarzyszą ludziom od narodzin do śmierci i są kluczowymi elementami 

życia każdego społeczeństwa. Władysław Piwowarski podkreśla, że życie bez rytuałów 

staje się „utylitarne, wyrachowane i zatomizowane” [11]. Podobnie jak wszystkie 

konwencje społeczne, także i rytuały musiały być kiedyś ustanowione, musiały mieć 

swój początek. Jak twierdzi Eric W. Rothenbuhler: Początki rytuałów rozproszone są 

zwykle wśród ludzi, miejsc, czasów oraz – co prawdopodobnie jest najważniejsze – 

tkwią w określonych korzyściach [12]. Od zawsze były i są obiektem zainteresowania 

badaczy różnych dziedzin wiedzy, w szczególności antropologów i socjologów. Dla 

antropologów były splecione z religią jako głównym wzorem kulturowym. Socjologowie 

natomiast widzą je jako skuteczne sposoby socjalizacji, które obejmują przekaz 

dziedzictwa kulturowego, a przede wszystkim przystosowanie się do wartości 

i sposobów życia narzuconych przez tradycje i społeczeństwo. Rytuały będąc zjawiskiem 

zakorzenionym w bogatej tradycji kulturowej, odnoszą się zarówno do zachowań 

tradycyjnych społeczeństw pierwotnych, jak i zmodernizowanych społeczeństw nowo-

czesnych [13]. Współcześnie słyszy się o powrocie do rytuałów, nie tylko w kategorii 

badawczej, ale także jako wymiaru życia społecznego. Dzisiaj modny staje się ekolo-

giczny styl życia, powrót do natury, respektowanie jej praw i zmienności – „trwałe 

poszukiwanie rytuałów” [14]. 

Rytuały w przystępny sposób opisuje Eric W. Rothhenbuhler, współczesny badacz, 

antropolog kultury, wskazując, że: zorganizowane życie wymaga ciągłego wkraczania, 

przechodzenia i opuszczania (…). Tydzień składa się z początku, środka i końca, 

świętowania, odpoczynku (…). Rok wyznaczają obchody Nowego Roku, świętowanie 

wiosny, połowy lata, jesieni. Wspólnoty religijne wypełniają kalendarz swymi świętami 

(…). Na wyznaczone lata przypadają, olimpiady, wybory (…) i inne uroczystości 

polityczne. Są to wszystko rytuały, ceremonie, zebrania i uroczystości (…) [15]. 

Można zatem powiedzieć, że rytuały mają miejsce również w instytucji 

przedszkolnej, gdzie wyraźnie życie codzienne i życie świąteczne nieustannie się 

przeplatają. Czas zwykłego bytowania wyznaczają: zabawy, zajęcia, posiłki, 

odpoczynek, a czas niezwykły – chwile „zatrzymania się” – to uroczystości i wyjątkowe 

wydarzenia. W przedszkolu większość uroczystych wydarzeń związanych jest z polską 

obrzędowością religijną, świecką lub narodową. I wszystkie ważne wydarzenia zanim 

będą obchodzone w domu z rodzicami, poprzedzone są przedszkolnymi odpowied-

nikami, identyfikowanymi szczególnie – jako ceremonie, święta, uroczystości. Mają 

one miejsce w przedszkolu i w czasie, w którym ta instytucja „przejmuje sobie” 

wychowanków. Wówczas wszystkie te momenty dla społeczności przedszkolnej 

rozumiane są jako zawieszenie normalnego, ustalonego porządku rzeczy. W tych 

wyjątkowych wydarzeniach uczestniczy społeczność przedszkolna, niekiedy lokalna, 

rodzice, a czasem całe rodziny przedszkolaków. Uroczystości w przedszkolu są 

nieodzownym elementem funkcjonowania każdej placówki. 

Przybliżając termin rytuał należy odnieść się do etymologii tego wyrazu. Wywodzi 

się on od łacińskiego słowa „ritus” i oznacza kult, ceremonię, obyczaj, uroczystość [16]. 

Jako pierwszy rytuałem zainteresował się Emilé Durkheim, francuski socjolog, który 

rozpatrywał go w sferze sacrum i profanum. Przy czym sfera sacrum to wierzenia 
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religijne oraz przedmioty o najwyższej wartości – rzeczy święte. Natomiast sfera 

profanum koncentruje się na elemencie świeckim kształtującym rzeczywistość poprzez 

własne doświadczenie i poznanie [17]. Dla Durkheima rytuał oznaczał zasady postępo-

wania nakazujące człowiekowi odpowiednie zachowanie w stosunku do rzeczy 

świętych, stanowił symboliczny wyraz podstawowych wartości, a jego skuteczne dzia-

łanie wywoływało zdolność do odtwarzania bytu moralnego danej społeczności [18]. 

Rytuał jest pojęciem interdyscyplinarnym i różnie definiowanym przez badaczy. 

W celu dokładniejszego oglądu tego terminu i umiejscowienia go w przestrzeni 

przedszkolnej, wybrano dwie uzupełniające się definicje, Jeana Maisonneuve (francu-

skiego badacza rytuałów) oraz Randalla Collinsa (współczesnego amerykańskiego 

badacza). Według J. Maisonneuve, rytuał to skodyfikowany system praktyk posiadający 

w określonym miejscu i czasie subiektywne znaczenie i symboliczną wartość dla swych 

uczestników i świadków, implikujący aktywizację ciała i posiadający związek z sacrum 

[19]. W ujęciu R. Collinsa rytuał jest formą ceremoniału, przechodzeniem przez zestaw 

stereotypowych działań: recytowaniem słownych formuł, śpiewaniem, wyko-nywaniem 

tradycyjnych gestów, nakładaniem tradycyjnych strojów. (…) uczestnicy naprawdę 

doświadczają wspólnych emocji, (…) stale zwiększają poczucie wspólnego 

uczestnictwa przez stawanie się silnie świadomymi wzajemnej świadomości [20]. 

Wybrane definicje odzwierciedlają to, co w przedszkol-nych uroczystościach 

i wydarzeniach ma charakter rytuału. 

Tak jak wiele definicji, istnieje też wiele kryteriów podziału rytuałów. Dla 

przykładu J. Maisonneuve wyróżnia rytuały: religijne (msza święta), świeckie 

(zaprzysiężenie), zbiorowe (święta narodowe, rodzinne), prywatne (modlitwa, rytuały 

cielesne), dotyczące życia codziennego (pozdrowienia, przejawy grzeczności), 

związane z magią lub przesądami [16]. W prosty i zrozumiały sposób dzieli je 

W. Piwowarski wyróżniając cztery typy: rytuały religijne, rytuały estetyczne, rytuały 

cywilne (państwowe, narodowe, społeczno-zawodowe, regionalne, lokalne), rytuały 

cyklów i kryzysów życiowych [21]. 

Rytuały pełnią określone funkcje, które są wyznacznikiem tego, jak ważne 

znaczenie mają dla funkcjonowania społeczności. Tych funkcji jest wiele, w zależności 

od ujęć rożnych badaczy. Dla omawianego tematu istotne wydają się być funkcje, 

które rytuałom przypisał Edward Ciupak. Według niego rytuały wyrażają m.in. symbo-

liczne poczucie wspólnoty w rodzinie, grupie towarzyskiej, grupach lokalnych, 

narodzie; stanowią kulturowe instrumenty socjalizacji jednostki czy mniejszej zbioro-

wości do większej zbiorowości; są trwałymi łącznikami między tradycją, a nowo-

czesnością; mają wpływ na ciągłość kultury danego narodu; zaspokajają różne 

potrzeby poznawcze, emocjonalne, społeczne; utrwalają wspomnienia z przeszłości 

[18]. Ważne dla wieku przedszkolnego jest to, że rytuały zwalniają od konieczności 

dokonywania wyboru, w myśl zasady „tak się robi” nie pozostawiając miejsca na 

żadne wątpliwości [22]. 

W ocenie M. Sroczyńskiej, funkcje, zwłaszcza integracyjne, pełnione przez rytuały 

są ważnym środkiem „pomostowym” między mechanizmami instytucjonalizacji 

(budowania podstaw aksjonormatywnych społeczeństwa) i internalizacji (zapewnienia 

identyczności i ciągłości tożsamości jednostkowej) [23]. 
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Według E.W. Rothenbuhlera rytuały i instytucje sformalizowane pozostają ze sobą 
w oczywistym związku. I nie ma wątpliwości, co do korzyści, jakie czerpią instytucje 
z rytuału dla osiągania konkretnych celów. Stąd też instytucje sięgają po szczególnie 
praktyczne rytuały lub włączają się w już istniejące [12] lub wywołują nowe. 

4. Metodologia i zakres badania 

Przybliżenie podjętej tematyki wymaga przedstawienia sposobu przeprowadzenia 
badań, nakreślenia kolejnych etapów realizowanych podczas gromadzenia materiałów, 
opracowania i wysunięcia wniosków. Badanie rozpoczęto w pierwszych dniach września 
2020 roku. Pierwsze kroki skierowano do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, 
skąd uzyskano informacje na temat liczby przedszkoli publicznych i niepublicznych 
oraz liczebności poszczególnych roczników przedszkolaków dla każdej z placówek. 
Z informacji uzyskanych w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa wynika, że 
w 2020 roku na terenie Rzeszowa funkcjonuje 53 przedszkoli publicznych (w tym 13 
zlokalizowanych w zespołach szkolno-przedszkolnych i 8 punktów przedszkolnych) 
oraz 62 przedszkola niepubliczne. Opieką w przedszkolach publicznych objętych jest 
6500 dzieci, zaś w przedszkolach niepublicznych – 2650 wychowanków w wieku od 
2,5 do 6 lat. 

Analizie poddano kalendarze wydarzeń rzeszowskich przedszkoli, zarówno 
publicznych, jak i niepublicznych. Jednak w kwestii odpowiedzi na temat kalendarzy 
wydarzeń przedszkolnych urzędnicy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa 
zaproponowali bezpośredni kontakt z przedszkolami, ponieważ urząd po prostu nie 
agreguje tego typu informacji. W kolejnym kroku podjęto więc kontakt z dyrekcjami 
wszystkich placówek przedszkolnych. W przypadku 5 niepublicznych przedszkoli nie 
uzyskano żadnych informacji (zarówno bezpośrednio od dyrekcji, jak i ze stron 
internetowych tych placówek) – nie oznacza to, że tam nie mają miejsca żadne 
wydarzenia, więc finalnie te 5 placówek zostało usuniętych z puli przedszkoli 
poddanych analizie (aby nie zaburzały uśrednionych wyników). W prezentowanej 
analizie uwzględniono ostatecznie obliczenia dla 53 przedszkola publiczne oraz 
57 przedszkoli niepublicznych. 

