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WSTĉP
Zmiana systemowa, jaka zaszáa w Polsce po 1989 roku, uruchomiáa proces
przeobraĪeĔ, na których poszczególne odáamy spoáeczeĔstwa skorzystaáy
w dalece nierównym stopniu. RównoczeĞnie bardzo wyraĨnie rysują siĊ róĪnice
pomiĊdzy poszczególnymi czĊĞciami kraju, wynikające z uwarunkowaĔ ekonomicznych, a takĪe psychospoáecznych i kulturowych uksztaátowanych przez
historiĊ.
Obszary wiejskie w Polsce są jak wiadomo mocno zróĪnicowane i obok bogatszych, zaawansowanych w rozwoju istnieją okolice biedne, nazywane teĪ
obszarami problemowymi  nawet w obrĊbie jednego województwa są gminy,
które rozwijają siĊ szybciej i takie, które zostają w tyle.
Takim obszarem o mocno zarysowanej specyfice jest region poáudniowowschodni czyli historyczna Maáopolska, o czym szerzej bĊdzie mowa w jednym z nastĊpnych rozdziaáów. Podobnie jak na wiejskich terenach caáego kraju
tak i tu zachodzą spontaniczne, choü powolne procesy róĪnicujące strukturĊ
spoáeczną, a takĪe rolnictwo, w którym moĪna zauwaĪyü formowanie siĊ nielicznej grupy gospodarstw towarowych i jednoczeĞnie powiĊkszanie siĊ liczby
tych, które ekstensyfikują, a nastĊpnie ograniczają produkcjĊ, utrzymując siĊ ze
Ĩródeá pozarolniczych, w tym w duĪej mierze socjalnych.
Nieáatwa sytuacja polskiej wsi musi mieü wpáyw takĪe na jej máodych
mieszkaĔców. Nie wszyscy potrafili i nadal nie potrafią radziü sobie z trudnoĞciami, których rozwiązanie czĊsto jest poza zasiĊgiem ich moĪliwoĞci. Tak jest
równieĪ w przypadku máodzieĪy, rozpoczynającej Īycie zawodowe i usiáującej
znaleĨü swoje miejsce w spoáeczeĔstwie. ĝrodowisko spoáeczne, w którym Īyje
jednostka, odgrywa istotną rolĊ w rozwoju jej osobowoĞci. Dotyczy to
w szczególnoĞci ludzi máodych, których osobowoĞü dopiero siĊ ksztaátuje.
ĝrodowisko nie pozostaje takĪe bez wpáywu na krystalizowanie siĊ planów
máodzieĪy dotyczących przyszáoĞci i perspektyw ich realizacji.
W prezentowanym opracowaniu autorka spróbuje odpowiedzieü na pytanie:
w jakim stopniu i w jaki sposób wiejska máodzieĪ Maáopolski odnajduje swoje
miejsce we wspóáczesnych realiach, a takĪe czy rokuje nadzieje, Īe bĊdzie aktywnym czynnikiem procesu przebudowy wsi czy teĪ zasili szeregi skazanych
na wykluczenie i marginalizacjĊ?
Opracowanie skáada siĊ z czterech rozdziaáów. CzĊĞü pierwsza obejmuje
zagadnienie wykluczenia spoáecznego jako problemu wspóáczesnych spoáe5
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czeĔstw. Autorka omawia w niej obszary wykluczenia spoáecznego, jak równieĪ jego psychospoáeczne skutki oraz sposoby przeciwdziaáania temu zjawisku.
W rozdziale drugim zaprezentowano stan badaĔ nad máodzieĪą wiejską
w Polsce, ze szczególnym uwzglĊdnieniem problemu ksztaácenia siĊ máodych
ludzi, ich sytuacjĊ na lokalnych rynkach pracy, a takĪe stosunek wobec rolnictwa i orientacje Īyciowe.
Trzecia czĊĞü opracowania dotyczy zagadnieĔ związanych z aktualną, specyficzną sytuacją obszarów wiejskich w Polsce oraz w Maáopolsce. Natomiast
rozdziaá czwarty zawiera wyniki badaĔ empirycznych obejmujących máodzieĪ
wiejską z obszaru Maáopolski.