Analiza kalendarzy przeprowadzona została wg następujących pytań problemowych: 

 Ile średnio wydarzeń o charakterze rytualnym zaplanowanych jest w przedszkolu 
w danym miesiącu? 
 Czy istnieją różnice w poszczególnych miesiącach? 
 Czy możliwa jest identyfikacja miesięcy bardziej nasyconych wydarze-

niami rytualnymi (jeżeli tak, to które)? 

 Ile średnio rytuałów przejścia zaplanowanych jest w przedszkolu w danym 
miesiącu? 
 Czy istnieją różnice pomiędzy poszczególnymi miesiącami? 
 Czy możliwa jest identyfikacja miesięcy bardziej nasyconych wydarze-

niami rytualnymi (jeżeli tak, to które)? 

 Ile średnio rytuałów cyklicznych zaplanowanych jest w przedszkolu w danym 
miesiącu? 
 Czy istnieją różnice pomiędzy poszczególnymi miesiącami? 

 Czy możliwa jest identyfikacja miesięcy bardziej nasyconych wydarze-

niami rytualnymi (jeżeli tak, to które)? 
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 Ile średnio rytuałów okolicznościowych zaplanowanych jest w przedszkolu 

w danym miesiącu? 

 Czy istnieją różnice pomiędzy poszczególnymi miesiącami? 

 Czy możliwa jest identyfikacja miesięcy bardziej nasyconych wydarze-

niami rytualnymi (jeżeli tak, to które)? 

 Jaki jest najczęstszy przebieg uroczystości klasyfikowanej w danym typie rytuału? 

 Jakie są najczęstsze formy rytuałów w przedszkolach? 

 Czy istnieje różnica pomiędzy przedszkolami publicznymi i niepublicz-

nymi w zakresie liczby wydarzeń o charakterze rytualnym? 

Na potrzeby analizy opracowano klucz kategoryzacyjny, który umożliwił wystan-

daryzowanie informacji na temat wydarzeń prezentowanych w kalendarzach 

poszczególnych placówek przedszkolnych. 

Tabela 1. Przebieg badania 

Etap Działania 

I Konceptualizacja i operacjonalizacja problematyki badawczej (określenie 

definicji rytuału przejścia, rytuału cyklicznego oraz rytuału okolicznościowego) 

II Opracowanie klucza kategoryzacyjnego 

III Pismo do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa z prośbą o udzielenie 

informacji na temat liczby przedszkoli oraz wydarzeń organizowanych przez 

poszczególne placówki 

IV Agregacja danych zawartych w przesłanych i internetowych kalendarzach 

poszczególnych placówek, wg wykazu uzyskanego z Wydziału Edukacji 

Urzędu Miasta Rzeszowa 

V Kodowanie poszczególnych wydarzeń przedszkolnych spełniających definicję 

rytuału jako rytuału przejścia, rytuału cyklicznego oraz rytuału 
okolicznościowego: 

identyfikacja uroczystości państwowych, religijnych, dni i świąt 

przedszkolnych, ogólnopolskich, światowych oraz pozostałych (jako kategoria 

„inne”), 

klasyfikacja zidentyfikowanych uroczystości i świąt (w przypadku spełnienia 

definicji rytuału) jako rytuału przejścia, rytuału cyklicznego i rytuału 

okolicznościowego. 

VI Analiza standaryzowanych danych ilościowych (analiza średnich) 

Źródło: Opracowanie własne 

Po zapoznaniu się z zawartością kalendarzy wydarzeń przedszkolnych o charakterze 

rytualnym, podjęto decyzję o następującej klasyfikacji: uroczystości państwowe, 

uroczystości religijne, dni i święta przedszkolne, dni i święta ogólnopolskie, dni 

i święta światowe, inne. To te wydarzenia były w kluczu kategoryzacyjnym zazna-

czane na zasadzie „występuje” z przypisanym kodem „1”.  

Po zagregowaniu wszystkich informacji z kalendarzy każdej z placówek z osobna, 

nastąpił etap przyporządkowania tych wydarzeń do jednej z kategorii rytuałów – 

wymienionym wydarzeniom o charakterze rytualnym nadano następujące kategorie: 

rytuałów przejścia, rytuałów cyklicznych i rytuałów okolicznościowych. Przyjęte defi-

nicje poszczególnych rytuałów przedszkolnych znajdują się na początku każdej 

z poświęconych im części analitycznych artykułu, wraz z przykładowymi nazwami 

i etykietami, które widniały w poszczególnych kalendarzach przedszkolnych. 
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5. Analiza wyników 

Przedszkolne rytuały to wspólne działania, które dają się obserwować, odbywają się 

w określonym miejscu i czasie. Powtarzane co roku, pomagają małym dzieciom lepiej 

rozumieć otaczającą je rzeczywistość. Są one praktykami symbolicznymi, na które 

składają się słowa, rekwizyty, gesty, i którym zwykle towarzyszy muzyka i taniec. 

Przedszkolne rytuały traktowane są jako ekspresyjny wyraz najbardziej podstawowych 

i wspólnych idei, przekonań, wartości internalizowanych w procesie socjalizacji. Zawsze 

przebiegają według ustalonego scenariusza obejmującego przygotowanie, prezentację, 

stan wyciszenia. Wszyscy uczestnicy rytuału doświadczają wspólnych emocji. Dlatego 

tak ważna jest ich obecność w całym roku przedszkolnym. Każda placówka dba, by 

przedszkolne rytuały kojarzone były z jej specyfiką pracy i nadawały jej wyjątkowości. 

5.1. Średnia liczba rytuałów w przedszkolach 

Cały kalendarz roku przedszkolnego wypełniony jest wydarzeniami o charakterze 

rytualnym. Zauważyć można miesiące bardziej nasycone – to listopad, grudzień, czer-

wiec oraz miesiące o znacznie niższej ilości wydarzeń – to październik, luty. Liczba 

uroczystości o charakterze rytualnym w przedszkolach publicznych i niepublicznych 

nie rozkłada się równomiernie. Odnosząc się do średniej – w  przedszkolach niepu-

blicznych – przekracza ją, wyjątek stanowi miesiąc styczeń. Natomiast w przed-

szkolach publicznych – przebiega nieco poniżej, wyjątkowo w styczniu ją przekracza, 

ale znacząco spada w miesiącu lutym. 

 

Wykres 1. Średnia liczba rytuałów ogółem wg typu przedszkola (wrzesień-czerwiec),  

źródło: Opracowanie własne 

Kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych otwiera rytuał Pasowania na 

Przedszkolaka, a zamyka ceremonia Pożegnania dzieci idących do szkoły. Pierwsza 

uroczystość wprowadza dziecko w społeczność przedszkolną i umożliwia mu pełnienie 

nowej roli – przedszkolaka. Druga natomiast żegna przedszkolaków gotowych już do 

podjęcia nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Pomiędzy rytuałami przejścia, w całym 

roku przedszkolnym, odbywa się szereg różnych rytuałów cyklicznych i okoliczno-

ściowych. 
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Do najbardziej popularnych rytuałów cyklicznych należą: Święto Niepodległości, 

Andrzejki, Spotkanie ze Świętym Mikołajem, Święta Bożego Narodzenia (Wigilia, 

Jasełka), Dzień Babci i Dziadka, Bal karnawałowy, Powitanie wiosny, Święta Wielka-

nocne, Dzień Flagi, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka. Rytuały cykliczne przybierają 

różny charakter, np. „powagi” (np. Święto Niepodległości), „atrakcji” (np. Bal 

karnawałowy), spektaklu (np. Jasełka), jeszcze inne stają się zabawami z elementem 

„spotkania z tradycją” (np. Andrzejki). 

Szczególny okres nasycony cyklicznymi rytuałami przypada na miesiąc listopad 

i grudzień. Magiczną atmosferę rozpoczynają Andrzejki, a po nich następuje czas 

oczekiwania na spotkanie z Mikołajem i przygotowywania się do Świąt Bożego 

Narodzenia. Okryte są one tajemnicą, niezwykłą mocą, ciepłem rodzinnym, przepeł-

nione bogactwem symboli i głębokimi doznaniami estetycznymi. W tym czasie organi-

zowane są spotkania opłatkowe, wspólne Wigilie, Jasełka, świąteczne kolędowanie. 

W wielu przedszkolach w tym okresie odbywają się przedstawienia ukazujące tradycje 

bożonarodzeniowe. Przedłużeniem radosnego nastroju jest przedszkolny Bal karnawa-

łowy, który umożliwia dzieciom uczestniczenie w miłej tradycji karnawału – przepeł-

nionego muzyką, śmiechem i tańcem. Po jego zakończeniu zanika świąteczna 

atmosfera i rozpoczyna się okres postu. 

Pozostałe rytuały cykliczne mniej popularne to: Dzień Edukacji Narodowej i Dzień 

Kobiet oraz rytuały związane z pozostałymi porami roku, tj. Dzień jesieni, zimy, lata. 

Bywa też i tak, że w danym roku, dany rytuał przybiera większy zasięg i przebiega 

wyjątkowo spektakularnie. W taki sposób od 2008 roku odbywał się Dzień Flagi. 

Uroczystość pod hasłem „Przedszkolaki z Biało-Czerwoną” zgromadziła na rzeszow-

skim Rynku dzieci z miejscowych przedszkoli. Na scenie, udekorowanej symbolami 

narodowymi, w pięknych strojach ludowych, pojawiały się grupy przedszkolaków 

z przygotowanym programem. Były to tańce narodowe i regionalne, wiersze i piosenki 

o tematyce patriotycznej. Uroczystości tej zawsze dopisywała widownia – włodarze 

miasta, kuratorium, dyrektorzy, nauczyciele oraz rodzice i mieszkańcy Rzeszowa. 

Należy dodać, że w 2020 i 2021 roku uroczystość ta ze względu na pandemię COVID-19 

została zawieszona. 

Przedszkolny kalendarz wypełniają również rytuały okolicznościowe. Wśród naj-

częściej występujących wymienić można: Dzień Przedszkolaka, Dzień Praw Dziecka, 

Dzień Pluszowego Misia, Dzień Postaci z Bajek, Walentynki, Dzień Ziemi. Wszystkie 

one stanowią wydarzenia rytualne o charakterze światowym. Są wydarzeniami częściej 

występującymi w przedszkolach niepublicznych. 

5.1.1. Średnia liczba rytuałów przejścia w przedszkolach 

Rytuały przejścia w obu typach przedszkola wyraźnie umiejscowione są na 

początku i końcu roku przedszkolnego. Ich liczba nie jest duża – stanowi niewielką 

część organizowanych rytuałów. Pierwszy z nich to rytuał Pasowania na Przedszkolaka, 

natomiast drugim rytuałem przejścia jest Pożegnanie dzieci idących do szkoły. 
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Wykres 2. Średnia liczba rytuałów przejścia wg typu przedszkola (wrzesień-czerwiec),  

źródło: Opracowanie własne 

Charakterystyczną cechą rytuałów przejścia jest zmiana – odebranie i nadanie. 

Służą one do zaznaczania przełomowych okresów ludzkiego życia i związane są 

z przechodzeniem z jednej fazy życia do kolejnej, miedzy innymi: zmianą grupy wie-

kowej, statusu społecznego, przemijania czasu, zmiany miejsca, a nawet przekraczania 

granic i progu. 

Opisu rytuałów przejścia dokonał belgijski etnolog Arnold van Gennep. Za 

największy jego wkład w teorię rytuałów przejścia uważa się wyróżnienie trzech faz: 

1) wyłączenia (preliminalnej, separacji); 2) marginalnej (liminalnej, okresu przejścio-

wego); 3) włączenia (postliminalnej, integracji). Wymienione fazy następują sukce-

sywnie, jedna faza po drugiej, ale długość trwania każdej z nich może być różna. Jedne 

mogą być dłuższe, drugie krótsze, a niekiedy ich przejście jest niezauważalne [24]. 

Kontynuatorem myśli Arnolda van Gennepa był Victor Turner, brytyjski antropolog, 

który zwrócił szczególną uwagę na drugą fazę – liminalną i wprowadził pojęcie 

Communitas [25], ważne dla grupy i jednostki przyjmującej nową pozycję w relacjach 

społecznych. 

Ceremonii Pasowania na przedszkolaka poddawane są dzieci z najmłodszych grup 

wiekowych, mające 3 lata [26], które zwykle po raz pierwszy wchodzą w nowe 

środowisko. W większości przedszkoli ceremonia pasowania na przedszkolaka organi-

zowana jest po okresie adaptacyjnym, zajmującym z reguły dwa miesiące. To także 

czas przeznaczony na przygotowanie programu artystycznego, odświętnych strojów, 

upominków i pamiątek. Program uroczystości opracowują nauczycielki grupy trzylatków 

i zwykle jest on bardzo bogaty, ponieważ dzieci chętnie i szybko przyswajają uczone 

treści. Zdarza się też, że program uroczystości jest skromniejszy, wymaga dłuższego 

przygotowania i odbywa się w późniejszym czasie [27]. Każde przedszkole 

opracowuje więc własny scenariusz uroczystości, który uwzględnia wcześniej wymie-

nione fazy. Pierwsza faza – preliminarna – odnosi się zarówno do okresu adaptacyj-

nego, przygotowującego dzieci do uroczystości, jak i do czasu tuż przed ceremonią, 

kiedy to dzieci są odłączone od rodziców i w izolacji ze swymi wychowawczyniami 

oczekują na rozpoczęcie ceremonii. Faza druga – liminalna – obejmuje prezentację 
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umiejętności, akt ślubowania i symbolicznego pasowania na przedszkolaka. Jest ona 

najważniejszą fazą ukazującą wspólne zaangażowanie dzieci w występ oraz równy ich 

status społeczny. W trzeciej fazie – postliminalnej – następuje wyciszenie emocji 

i powrót przedszkolaka do najbliższych mu osób. 

Celem pasowania na przedszkolaka jest symboliczne zainicjowanie nowej roli 

społecznej, którą dziecko będzie pełniło przez najbliższe cztery lata. Rytuałowi temu 

towarzyszą symbole jak: odświętna dekoracja, strój, birety, duża kredka, wypowiadane 

słowa: „Pasuję cię na przedszkolaka”, dyplomy i upominki. Czasem przyjęcie roli 

przedszkolaka odbywa się w formie przejścia przez bramę z balonami, która symboli-

zuje „przekroczenie progu” – przejście do pełnienia nowej roli. Nadanie nowego 

statusu przedszkolaka potwierdzają także słowa piosenki śpiewanej przez dzieci „Jestem 

sobie przedszkolaczek” lub „Jestem małym przedszkolakiem, ale dużo już potrafię”. 

Dla dzieci jest to pierwsza tak podniosła uroczystość dostarczająca im ogrom 

różnych emocji. Wszystko to sprawia, że rytuał staje się dużym przeżyciem, i nie tylko 

dla dziecka, ale również dla rodziców, czy całej rodziny dziecka. Można powiedzieć, 

że dla nich to również rytuał przejścia, który usuwa obawy, a wprowadza zaufanie 

i spokój. To także w pewnym sensie rytuał przejścia dla całej społeczności przed-

szkolnej, która przyjmuje nowych członków wspólnoty. Zatem rytuał przejścia ma 

aspekt wielowymiarowy. Dotyka wiele stron: dzieci, rodziców, nauczycieli oraz praco-

wników tej instytucji, którzy przyjmują i angażują się w wychowanie kolejnej grupy 

przedszkolaków. 

Drugą celebrowaną uroczystością w przedszkolu jest Pożegnanie dzieci idących do 

szkoły. Podkreśla ona zmianę, która nastąpiła w rozwoju dziecka w okresie jego 

czteroletniego pobytu w przedszkolu, jego dojrzałość do podjęcia nauki w szkole oraz 

przyjęcia nowej roli – ucznia. Ceremonia pożegnania również obejmuje trzy fazy, 

wymienione wcześniej. Faza preliminalna obejmuje przygotowanie programu arty-

stycznego, strojów, rekwizytów, dekorację sali, w której wystąpią dzieci. Równolegle, 

w tym samym czasie trwają przygotowania w młodszej grupie, dzieci pięcioletnich. To 

one w pierwszej kolejności żegnają (wierszem, piosenką, tańcem) swoich kolegów, 

swoje koleżanki i wręczają im pamiątki (talizmany na szczęście). Faza preliminalna to 

również czas tuż przed występem, czas oczekiwania w odświętnych strojach, 

w odizolowaniu od oglądających. Po niej następuje faza liminalna, która obejmuje 

prezentację przed publicznością ustalonego według scenariusza programu, od którego 

nie ma odstępu. Jest to najważniejszy moment całej ceremonii, gdzie następuje pełna 

mobilizacja, współdziałanie, by wszystko odbyło się jak najpiękniej. 

Widownię w tym dniu stanowi najbliższa rodzina (rodzice, rodzeństwo, niekiedy 

i dziadkowie), dyrektorka oraz personel przedszkola. Występ zwykle pokazuje 

najcenniejsze wiadomości i umiejętności zdobyte w czasie czteroletniego pobytu 

w przedszkolu, w tzw. „rytualnym czasie zawieszenia”. Są to wiersze, piosenki, insce-

nizacje, różne tańce, popisy umiejętności czytania, które oddają gotowość dzieci do 

podjęcia nauki w szkole. Zmianę zauważyć też można w postawie dzieci, które są już 

oswojone ze sceną, potrafią ładnie zaprezentować przydzieloną rolę – czują się jak 

aktorzy swobodnie posługując się swoim ciałem, mimiką, gestami, symbolami. Ich 

gotowość do podjęcia nauki w szkole wyrażają słowa: „Ja już idę do szkoły, jestem 
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mądry i duży…”. Wszystko to, to różne korelaty rytuału, bez których rytuały nie 

mogłyby funkcjonować [19]. 

Widzowie często ten występ porównują z pierwszym – Pasowaniem na przedszko-

laka. Dostrzegają dojrzałość w zachowaniu dzieci, porównują wiedzę i osiągnięte 

umiejętności, rozwinięte zainteresowania, zdolności, a tym samym podkreślają wagę 

i rolę instytucji przedszkolnej. Rytuałowi pożegnania towarzyszą dyplomy, pamiątki, 

słodki poczęstunek, wspólne zdjęcia. Uroczystość ta wzbudza wiele różnych emocji. 

Z jednej strony smutek, a z drugiej ciekawość i chęć poznawania nowego środowiska. 

Bardzo często wśród uczestniczących podczas pożegnań pojawiają się łzy oznaczające 

żal za mijającym bezpowrotnie, jeszcze beztroskim, przedszkolnym życiem. W tym 

rytuale również dokonuje się zmiana (odebranie) przywileju przedszkolaka. Dzieci, 

które opuściły przedszkole pozostają w czasie „zawieszenia”, aż do momentu Pasowania 

na ucznia. 

5.1.2. Średnia liczba rytuałów cyklicznych w przedszkolach  

Rytuałów cyklicznych w analizowanych kalendarzach przedszkolnych jest najwięcej 

i należą one do najczęściej organizowanych. Rytuały cykliczne występują w każdym 

miesiącu całego roku przedszkolnego, ale wyraźnie widać ich wzrost w miesiącu 

grudniu i styczniu. Wyjątkiem jest miesiąc luty, gdzie ich liczba spada. 

Rytuały cykliczne to mniejsze lub większe ceremonie i uroczystości, które stanowią 

najważniejszą część przedszkolnego kalendarza. Związane są ze świętami państwowymi, 

religijnymi, o zasięgu ogólnopolskim, niekiedy światowym i pokrywają się ze świętami 

zaznaczonymi w kalendarzu gregoriańskim [28]. Są niejako narzucone placówce, która 

uczy dzieci świętowania ważnych dla całego społeczeństwa rocznic i wydarzeń. 

 

Wykres 3. Średnia liczba rytuałów cyklicznych wg typu przedszkola (wrzesień-czerwiec), źródło: 

Opracowanie własne 

Powtarzające się w corocznym cyklu rytuały, określane przez J. Maisonneuve jako 

„społeczne techniki symboliczne” [19], dodatkowo nacechowane wspólnymi emocjami, 
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są bliskie przedszkolakowi [29] i w przystępny sposób wprowadzają go w życie 

społeczne. Są zatem ważne, bo jak podkreśla R. Collins: „Społeczeństwo zostaje 

ukształtowane przez symbole, a ściślej przez szacunek dla symboli, jednak symbole są 

szanowane tylko do takiego stopnia, w jakim naładowane są one uczuciami przez 

uczestników rytuałów. Uczucia opadają i zanikają, jeśli nie są cyklicznie odnawiane” 

[30]. W przedszkolu rytuały cykliczne powtarzają się co roku i każde dziecko może 

uczestniczyć w nich 4 razy. Odnawiane oraz wzbogacane w ten sposób treści 

i umiejętności, utrwalają się w pamięci przedszkolaka na długi czas, nawet na całe życie.  