________________________________________________________________________ MáodzieĪ wiejska…

1. WYKLUCZENIE JAKO PROBLEM SPOàECZNY
1.1. Obszary wykluczenia spoáecznego
PojĊcie „wykluczenie spoáeczne” nie powinno byü utoĪsamiane czy wrĊcz
stosowane zamiennie z pojĊciem „ubóstwo”. OczywiĞcie ubóstwo moĪe byü
jednym z powodów wykluczenia jednak w Īadnym razie nie są to synonimy,
gdyĪ ktoĞ ubogi nie musi byü wykluczony spoáecznie i odwrotnie, ktoĞ wykluczony nie musi byü ubogi.
Samo ubóstwo moĪe byü gáównie áączone z niskim poziomem dochodu, które R. Szarfenberg okreĞla wedáug kryterium jakim jest „linia ubóstwa”, wyznaczana na róĪne sposoby np. metodą koszykową, relatywną czy teĪ subiektywną1. Tak wiĊc brano pod uwagĊ gáównie ujĊcie ekonomiczne tego zjawiska ale
wprowadzenie pojĊcia wykluczenie spoáeczne, rozszerzyáo problematykĊ. Miaáo to związek m. in. ze zmianami jakie zachodziáy w Europie Zachodniej, co siĊ
wiązaáo, jak pisze R. Szarfenberg „z faktem, Īe powróciáy stare problemy takie,
jak bezrobocie”. Niemniej zmieniá siĊ kontekst m.in. w porównaniu z Wielkim
Kryzysem lat 30-tych czy wczeĞniejszymi okresami, mamy obecnie o wiele
bardziej rozbudowane róĪne programy nazywane zbiorczo „paĔstwem opiekuĔczym”, ponadto demokratyzacji towarzyszy globalizacja i coraz bardziej
ograniczone moĪliwoĞci mniejszych paĔstw narodowych do samodzielnego
ksztaátowania swojej polityki. W tych warunkach pojawia siĊ tzw. „nowe ubóstwo”2.
MoĪna wiĊc uznaü, Īe wykluczenie spoáeczne jest „kategorią ukazującą problemy w kilku wymiarach, które wskazują zarówno proces deprywacji, jak
i nieuczestniczenia”3. Wg tych autorów jeĞli do sfery finansowej do, której odnosi siĊ ubóstwo, doda siĊ inne sfery Īycia takie jak: mieszkanie, edukacjĊ czy
zdrowie to wtedy pojĊcie ubóstwa przybliĪa siĊ do pojĊcia „wykluczenia spoáecznego”.
1
2
3