Cyklicznie powtarzającymi się uroczystościami są święta państwowe, święta 

religijne i święta ogólnopolskie. Do państwowych świąt obchodzonych uroczyście 

w przedszkolu należą: Święto Niepodległości oraz Święto Flagi. Na te okazje organizo-

wane przedstawienia zawierają wiersze, piosenki, inscenizacje o tematyce patriotycznej 

oraz tańce narodowe i regionalne. Doniosłym wydarzeniem podczas świąt patrio-

tycznych jest wspólnie śpiewany hymn państwowy, który nadaje powagi i znaczenia 

celebrowanego święta. Ważność świąt patriotycznych pokazują również odświętne 

stroje uczestników, bowiem dzieci występują w pięknych strojach ludowych oraz 

takich, które podkreślają barwy narodowe. W niektórych przedszkolach na uroczystości 

państwowe zapraszany jest żołnierz w stroju galowym, co jeszcze bardziej podnosi 

rangę obchodzonego święta.  

W corocznym przedszkolnym cyklu obchodzone są święta religijne, w szczególności 

Święta Bożego Narodzenia oraz Święta Wielkanocne. To czas, kiedy dzieci poznają 

tradycje, zwyczaje i symbole każdego święta. To szczególny okres, który angażuje całą 

społeczność przedszkolną w przygotowywania uroczystej Wigilii, czy Wielkanocnego 

śniadania. Na tę okoliczność dzieci wspólnie z rodzicami i nauczycielkami pieką 

i ozdabiają ciasteczka, przygotowują świąteczny stół nakrywając go białym obrusem 

i świątecznymi dekoracjami. W zależności od święta, mogą to być bożonarodzeniowe 

stroiki, świece, bombki, czy pisanki, kurczaczki, zajączki, palmy wielkanocne. 

W dzień Wigilii i na Wielkanocne śniadanie, dzieci przychodzą w świątecznych strojach 

celebrując zwyczaje świąteczne, tj. dzielenie się opłatkiem, jajkiem, składanie życzeń, 

kosztowanie świątecznych potraw, kolędowanie czy śmigus-dyngus. 

Bożonarodzeniową tradycją w przedszkolach są Jasełka. Są one przygotowywane 

i przedstawiane najbliższej rodzinie dziecka. Niekiedy dzieci z występem wychodzą do 

zaprzyjaźnionych przedszkoli lub przedstawiają je w parafialnych kościołach. 

Powtarzane wielokrotnie przedstawienie daje dziecku możliwość trwalszego zinternali-

zowania treści i przeżyć dotyczących Bożego Narodzenia, a prezentowane innym 

integruje społeczność lokalną, podtrzymuje więzi społeczne, łączy pokolenia. Poprzez 

występy dzieci nabywają również umiejętności związanych z prezentowaniem siebie 

na scenie, rozwijaniem własnych zdolności artystycznych. Często także dzieci pokonują 

towarzyszące im przed występem obawy, stres, lęki i nabierają pewności siebie, wiary 

w swoje możliwości. 

Ze względu na wiek wychowanków przedszkoli, zdarza się, że Święta Bożego 

Narodzenia „nabierają sensu” dopiero, kiedy towarzyszą im uroczyste odwiedziny 

Świętego Mikołaja. Zależy to oczywiście od zaangażowania konkretnych nauczycieli, 

niemniej jednak dla dzieci szczególnym elementem związanym z okresem Świąt 

Bożego Narodzenia jest tradycja wręczania sobie prezentów. Odwiedziny Mikołaja 
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poprzedzają wcześniejsze przygotowania, w szczególności: pisanie listów w formie 

obrazkowej, opowiadanie o ulubionych prezentach, przypominanie o właściwych zacho-

waniach, uczenie dzieci wierszy, piosenek, inscenizacji o Mikołaju. Zwykle dzień 

spotkania z Mikołajem jest czasem radosnym, bardzo ekscytującym, niekiedy też 

stresującym. W tym dniu dzieci przychodzą w charakterystycznych strojach, tj. czapka 

mikołajkowa, opaska z reniferkiem, czerwone sukieneczki, bluzeczki z nadrukiem 

świątecznym, a często jest to cały strój pomocnika Mikołaja. Podczas spotkania 

z Mikołajem dzieci prezentują przygotowany program artystyczny, a w zamian 

otrzymują wyczekiwane prezenty. Zdarza się, że w niektórych przedszkolach organizo-

wane są duże odwiedziny, w formie wspólnej zabawy lub spektaklu. Wówczas Mikołaj 

wraz ze swoimi pomocnikami: elfami, krasnoludkami, śnieżynkami, aniołkami, bawi 

się z dziećmi i obdarowuje je przywiezionymi prezentami. 

Wymienione święta i towarzyszące im rytuały stanowią dla dzieci element wiary, 

tajemnicy, a przy tym dostarczają niecodziennych przeżyć. Jest to także czas, kiedy 

dzieją się rzeczy niewytłumaczalne, magiczne, baśniowe, które w wieku przedszkol-

nym przyjmowane są przez dzieci naturalnie z poczuciem, że tak ma być i przeko-

naniu, że wszyscy w to wierzą. Bo: Rytuały jako akty magii społecznej mogą odnieść 

sukces jedynie wtedy, gdy umacniają je zbiorowe wierzenia. (…) Wiara grupy jest 

warunkiem skuteczności rytuału, (…) [31]. 

Do wyjątkowych uroczystości o charakterze magicznym, obchodzonych w przed-

szkolach należy Bal karnawałowy. Celebrowanie tego święta, pozwala na pewien czas 

„rozluźnić akceptowane zakazy, by prawo stawało się swym zaprzeczeniem, 

a lekceważenie go było odtąd nie tylko dozwolone, lecz stanowiło objaw panowania 

płynącego z rytuału” [32]. Przedszkolny bal karnawałowy w swym pozornym chaosie 

jest uroczystością starannie zaplanowaną, która bawi wszystkich i dostarcza wspólnych 

emocji. Taki stan R. Collins opisuje jako „zbiorowe uniesienie”, kojarzone z radosnym 

podnieceniem, wchłanianiem emocjonalnego naładowania, którego rezultatem są 

długotrwałe emocje powodujące solidarność grupy. Tą wysoką energię emocjonalną, 

uwielbienia radości, badacz porównuje do psychologicznego pojęcia „popędu” (drive) 

dającego uczucie pewności siebie, entuzjazmu w kontaktach z innymi. I jak dalej 

mówi: Jest to indywidualna strona posiadania wysokiego poziomu durkheimowskiej 

solidarności rytualnej z grupą [33].  

W przedszkolny kalendarz rytuałów cyklicznych wpisują się również święta 

ogólnopolskie. Wśród najpopularniejszych wymienić można: Dzień Edukacji Naro-

dowej, Andrzejki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Powitanie Wiosny, Dzień 

Mamy i Taty, Dzień Dziecka. Wspólne przygotowywanie i uczestniczenie w nich 

nakreśla dzieciom odpowiednie zachowania, wprowadza ich w świat zwyczajów, 

wzorów, reguł, wartości ważnych dla nich i społeczności. Jedne z wymienionych świąt 

wymagają mniejszego nakładu pracy, inne zaś większego i przygotowywane są 

z dużym wyprzedzeniem. 

W Dniu Edukacji Narodowej dzieci składają życzenia swoim nauczycielkom, 

nauczycielom i pozostałym pracownikom przedszkola. Zwykle życzeniom towarzyszą 

kwiaty, laurki i prezenty wykonane własnoręcznie przez dzieci. W bardzo podobny 

sposób odbywa się w przedszkolu uroczysty Dzień Kobiet, gdzie symbolami również 

są życzenia, kwiaty oraz prezenty wykonane przez dzieci.  
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Andrzejki to ogólnopolska tradycja związana z wróżbami i przepowiedniami. 

Uroczystość ta często odbywa się późnym popołudniem, by wprowadzić tajemniczy 

nastrój i zwykle w towarzystwie rodziców. W czasie zabaw i wróżb, dzieci poznają stare 

zwyczaje, np.: lanie wosku, ustawianie butów do wyjścia, losowanie akcesoriów 

kojarzonych z zawodami, rzucanie monety do miski z wodą, itp. Świętowaniu towa-

rzyszą zabawy integracyjne, śpiewy, tańce, wyzwalające ekspresję wspólnych emocji. 

Uroczystymi wręcz celebrowanymi świętami w przedszkolu jest Dzień Babci 

i Dziadka oraz Dzień Mamy i Taty. Obie te uroczystości przygotowywane są z dużym 

wyprzedzeniem czasowym. Dzieci wraz z nauczycielkami starają się przygotować 

bogate prezenty oraz ujmujące najbliższych, programy artystyczne. Są to inscenizacje, 

wiersze, piosenki wyrażające miłość, również tańce ludowe i nowoczesne. Wagę obu 

uroczystości oddają przygotowane dekoracje oraz uroczyste, eleganckie stroje. 

Niekiedy scenariusze uroczystości są tak opracowywane, że zaproszeni goście aktywnie 

uczestniczą w inscenizacjach, zabawach, śpiewach, tańcach. Taka forma świętowania 

powoduje wspólny udział w ogromnej jedności, a tym samym wyzwala więź między-

pokoleniową. 

W tym miejscu można omówić jeszcze jedną uroczystość obchodzoną rodzinnie, 

którą jest Dzień Dziecka. Dla dzieci to dzień radości z prezentów, niespodzianek 

przygotowanych przez dorosłych. Często się zdarza, że Dzień Dziecka trwa kilka dni. 

W tym czasie organizowane są zabawy taneczne przy muzyce, zawody sportowe, 

konkursy, loterie z niespodziankami. W innym dniu organizowane są wyjścia do kina, 

do teatru, wyjazdy, wycieczki po to, by dostarczyć dzieciom jak najwięcej miłych 

chwil i wspomnień. Niekiedy przedszkola łączą Dzień Mamy i Dzień Taty z Dniem 

Dziecka i organizują Rodzinny Piknik – wspólną uroczystość. Wtedy to wyjątkowe 

święto przybiera większy wymiar – obejmuje swym zasięgiem całą społeczność 

przedszkolną, odbywa się w przedszkolnym ogrodzie dostarczając wszystkim uczestni-

kom radosnych doznań.  

Jeszcze inną tradycją w przedszkolu jest ceremonia Powitania wiosny, związana 

z rytuałem topienia Marzanny – słomianej kukły symbolizującej zimę. Zazwyczaj jest 

to duża przedszkolna uroczystość, podczas której dzieci w pochodzie wynoszą z przed-

szkola Marzannę żegnając ją słowami: „Marzanno, ty zimowa panno, dzisiaj cię 

żegnamy, bo wiosnę witamy”. Podczas tej ceremonii ukrywa się kukłę tak, aby dzieci 

już jej nie widziały i wręcza się im zielone gaiki – symbol wiosny, z którymi powra-

cają do przedszkola. Wtedy następuje część artystyczna, wcześniej przygotowana przez 

wszystkie grupy, czyli wspólne tańce i zabawy przy muzyce. Dzieci zwykle w tym 

dniu zakładają zielone stroje symbolizujące wiosnę. Czasem do dzieci przychodzi Pani 

Wiosna – osoba przebrana w charakterystyczny strój, która wspólnie z nimi bawi się, 

rozwiązuje różne wiosenne zagadki, wręcza nagrody i pamiątkowe dyplomy. 

5.1.3. Średnia liczba rytuałów okolicznościowych w przedszkolu 

Rytuały o charakterze okolicznościowym w obu typach przedszkoli przypadają na 

miesiąc listopad, luty oraz kwiecień, przy czym w miesiącu lutym, w przedszkolach 

niepublicznych ich liczba wyraźnie wzrasta. 
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Wykres 4. Średnia liczba rytuałów okolicznościowych wg typu przedszkola (wrzesień-czerwiec),  
źródło: Opracowanie własne 

Rytuały okolicznościowe traktowane są jako wydarzenia na potrzeby wyjątkowych 

okoliczności. Z reguły należą do nich święta światowe i choć coraz częściej odbywają 

się co roku, to nie mają jeszcze tak bogatej tradycji jak rytuały cykliczne. W jednych 

przedszkolach obchodzone są one mniej, w drugich bardziej uroczyście. Zwykle 

rytuały okolicznościowe celebrowane są oddzielnie, w małych grupach, w oparciu 

o scenariusze opracowane przez nauczycielki poszczególnych grup. Zdarza się, że 

przedszkole organizuje wspólne świętowanie, a czasami jest to jedno większe wyda-

rzenie obejmujące wszystkie przedszkola miasta Rzeszowa. Do rytuałów o charakterze 

okolicznościowym należą: Dzień Przedszkolaka, Dzień Praw Dziecka, Dzień 

Pluszowego Misia, Dzień Postaci z Bajek, Walentynki, Dzień Ziemi. Wszystkie 

wymienione uroczystości są bliskie dzieciom, sprawiają im dużo radości, często 

dostarczają nowej wiedzy, nowych wrażeń estetycznych i wzmacniają poczucie 

wspólnoty. Bo rytuały, jak podkreśla R. Collins, rozpoczynają się od składników 

emocjonalnych, potęgują emocje do poziomu „podzielanego podniecenia”, także 

wytwarzają inne rodzaje emocji, w szczególności solidarność moralną [33]. Również 

w przedszkolnych wydarzeniach wysoki poziom naładowania emocjonalnego daje 

dzieciom poczucie jedności w grupie i motywuje do dalszego współdziałania.  

Uroczysty Dzień Przedszkolaka organizowany jest w miesiącu wrześniu i często 

przybiera fabułę związaną ze zbliżającą się nową porą roku – jesienią. Z nią też związana 

jest treść zabaw, tańców, wesołych opowiadań, śmiesznych skeczy, niespodzianek, itp. 

Zazwyczaj na dzień przedszkolaka dzieci ubierane są w ulubione stroje lub dostoso-

wane do treści przygotowanego występu. Często świętowaniu towarzyszy słodki 

poczęstunek, drobny upominek oraz dyplom uczestnictwa w wydarzeniu. 
Dzień Praw Dziecka to uroczystość organizowana w listopadzie i zapowiadana jako 

niebieski dzień. W związku z tym, w tym dniu, w przedszkolu dominują stroje 
w niebieskim kolorze i nie tylko u dzieci, ale i całego personelu przedszkola. Ważnym 
punktem całej uroczystości jest przypomnienie i dokładne omówienie praw dziecka. 
W ramach świętowania Dnia Praw Dziecka, po raz drugi, w rzeszowskich przed-
szkolach, odbył się „Niebieski Marsz”. Przedszkolaki na znak solidarności z dziećmi 
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całego świata maszerowały z niebieskimi balonami, wstążeczkami, transparentami, 
w pobliżu swojego przedszkola. W ostatnich latach do świętowania włączyły się władze 
lokalne, tj. Kuratorium Oświaty oraz media: TVP Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów. 

W Dzień Pluszowego Misia wszystkie dzieci do przedszkola przynoszą ulubionego 
pluszowego misia. Uroczystość przebiega według przygotowanego scenariusza i dosto-
sowana jest do wieku, czy możliwości dzieci. Zwykle uroczysty dzień rozpoczyna się 
od przedstawienia pluszowych misiów. Dzieci też poznają historię święta, słuchają 
opowiadań o misiach, recytują o nich wiersze, tańczą z misiami, śpiewają ulubione 
o misiach piosenki, na przykład, „Jadą misie”, „Dwa malutkie misie”. Uroczystości 
towarzyszą również zabawy plastyczne, ruchowe, zręcznościowe, quizy, zgadywanki 
itp. Są też pamiątkowe zdjęcia oraz dyplomy. 

Dzień Postaci z Bajek obchodzony jest w listopadzie. W tym dniu dzieci przebierają 
się w ulubioną postać bajkową. Podczas świętowania opowiadają o ulubionych 
bajeczkach, odnoszą się do zachowań ulubionych bohaterów. Są też quizy na temat 
znajomości popularnych bajek i ich autorów. Często do przedszkola zapraszani są 
aktorzy, autorzy bajek, odbywają się przedstawienia teatralne, wyjazdy do teatru na 
spektakle baśniowe. Dzień Postaci z Bajek wprowadza elementy magii, zwłaszcza pod-
czas wspólnej i pełnej emocji zabawy – w strojach ulubionych bohaterów bajkowych. 

W Walentynkowe święto w prowadzonych zabawach dominują serduszka, np. 
dzieci szukają drugiej połowy serca, wyklejają serduszko – kartkę walentynkową, 
odbijają baloniki w kształcie serca, tańczą z nimi, recytują wiersze o serduszkach, 
śpiewają piosenki wyrażające miłość (np. „Mam chusteczkę haftowaną”, „Stoi 
różyczka”). Starsze dzieci (5-, 6-letnie, należące do grup starszaków) wzbogacą wiedzę 
na temat ludzkiego serca, dowiadują się skąd wziął się symbol serca, co dawniej 
oznaczały słowa „kocham Cię” i słuchają jak brzmią one w różnych językach. Dzieci 
poznają też historię św. Walentego i związaną z nią historię wysyłania kartek.  

Ostatnim ważnym świętem okolicznościowym jest Dzień Ziemi. Święto to w przed-
szkolu obchodzone jest z końcem kwietnia. Symbolicznym kolorem w tym dniu jest 
kolor zielony (stroje, dekoracje). W grupach odbywają się przygotowane na tę okolicz-
ność inscenizacje, konkursy, quizy, zagadki. Nie brakuje też wierszy, piosenek 
promujących proekologiczne postawy. W starszych grupach wiekowych mają miejsce 
przyrzeczenia „Przyjaciół przyrody”, którzy deklarują chronić przyrodę i o nią dbać. 
Znakiem dotrzymywania obietnicy i wywiązywania się z niej jest odbicie swojej dłoni 
obok przyrzeczenia. Inną formą świętowania jest udział w spektaklu teatralnym 
o tematyce przyrodniczej, czy akcji „Sprzątanie wokół przedszkola”. W wielu 
placówkach organizowane są konkursy z udziałem rodziców, np. „Zabawka ekolo-
giczna”. Natomiast dla chętnych przedszkoli, w Młodzieżowym Domu Kultury w Rze-
szowie od 2008 roku, odbywał się „Przegląd mody ekologicznej”. Dzieci na scenie 
prezentowały stroje z surowców wtórnych, wykonane z nauczycielkami w przedszkolu 
lub w domu z rodzicami. Prezentacji towarzyszył np.: układ taneczny, przygotowana 
scenka, krótka inscenizacja, a całość oplatała odpowiednio dobrana muzyka. Ze względu 
na pandemię COVID-19 wydarzenie to zostało zawieszone. Każde uczestnictwo 
w obchodach Dnia Ziemi potwierdzały nagrody wręczane uczestnikom, tj.: medale, 
dyplomy, wyróżnienia, podziękowania.  

Przedstawione wszystkie wydarzenia i uroczystości o charakterze rytualnym 
obchodzone wspólnie w przedszkolu są najpowszechniejszą formą zdarzeń kulturo-
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wych, podczas których najczęściej doświadcza się communitas. A jego podstawowym 
znaczeniem, jak podaje Rappaport: „może być objawienie ukrytej jedności wszystkich 
rzeczy i uczestnictwo w tak ogromnej jedności” [34]. I jak dalej podkreśla jest to 
znaczenie „najwyższego rzędu”, które wyrasta „z jedności i uczestnictwa” [34]. 

5.2. Lokalne wydarzenia i uroczystości przedszkolne  

Jednym z większych odkryć podczas kodowania wydarzeń o charakterze rytualnym 
w rzeszowskich przedszkolach było to, że w analizowanych kalendarzach nie było 
uroczystości o charakterze lokalnym, mających typowy ryt rytuału lokalnego. 
Dodatkowo więc zweryfikowano ponownie dane na temat lokalnych wydarzeń i uro-
czystości przedszkolnych. Okazało się, że w Rzeszowie są to wydarzenia o zasięgu 
międzyprzedszkolnym i są przez przedszkola traktowane jako oddzielne, dodatkowe 
uroczystości miejskie dla chętnych przedszkoli.  

Przed każdym wydarzeniem organizatorzy wysyłają informacje, a zainteresowane 
przedszkola zgłaszają swój udział. Wydarzenia te organizowane są co roku, a dane 
przedszkole może, ale nie musi w nim co roku uczestniczyć. 

Najważniejszy wniosek jednak jest taki, że są to wydarzenia, które nie odwołują się 
do żadnych ważnych lokalnie zwyczajów, tradycji, wartości czy zdarzeń. Jedynym ich 
mianownikiem (przeglądy piosenek, turnieje sportowe, przeglądy artystyczne, turnieje 
tańców ludowych i śpiewu) jest fakt, że są organizowane lokalnie, w wyznaczonym 
przez organizatorów miejscu – na terenie Rzeszowa i przy wsparciu lokalnych władz 
samorządowych. Trudno wskazać jakikolwiek komponent rytualny tych uroczystości, 
natomiast brak jakichkolwiek informacji na temat typowo lokalnych rytuałów 
praktykowanych w przedszkolach w Rzeszowie. 

6. Wnioski 

Podejmując próbę podsumowania powyżej zaprezentowanych wyników analizy 
przedszkolnych kalendarzy uroczystości i wydarzeń o charakterze rytualnym, warto 
rozpocząć od wniosku najbardziej ogólnego. Rok przedszkolny jest intensywnie 
nasycony rytuałami. Brak tego typu badań, więc trudno w sposób jednoznaczny 
stwierdzić, czy wraz z wiekiem spada liczba rytuałów, w których uczestniczy 
jednostka ludzka, ale wyraźnie na najwcześniejszym etapie socjalizacji liczba rytuałów 
jest znaczna. 