R. Szarfenberg. Raport koĔcowy Grupy II Zespoáu Zadaniowego ds. Reintegracji Spoáecznej.
Warszawa. 2003. s. 8. http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/raportNSIS.pdf. DostĊp z dnia: 05.01.2015.
Ibidem, s.8.
S. Golinowska, Z. Morecka, M. Styrc, E. Cukrowska, J, Cukrowski. Od ubóstwa do wykluczenia
spoáecznego. Badania. Koncepcja. Wyniki. Propozycje. Polska. Europa. ĝwiat. Instytut Pracy
i praw Socjalnych. Warszawa. 2008. s.116.
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A. Giddens uĪywa pojĊcia „podklasa” wskazując, Īe jest ono uĪywane
w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy badacze europejscy wolą pojĊcie „wykluczenie spoáeczne”. Zwraca jednak uwagĊ na fakt, Īe wykluczenie spoáeczne
jest zdecydowanie bardziej pojemnym i szerszym terminem niĪ podklasa,
a ponadto „akcentuje aspekt procesu”4.
K. Mokrzycka natomiast bardzo ogólnie okreĞla wykluczenie spoáeczne jako
„wyáączenie jednostek lub grup spoáecznych z udziaáu w Īyciu spoáecznym”.
Zamiennie wykluczenie nazywa siĊ „marginalizacją spoáeczną” czy ekskluzją5.
Co istotne, jak pisze R. Szarfenberg „wykluczenie spoáeczne nie ma charakteru swobodnego wyboru, nie jest teĪ zawinione przez wykluczonych (choü
moĪe byü zawinione przez wykluczających), ani nie jest spowodowane jakimĞ
przypadkowym zdarzeniem”. Natomiast z pewnoĞcią formą marginalizacji nie
bĊdą dobrowolnie i swobodnie dokonywane wybory, choüby bardzo kontrowersyjne jak np. pustelniczy styl Īycia6.
R. Szarfenberg rozróĪnia cztery rodzaje wykluczenia:
– uczestnictwa czy teĪ partycypacji w Īyciu spoáecznym,
– dostĊpu do zasobów, dóbr, systemów spoáecznych czy teĪ instytucji,
– praw spoáecznych i ich realizacji,
– ubóstwa i deprywacji potrzeb7.
A. Giddens dzieli wykluczenie na trzy kategorie:
1. Wykluczenie ekonomiczne – moĪe ono dotyczyü zarówno produkcji (np.
wysoki poziom bezrobocia) jak i konsumpcji (np. wzory konsumpcji czyli
co ludzie kupują, konsumują i czego uĪywają);
2. Wykluczenie polityczne – poprzez brak Ğrodków, informacji i moĪliwoĞci koniecznych do zaangaĪowania siĊ w politykĊ, uczestnictwo w niej moĪe byü
ograniczone lub wrĊcz niemoĪliwe. MoĪliwoĞü pojawienia siĊ „spirali wykluczenia” (skoro spoáecznie wykluczeni nie zabierają gáosu w sprawach dla siebie
waĪnych to ich potrzeby nie są równieĪ przedmiotem politycznej debaty);
3. Wykluczenie spoáeczne – dotyczy Īycia spoáecznego i spoáecznoĞci. Jednostki mogą zostaü wykluczone ale mogą teĪ wykluczyü same siebie np. poprzez zaniechanie ksztaácenia, odejĞcie z pracy czy nie gáosowanie w wyborach8.
4
5

6
7

8

8

A. Giddens. Socjologia. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa. 2005. s. 346.
K. Mokrzycka. Wykluczenie spoáeczne (ekonomiczne, cyfrowe, polityczne, przestrzenne) i jego
wpáyw na rozwój spoáeczno – gospodarczy regionu. [w:] Wykluczenie spoáeczne. Diagnoza, wymiary i kierunki dziaáaĔ. red. Pokrzywa M., Wilk S. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Rzeszów. 2013. s. 95.
R. Szarfenberg. Raport koĔcowy Grupy II Zespoáu Zadaniowego ds. Reintegracji Spoáecznej… s. 10.
A. Cudo. Psychologiczne skutki wykluczenia spoáecznego. [w:] Wykluczenie spoáeczne. Diagnoza, wymiary i kierunki dziaáaĔ. red. Pokrzywa M., Wilk S. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów. 2013. s. 114.
A. Giddens. Socjologia… s. 347.
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K. Mokrzycka uszczegóáowiając, dodaje jeszcze inne typy wykluczenia jak
np. wykluczenie ze sfery edukacji i kultury, przestrzenne, strukturalne (np. niepeánosprawni, mniejszoĞci etniczne, rasowe, páciowe), cyfrowe, religijne, mentalnoĞciowe (związane z trudnym dostĊpem do przywilejów, zawodów lub
funkcji np. problemy ze znalezieniem pracy kobiet w wieku 40+), psychiczne
(np. w przypadku emigrantów i ich poczucie alienacji)9.
Z pewnoĞcią warto siĊ skoncentrowaü na kilku rodzajach wykluczenia. Interesujące dane dotyczące jednej z form marginalizacji jaką jest wykluczenie
finansowe, przytaczają E. Horska, M. SzafraĔska i R. Matysik – Pejas, powoáując siĊ na .raport „Poverty and Social Exclusion” opublikowany w 2010 roku.
OtóĪ wynika z niego, Īe duĪa czĊĞü obywateli EU napotyka przeszkody w korzystaniu z róĪnego rodzaju usáug finansowych – dotyczy to gáównie dostĊpu
do rachunku bankowego – ok. 15% mieszkaĔców ma utrudniony, natomiast
27% do karty kredytowej. Ponadto ok. jedna trzecia nie moĪe zaciągnąü poĪyczki konsumenckiej, a prawie poáowa nie moĪe zaciągnąü kredytu mieszkaniowego. Autorki zwracają równieĪ uwagĊ na waĪny fakt, otóĪ wystĊpują wyraĨne róĪnice pomiĊdzy mieszkaĔcami UE w dostĊpie do usáug finansowych,
np.: tylko ok. 3% Holendrów uznaáo, Īe nie ma moĪliwoĞci otworzenia rachunku bankowego ale dotyczyáo to juĪ ok. 40% obywateli Rumunii. Te róĪnice
powiĊkszają siĊ jeszcze gdy wziąü pod uwagĊ innego rodzaju usáugi, jak np.:
dostĊp do poĪyczki konsumenckiej oraz kredytu hipotecznego10.
A jak w tym wzglĊdzie wygląda sytuacja w Polsce? OtóĪ badania M. SzafraĔskiej przeprowadzone na ludnoĞci wiejskiej w województwie maáopolskim
wskazują, Īe najbardziej zagroĪone wykluczeniem finansowym są osoby
pochodzące z rodzin, w których miesiĊczny dochód na osobĊ nie przekracza
500 zá, z najstarszych grup wieku, gáównie emeryci i renciĞci oraz osoby z wyksztaáceniem zasadniczym zawodowym (osoby takie autorka nazywa „nieubankowione”). Dodatkowo zwraca ona uwagĊ na czynniki z grupy psychospoáecznych, które mogą zwiĊkszaü grupĊ zagroĪonych wykluczeniem
finansowym, jak np. niski poziom zaufania do instytucji finansowych czy teĪ
postawy wobec pieniĊdzy (tzw. „kult záotówki”)11. Co ciekawe inne badania
przeprowadzone prze M. SzafraĔską wskazują, Īe równieĪ máodzieĪ pochodzą9
10