Aktywniejsze w realizowaniu rytuałów w roku przedszkolnym są przedszkola 
niepubliczne. Szczególnie widoczne jest to w miesiącach październiku, lutym 
i czerwcu. Średnia jest tu wyższa dzięki rytuałom okolicznościowym. Niezależnie 
jednak od typu przedszkola, dzieci w każdym miesiącu zajęć uczestniczą średnio w co 
najmniej dwóch rytuałach przedszkolnych. Wszystkie mają charakter grupowy. 

Rytuały przejścia faktycznie mają miejsce na początku i końcu roku szkolnego – 
choć dotyczą konkretnego rocznika w danym roku kalendarzowym (czy to dzieci po 
raz pierwszy przychodzących do przedszkola, czy starszaków właśnie opuszczających 
mury przedszkola). Są wydarzeniami, w których finalnie weźmie udział każde dziecko 
uczęszczające do przedszkola (o ile nie przeszkodzą temu sytuacje losowe). To 
niezwykle ważne, doniosłe rytuały, których atmosfera udziela się całej społeczności 
przedszkola. 

Na przełomie listopada i grudnia, a także lutego i marca oraz w maju mają miejsce 
rytuały okolicznościowe. Dzięki nim dzieci mają możliwość uczestniczyć w rytuałach 
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o bardziej uniwersalnym, świeckim, europejskim, czy światowym charakterze. Co 
ciekawe, pomimo znacznej liczby wydarzeń o charakterze rytualnym, nie tracą one nic 
ze swojej odświętności – wciąż są znaczącym odstępstwem, wyłomem w codzienności 
przedszkolaków. W większym stopniu w tego typu rytuały angażują się przedszkola 
niepubliczne, co być może związane jest z chęcią wykazania zaangażowania placówki 
niepublicznej i poniekąd uzasadnieniem kosztów pobytu dziecka w placówce. 

Analiza wykazała, że przedszkolny rok w największym stopniu jest jednak 
nasycony rytuałami cyklicznymi, silnie związanymi z tradycjami religijnymi i narodo-
wościowymi. Szczególnie duża ich liczba występuje w okresie września, następnie 
listopada i grudnia oraz maja. To miesiące bardzo ważne w polskiej historii i nie dziwi 
fakt, że już w wieku przedszkolnym dzieci uczestniczą w rytuałach państwowo-
narodowych. 

W tym wieku dzieci wyjątkowo chętnie angażują się w przygotowania do tego typu 
uroczystości i z ogromnym zaangażowaniem uczestniczą w nich. Ponownie – ryzyku-
jąc uogólnienie, można stwierdzić, że na tym etapie edukacji nie tyle chodzi o treść 
danego rytuału (oczywiście, najważniejsze i najbardziej znaczące są rytuały przejścia), 
co formę jego realizacji. Innymi słowy, dzieci socjalizowane są do grupowego 
(społecznego) obchodzenia uroczystości, do uczestnictwa w ważnych dla ich zbioro-
wości rytuałach. 

To założenie wyjaśnia istotną funkcję przedszkola jako instytucjonalnego reprezen-
tanta wspólnoty wyobrażonej. Najważniejsze dla społeczeństwa rytuały są wplecione 
w cały szereg tych mniej istotnych (ale ciekawych i przyjemnych dla dzieci). 

W przeciwieństwie do późniejszych etapów edukacji, kiedy dziecko sukcesywnie 
usamodzielnia się w relacji z rodzicami i opiekunami, rytuały przedszkolne silnie 
integrują nie tylko zbiorowość dzieci w nich uczestniczących, ale także ich najbliższy 
krąg rodzinno-sąsiedzki. Przyjąć więc można, że są kluczowe społecznie nie tylko dla 
samych dzieci (jako socjalizacja do społecznie akceptowanych wzorców), ale także 
stanowią żywo przeżywane rytuały dla dorosłych członków społeczeństwa. Z tej pers-
pektywy rytuały w przedszkolu nie mają wyłącznie charakteru edukacyjnego, ale są 
autentycznie przeżywanymi społecznymi działaniami dla całej społeczności skupionej 
wokół przedszkola. 

Z tej perspektywy ciekawą jest kwestia, na ile wśród rytuałów przedszkolnych 
zasygnalizowana jest obecność lokalnej specyfiki. Badaniu poddano kalendarze 
uroczystości przedszkoli w Rzeszowie, ale nie wykazano właściwie żadnej specyfiki 
lokalnej – konkretnych uroczystości związanych z Rzeszowem. Badaniem objęte były 
zarówno przedszkola publiczne (podlegające samorządowi miejskiemu), jak i niepu-
bliczne. Integracja społeczności lokalnej ma więc miejsce przy okazji rytuałów, ale 
wokół reprezentowanych przez nich wartości o charakterze ponadlokalnym (głównie 
państwowym, religijnym czy międzynarodowym). Ten konkretny wątek warto rozwijać 
w dalszych badaniach porównawczych – wypracowane narzędzie (klucz kategoryza-
cyjny) ma charakter uniwersalny i możliwe jest sprawdzenie, czy w innych miastach 
w większym stopniu uwypukla się tożsamość miejską poprzez wprowadzanie do 
kalendarzy przedszkolnych rytuałów związanych z daną społecznością lokalną. 
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Wydarzenia o charakterze rytualnym w przedszkolach zlokalizowanych 

na terenie Rzeszowa na podstawie kalendarzy wydarzeń  

Streszczenie 
Celem opracowania jest empiryczna weryfikacja skali i typów rytuałów społecznych występujących 
w kalendarzach wydarzeń rzeszowskich przedszkoli. Przedszkole stanowi jedną z tych instytucji, które 
ingerują we wczesną fazę dziecięcej socjalizacji, wzmacniając społeczne więzi, korygując oddziaływania 
grupy rodzinnej oraz społeczności lokalnej. Analiza ilościowa przedszkolnych uroczystości i świąt 
przeprowadzona została przy pomocy standaryzowanego klucza kategoryzacyjnego. Wyniki jednoznacznie 
wskazują, na istotną obecność rytuałów w funkcjonowaniu przedszkola. Wszystkie te momenty dla 
społeczności przedszkolnej rozumiane są jako zawieszenie normalnego, ustalonego porządku codzienności 
i wkroczenie w czas odświętny, nasycony symbolicznie. Analiza wykazała, że dominują wyraźnie rytuały 
odwołujące się do symboliki ponadregionalnej czy ponadlokalnej. Dalszym, niezbędnym krokiem, jest 
analiza znaczeń, jakie rytuały przedszkolne niosą dla uczestników: dzieci, ich rodziców i rodziny, oraz dla 
pracowników przedszkoli. 
Słowa kluczowe: przedszkole, rytuał społeczny, klucz kategoryzacyjny 

Ritual events in kindergartens located in Rzeszow on the basis of event calendars 

Abstract 
The aim of the study is to empirically verify the scale, meaning and types of social rituals occurring in the 
calendar of events in Rzeszów kindergartens. The kindergarten is one of those institutions that interfere 
with the early phase of children's socialization, strengthening social ties, correcting the influence of the 
family group and the local community. The quantitative analysis of preschool celebrations and holidays 
was carried out using a standardized categorization key. The results clearly indicate the significant 
presence of rituals in the functioning of the kindergarten. For the preschool community, all these moments 
are understood as suspending the normal, established order of everyday life and entering a festive, symbo-
lically saturated time. The analysis show that rituals referring to over-regional or supra-local symbolism are 
clearly dominant. A further necessary step is to analyze the meanings that preschool rituals carry for the 
participants: children, their parents and family, and for the staff of kindergartens.  
Keywords: kindergarten, social ritual, categorization key 
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Wybrane wyzwania trzeciego sektora w Polsce 

na początku XXI wieku 

1. Wstęp  

Życie człowieka w XXI wieku podlega wielu przemianom. Są one różnego rodzaju, 

od zwiększenia nacisku na współpracę i partnerstwo, przez potrzebę aktywności 

obywatelskiej i zwiększania motywacji do zaangażowania, aż po pandemię korona-

wirusa, która nieoczekiwanie pojawiła się rok temu i zmieniła nasze życie. Przemiany 

te nie oszczędzają nikogo. Trzeci sektor również musiał przystosować się do sytuacji 

i poradzić sobie z wyzwaniami współczesności. Grzegorz Makowski przedstawił 

szereg wyzwań, które w ostatnich latach dotykają trzeci sektor. Należą do nich kwestie 

związane z samą definicją organizacji pozarządowych i przynależnością do trzeciego 

sektora konkretnych podmiotów. Kolejne są wyzwania obejmujące rozwój organizacji 

pozarządowych, które powiązane są z dotarciem do sytuacji, gdzie trzeci sektor dotyka 

stagnacja. To z kolei, wiąże za sobą problemy z dalszym rozwojem organizacji, ich 

współpracą z innymi podmiotami, wizerunkiem w społeczeństwie, poziomem zaangażo-

wania w pracę w organizacjach oraz budowaniem społeczeństwa obywatelskiego [1]. 

W niniejszym artykule przedstawione zostaną wybrane wyzwania, które dotknęły 

sektor pozarządowy w Polsce na początku XXI wieku, a które wydają się być 

niezwykle istotne dla jego dalszego funkcjonowania oraz efektywnego działania 

w przyszłości. Związane są one właśnie ze współpracą sektora pozarządowego 

z sektorem publicznym, brakiem odpowiedniej liczby rąk do pracy w organizacjach 

pozarządowych oraz pandemią COVID-19, która również nie pozostała obojętna trze-

ciemu sektorowi. 

2. Współpraca wyzwaniem dla trzeciego sektor 

Trzeci sektor w Polsce ulokowany jest między sektorem państwowym a prywat-

nym. Michał Nowosielski przedstawił typologię związaną z pojęciem sektora. Pierwszy 

to sektor publiczny, inaczej nazywany państwowym, którego istotą działalności jest 

dostarczanie dóbr i usług, których podstawą są obowiązki państwa wobec członków 

społeczeństwa. Drugi nazywany jest sektorem prywatnym. Podstawą jego funkcjono-

wania jest działalność komercyjna. Trzeci sektor nazywany jest inaczej sektorem 

pozarządowym. Tworzy on dobra i dostarcza usługi, jednak w niezależności od 

państwa. Nie generuje on też dochodu dla osób, które go tworzą i w nim działają [2]. 

Jak zauważyły Beata Charycka i Marta Gumkowska jest on bardzo zróżnicowany, 

a jego problemem są ograniczenia w rozwoju związane z jego niezbyt mocnym ugrunto-

waniem w społeczeństwie oraz wieloma przeszkodami, którym musi stawiać czoła [3]. 

Makowski stwierdził, że trzeci sektor pełni różne funkcje, a główną jest tworzenie 

płaszczyzny do rozpoczynania i późniejszej realizacji wspólnych działań [4]. Jego 
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zdaniem trzeci sektor ma przed sobą wiele wyzwań, ale jego możliwości rozwoju 

obecnie zostały wyeksploatowane. Zatarły się pewne granice, które zadania są 

realizowane przez organizacje pozarządowe, a które przez sektor publiczny. Pojawia 

się coraz więcej nieformalnych inicjatyw oddolnych, a trzeci sektor musi znaleźć od 

nowa swoje miejsce na arenie do działania [5]. Makowski odwołując się do „Strate-

gicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce”, a w szczegól-

ności do przedstawionej tam misji sektora obywatelskiego, jaką jest tworzenie i wzmac-

nianie społeczeństwa obywatelskiego w partnerstwie z administracją publiczną 

i biznesem poprzez definiowanie i wyznaczanie kierunków rozwoju Polski, zaspo-

kajanie potrzeb obywateli w duchu dobra wspólnego i solidarności [6] stwierdził, że 

mimo wielu negatywów istnieje szansa, że trzeci sektor w Polsce rozwinie się, co 

przyniesie dalsze korzyści [7]. Piotr Frączak, Magdalena Dudkiewicz, Tomasz 

Schimanek, Arkadiusz Jakimowicz i Zbigniew Wejcman, redaktorzy wspomnianej 

„Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce” zauważyli, 

że organizacje pozarządowe wykonują zadania samodzielnie lub we współpracy 

z administracją publiczną, jako jej partner czy podwykonawca i ważne jest, aby 

współpraca ta była ułatwiana oraz realizowana w taki sposób, by poprawie ulegał stan 

życia obywateli [8]. 

Dorota Moroń zauważyła, że organizacje pozarządowe najlepiej sprawdzają się 

w zadaniach, do których potrzebne jest zaangażowanie i całościowe podejście do danej 

sytuacji, jak również umiejętność współczucia i troski oraz jednoczenia społeczności 

lokalnej. Do mocnych stron trzeciego sektora zaliczyła to, że organizacje pozarządowe 

posiadają umiejętność docierania do wielu grup społecznych, opierają swoją 

działalność na rzeczywistym rozeznaniu w problemach tych grup oraz są one zaanga-

żowane w działania, jak również posiadają umiejętność wypracowania zaufania, ich 

działalność nie jest powadzona dla korzyści finansowych oraz podejmują aktywność 

we wszelkich obszarach, nawet tych, które są marginalizowane i zapomniane. Słabe 

strony trzeciego sektora, zdaniem Moroń, to niedofinansowanie oraz często problemy 

z osobami profesjonalnie przygotowanymi do pracy, bowiem sektor ten bazuje przede 

wszystkim na pracy wolontariuszy i osób chętnych. Jednak potencjał trzeciego sektora 

sprawia, że często jest on angażowany w realizację zadań publicznych i świetnie się 

w tym sprawdza [9]. Trzeci sektor pełni ważną rolę we współczesnej Polsce. Nie jest 

on wolny od wad, jednak zalety jego działalności znacznie przewyższają słabe strony. 

Jednym z wyzwań, któremu trzeci sektor musi stawić czoła w XXI wieku jest 

potrzeba współpracy i partnerstwa. Grotkowski uznał partnerstwo za podstawę obec-

nego systemu zarządzania administracją publiczną [10]. Z kolei Michał Małecki, Kata-

rzyna Matura oraz Aleksandra Polewczuk stwierdzili, że współpraca sektora publicz-

nego z pozarządowym zmieniała się na przestrzeni lat, a rola organizacji pozarządo-

wych w ostatnim czasie zwiększyła się. Ważną umiejętnością wymaganą od trzeciego 

sektora jest więc umiejętność budowania partnerskich relacji już od szczebla lokal-

nego. Współpraca trzeciego sektora z organami administracji publicznej zdefiniowana 

została w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 r. 

i opiera się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, 

uczciwej konkurencji i jawności. Małecki, Matura i Polewczuk rozróżnili dwie formy 

współpracy: finansową oraz pozafinansową. Forma finansowa dotyczy zlecania zadań 
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publicznym organizacjom trzeciego sektora, a pozafinansowa przyjmuje postać 

konsultacji projektów, przekazywania informacji czy tworzenia zespołów konsultacyj-

nych. Współpraca sektora pozarządowego i jednostek administracji publicznej odbywa 

się na podstawie ustalonego planu działania [11]. 

Partnerstwo trzeciego sektora z organami publicznymi wymaga elastycznego 

i życzliwego podejścia obu stron oraz wzajemnego zrozumienia dla sytuacji. Małecki, 

Matura i Polewczuk na podstawie badań prowadzonych w Krakowie dotyczących 

współpracy władz tego miasta i organizacji pozarządowych, doszli do wniosku, że 

pozytywnymi aspektami udanej współpracy są partnerskie stosunki, życzliwość władz, 

regularność w działaniu i trwałość podejmowanych współprac, wytrwałość w sytua-

cjach kryzysowych oraz środki pieniężne, które umożliwiają sektorowi pozarządo-

wemu realizację założonych celów. Jednak współpraca nie jest wolna od negatywnych 

aspektów. Jak zauważyli Małecki, Matura i Polewczuk główne bariery do pokonania, 

by współpraca była jak najbardziej efektywna, to zbytnia biurokracja, przyjmowanie 

przez sektor publiczny pozycji dominującej nad sektorem obywatelskim oraz 

ograniczony udział organizacji pozarządowych w procesach podejmowania decyzji 

[12]. Aby współpraca mogła się korzystnie układać potrzebne jest zaangażowanie 

z każdej ze stron, by zakładane wcześniej cele mogły zostać zrealizowane, przynosząc 

korzyści całej społeczności. Ważnym aspektem jest niezależność trzeciego sektora. 

Michał Grotkowski stwierdził, że zagrożeniem dla niezależności organizacji pozarzą-

dowych jest stan, w którym administracja rządowa staje się głównym źródłem ich 

finansowania. W takiej sytuacji organizacje przestają być niezależne i zostają podpo-

rządkowane kontroli państwa. Środkiem zaradczym na ten stan jest ekonomizacja 

organizacji pozarządowych, które prowadząc działalność ekonomiczną starają się nie 

być uzależnione od struktur państwowych [13]. 

Stwierdzić można, że współpraca trzeciego sektora z sektorem publicznym jest 

zjawiskiem potrzebnym i pożądanym przez obie strony. Jednak współpraca ta jest 

otoczona wieloma pułapkami i wymaga ustępstw oraz dostosowań zarówno ze strony 

publicznej jak i pozarządowej. Współpraca nie jest łatwym procesem, jednak może ona 

przynieść wiele zysków, zarówno stronie pozarządowej, administracji a także odbiorcom 

działań, które są realizowane. 

3. Zaangażowanie do działania w organizacjach pozarządowych 

Działalność trzeciego sektora opiera się przede wszystkim na zaangażowaniu osób, 

które chcą działać dla innych w sposób nieodpłatny i dobrowolny. Jak zostało wcześniej 

wspomniane, tego typu zaangażowanie to wielka zaleta sektora pozarządowego. 

Jednak ważne jest zachęcenie ludzi do takiej właśnie działalności. 

Katarzyna Piechota stwierdziła, że jest ogromna liczba narzędzi służących do 

motywowania do pracy, a najczęściej wykorzystywanym są zachęty finansowe [14]. 

Jednak wyzwaniem obecnych czasów jest to, jak zachęcić członków społeczeństwa do 

nieodpłatnej i dobrowolnej działalności na rzecz innych, bo na takim rodzaju działal-

ności opiera się praca organizacji pozarządowych. Charycka i Gumkowska na 

podstawie wyników przeprowadzonych w 2018 r. badań stwierdziły, że 36% organizacji 

opiera swoją działalność na pracy społecznej. Stałych pracowników ma 37% organi-

zacji, z czego 19% zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę, a 18% na 

podstawie innego rodzaju umowy. Badanie pokazało również, że zmienność składu 
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zarządu nie jest duża i w większości (59%) funkcje pełnią te same osoby co podczas 

poprzedniej kadencji. Charycka stwierdziła, że dochodzi do zmniejszania się bazy 

członkowskiej organizacji pozarządowych. Pomimo, że pozornie liczba osób 

zaangażowanych jest taka sama jak wcześniej, to realnie działa ich coraz mniej. 

Powodem jest znużenie liderów, ich wypalenie i trudność w utrzymaniu zaangażowania 

[15]. Wyniki badań potwierdzają, że trzeci sektor nie jest skoncentrowany na 

zatrudnianiu pracowników, ale przede wszystkim opiera się na wolontariacie. Dane 

uzyskane podczas przeprowadzonej przez Charycką i Gumkowską ankiety pokazały, 

że 63% organizacji do swojej pracy angażuje wolontariuszy i wolontariuszki. 

Najczęściej organizacje wspierało 6 osób, z których połowa wykazywała regularne 

zaangażowanie. Wyzwaniem dla trzeciego sektora jest utrzymanie obecnego składu 

wolontariuszy, dotyczy to 54% podmiotów, oraz znalezienie nowych osób gotowych 

do działania, co dotyka 66% organizacji. Badanie wskazało, że podmioty trzeciego 

sektora, które tracą wolontariuszy najczęściej prowadzą działania na skalę ogólno-

krajową a ich siedziby znajdują się w największych miastach w Polsce [16]. 

Przytoczone powyżej dane pokazują, że trzeci sektor boryka się z problemem 

zaangażowania członków do pracy oraz utrzymaniem bazy członkowskiej, jak również 

jej rozszerzaniem. Nie pozostaje on jednak obojętny na taką sytuację, ale stara się 

reagować podejmując różne działania. Aktywnie wolontariuszy poszukiwało 85% 

organizacji. Działania które podejmuje trzeci sektor to przede wszystkim rozpowszech-

nianie informacji o potrzebie wsparcia wśród rodziny i znajomych obecnych 

pracowników i wolontariuszy (66%), umieszczanie ogłoszeń w Internecie (33%), 

podejmowanie współpracy z uczelniami i szkołami (20%), organizowanie spotkań 

informacyjnych (19%), rozwieszanie plakatów i rozdawanie ulotek (11%) [17]. Joanna 

Mielczarek stwierdziła, że do uzyskania nowych osób, gotowych do wsparcia trzeciego 

sektora, jest aktywność w mediach społecznościowych i pokazywanie realnych 

działań, które są prowadzone przez osoby zaangażowane. Pozwala to na zapoznanie się 

osobom zainteresowanym z działalnością organizacji i wzbudzeniem w nich chęci do 

działania [18]. Nie sposób się z tym nie zgodzić. Obecnie media społecznościowe mają 

wielką siłę a obecność w nich organizacji z pewnością działa pozytywnie na osoby, 

które rozważają podjęcie wolontariatu. 

Problemem, który dotyka trzeci sektor jest motywacja osób, które już są aktywne 

pracując w organizacjach czy działając na zasadzie wolontariatu. Justyna Lewan-

dowska zauważyła, że spadek motywacji jest ogromną barierą w działalności organi-

zacji pozarządowej. Jej zdaniem działalność podmiotów trzeciego sektora staje się 

zagrożona w sytuacji, gdy pracownicy nie są odpowiednio zmotywowani. Brak zaan-

gażowania wiąże z relacjami w zespole, czy to tymi między pracownikami a wolonta-

riuszami, czy między pracownikami a przełożonym. Problemem może być również 

zadanie, które jest realizowane. Czasami brak motywacji związany jest ze stanem 

zdrowia danego pracownika [19]. Aby organizacja mogła sprawnie działać istotne jest 

wydobycie potencjału z każdej osoby. Lewandowska za ważne uznała przygotowywanie 

oraz realizowanie długofalowych programów motywacyjnych, dzięki którym zaanga-

żowanie w organizacjach pozarządowych będzie wzrastało. Według niej motywacja 

musi być dopasowana do danego człowieka, mogąc przyjmować formę finansową lub 

pozafinansową. Forma pozafinansowa może być realizowana między innymi poprzez 
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realizację działań, które będą ciekawe dla osób zaangażowanych czy przez otwartą 

komunikację a przez to tworzenie odpowiedniej atmosfery w zespole [20]. 

Wyzwaniem dla trzeciego sektora jest przyciągnięcie oraz utrzymanie ludzi, którzy 

będą działać i realizować zaplanowane zadania. Organizacje pozarządowe podejmują 

różnego rodzaju inicjatywy, by zwiększać bazę swoich wolontariuszy. Nie jest to łatwe 

zadanie, a problemy z otrzymywaniem wsparcia wolontariuszy są jednymi z najpoważ-

niejszych, z jakimi przyszło się mierzyć sektorowi pozarządowemu. Ważnym aspektem 

jest motywowanie pracowników i wolontariuszy, tak by ich praca na rzecz innych była 

jak najbardziej efektywna. 

4. Praca w trzecim sektorze a koronawirus 

Prowadząc rozważania o obecnej sytuacji trzeciego sektora i wyzwaniach, które 

stają na jego drodze, nie sposób nie wspomnieć o pandemii choroby COVID-19, która 

pojawiła się w Polsce w marcu 2020 r. Stała się ona wielkim wyzwaniem dla każdego 

człowieka, jak też dla różnego rodzaju instytucji czy organizacji, które w krótkim 

czasie zmuszone były do przearanżowania sposobów swojej działalności i dopasowania 

się do pracy w warunkach obostrzeń. Magdalena Wilk stwierdziła, że w tej specy-

ficznej i niespodziewanej sytuacji trzeci sektor jednak udowodnił swoją elastyczność 

i umiejętność przystosowania do trudnych sytuacji [21]. 

Jednym z wyzwań związanych z pandemią COVID-19 było przystosowanie się do 

pracy zdalnej, które dotknęło również organizacje pozarządowe. Jest to nowe 

zagadnienie, którym zajęły się Charycka i Gumkowska. Na podstawie badań przepro-

wadzonych wśród organizacji trzeciego sektora na przełomie 2020 i 2021 r. stwier-

dziły, że przez pandemię 22% organizacji pracowało wyłącznie zdalnie. W trybie mie-

szanym (hybrydowym) działało 39% organizacji, a jedynie 19% działało wyłącznie 

w sposób stacjonarny. Co piąta organizacja udzieliła odpowiedzi „trudno powiedzieć”. 

Oznacza to, że ponad połowa organizacji (61%) realizowała swoje działania pracując 

w sposób zdalny. Część organizacji pracowała w taki sposób już przed pandemią, 

jednak były one w mniejszości [22]. Pandemia sprawiła, że zdalny sposób prowadzenia 

działań musiał zostać wprowadzony i w tych organizacjach, które do tej pory go nie 

potrzebowały. Trzeci sektor również zmuszony był do dostosowania się do sytuacji 

i podjęcia pracy online. Dane GUS pokazują, że na dzień 31 grudnia 2020 r. zdalnie 

pracowało bowiem blisko 11% wszystkich osób zatrudnionych w Polsce. Był to 

poziom zbliżony do tego z pierwszego kwartału 2020 r. [23]. Chociaż przed pandemią 

część osób pracowała w sposób zdalny, to jednak pojawienie się koronawirusa 

rozpowszechniło taki sposób pracy i zmusiło organizacje pozarządowe do szybkiego 

przystosowania się do sytuacji. 

Aby usprawnić zdalną pracę podmioty trzeciego sektora podjęły szereg działań. 

Wyniki badania przeprowadzonego przez badaczki Stowarzyszenia Klon/Jawor 

pokazały, że najczęściej organizacje wprowadzały narzędzia do zdalnej komunikacji, 

przykładowo do prowadzenia wideorozmów (62%), zapewniały służbowy sprzęt, by 

możliwe było realizowanie pracy (39%), wspierały swoich członków w konfiguracji 

sprzętu oraz oprogramowania (32%) czy po prostu zapewniały oprogramowanie 

(31%). Organizacje tworzyły również zasady i procedury, których celem było uspraw-

nienie pracy zdalnej (30%), interesowały się potrzebami zespołu w zakresie pracy 

zdalnej (27%) czy prowadziły szkolenia uzupełniające kompetencje techniczne (25%). 
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Rzadziej zapewniano pracownikom wsparcie psychologiczne (12%) oraz organizowano 

szkolenia z zakresu organizacji czasu pracy (11%) [24]. Organizacje pozarządowe 

podejmowały działania służące wspieraniu swoich członków w pracy zdalnej. Były to 

czynności usprawniające techniczną stronę pracy poprzez udostępnianie i konfituro-

wanie sprzętu, jak również wspierające komunikacje oraz ułatwiające działania w danej 

sytuacji. 

Czynności podejmowane przez podmioty pozarządowe starały się ułatwiać pracę 

w warunkach pandemii. Jednak, jak pokazało badanie, ponad połowa (59%) organizacji 

stwierdziła, że w warunkach pracy zdalnej realizowanie działań jest utrudnione [25]. 

Za wyzwania, które były związane z pracą zdalną przedstawiciele trzeciego sektora 

uznali przede wszystkim utrudniony kontakt z odbiorcami działań (59%), niskie umie-

jętności techniczne członków zespołu (38%), brak środków na zakup sprzętu potrzeb-

nego do pracy zdalnej (38%), utrudnione korzystanie z dokumentów i zasobów 

organizacji w formie zdalnej (33%) czy problemy w zarządzaniu zespołem (31%). Do 

wyzwań należały też trudności w komunikacji i obiegu informacji (26%), mała 

efektywność pracy członków zespołu (24%), brak dostępu do narzędzi ułatwiających 

pracę zdalną (23%), problemy z bezpieczeństwem danych (22%), niskie kompetencje 

zespołu w zakresie np. organizacji czasu pracy (19%), problem z łączem internetowym 

(18%) [26]. Jednocześnie członkowie zespołów zauważyli u siebie trudności w oddzie-

leniu życia zawodowego od prywatnego, stres, przemęczenie, trudności w integracji 

i komunikacji z zespołem. Mieli oni kłopoty ze znalezieniem odpowiedniego miejsca 

do pracy oraz często byli zmuszeni do korzystania z prywatnego sprzętu [27].  

Trzeci sektor, jak i inne sektory, zmuszony został do działania w czasie pandemii 

w trybie zdalnym. Skomplikowało to działania wielu organizacji, które jak zauważył 

Andrzej Pietrucha zmuszone są również do martwienia się o swoje finansowanie 

zarówno pochodzące ze źródeł samorządowych jak i prywatnych [28]. Jednak długofa-

lowe skutki koronawirusa na pracę organizacji pozarządowych zostaną uwidocznione 

dopiero w przyszłości. Wtedy też okaże się, czy trzeci sektor podołał sytuacji, czy 

pandemia go osłabiła. 

5. Podsumowanie  

XXI wiek jest pełen wyzwań do których każdy człowiek zmuszony jest się 

dostosować. Również trzeci sektor staje przed wyzwaniami, którym musi stawić czoła. 

Należą do nich między innymi podejmowanie współpracy i działanie w partnerstwie. 

Trzeci sektor wypracował już pewnie zasady partnerstwa, których stosowanie ułatwia 

działalność. Organizacje pozarządowe muszą mierzyć się także z brakiem rąk do pracy 

oraz znajdować sposoby, by zmotywować członków swoich zespołów. Jest to trudne 

zadanie, z którym trzeci sektor próbuje walczyć podejmując działania przyciągające 

nowych wolontariuszy. Najnowszym z wyzwań, które niespodziewanie się pojawiło, 

jest pandemia koronawirusa, zmuszająca do pracy w warunkach obostrzeń oraz 

przejścia na pracę zdalną. Choć nie jest to łatwe, trzeci sektor stara się jak najlepiej 

dopasować do bieżącej sytuacji stosując szereg działań usprawniających jego pracę, 

jednak jego sytuacja po pandemii będzie możliwa do określenia dopiero w przyszłości. 
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Wybrane wyzwania trzeciego sektora w Polsce na początku XXI wieku 

Streszczenie  
Artykuł ma na celu zaprezentowanie wybranych wyzwań z którymi musi się mierzyć trzeci sektor w Polsce 

na początku XXI wieku. Do wyzwań tych należy rozwijanie współpracy i partnerstwa, pozyskiwanie 

nowych członków do zespołów w organizacjach pozarządowych i motywowanie obecnych oraz reakcja na 

sytuację pandemii COVID-19 i przystosowanie do pracy zdalnej. W artykule przedstawiono problemy 
trzeciego sektora oraz działania podejmowane przez organizacje pozarządowe w odpowiedzi na 

pojawiające się przed nimi wyzwania.  

Słowa kluczowe: trzeci sektor, sektor pozarządowy, organizacje pozarządowe, wyzwania, współczesność  

Selected challenges of the third sector in Poland at the beginning of the 21
st
 century 

Abstract  

The article aims to present selected challenges that the third sector in Poland must face at the beginning of 
the 21st century. These challenges include developing cooperation and partnership, recruiting new members 

to teams in non-governmental organizations and motivating those present, as well as responding to the 

COVID-19 pandemic situation and adapting to remote work. The article presents the problems of the third 

sector and the activities undertaken by non-governmental organizations in response to the challenges they 
face. 

Keywords: the third sector, non-governmental sector, non-governmental organizations, challenges, 

contemporaneity 
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