11

K. Mokrzycka. Wykluczenie spoáeczne (ekonomiczne, cyfrowe, polityczne, przestrzenne) i jego
wpáyw na rozwój spoáeczno-gospodarczy regionu… s. 100.
E. Horská, M. SzafraĔska, R. Matysik-Pejas. Knowledge and financial skills as the factor determining the financial exclusion process of rural dwellers in Poland. [w:] Agricultural Economics
59/2013 (1). s. 31.
M. SzafraĔska. Determinanty poziomu wykluczenia finansowego mieszkaĔców maáopolskich
wsi. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XV, Zeszyt 3. Warszawa-PoznaĔ-Rzeszów. 2013. s. 326-327.

9
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ca w obszarów wiejskich woj. maáopolskiego dysponuje ograniczoną wiedzą
z tego zakresu, a, jak pisze autorka jedynie jedna trzecia „osób charakteryzowaáa siĊ wysoką znajomoĞcią finansów osobistych. Byáy to osoby lepiej wyksztaácone, korzystające z szerokiego asortymentu produktów finansowych, posiadające zabezpieczenie na trudne czasy (okresy bezrobocia, emerytury)”12.
Marginalizacja w nowym wymiarze moĪe przyjmowaü formĊ wykluczenia
cyfrowego. We wspóáczesnym Ğwiecie, w którym znajomoĞü nowoczesnych
technologii jest czĊsto „byü albo nie byü”, osób w kaĪdym wáaĞciwie wieku,
taka forma wykluczenia moĪe bardzo doskwieraü. Jak pisze K. Mokrzycka
„korzystanie z nich staje siĊ w coraz wiĊkszym stopniu warunkiem peánego
uczestnictwa w Īyciu spoáecznym, zawodowym, a takĪe kulturalnym”13. RóĪnice mogą dotyczyü tych, którzy maja regularny dostĊp do technologii informacyjnych czy komunikacyjnych i umieją siĊ nimi posáugiwaü, a tymi, którzy nie
mają do nich dostĊpu.
Ten typ wykluczenia obejmuje, zdaniem M. Szpunar:
– „osoby o niskich dochodach, które nie mogą pozwoliü sobie na zakup komputera i związanego z nim interfejsu z oprogramowaniem,
– osoby o niskim wyksztaáceniu uniemoĪliwiającym korzystanie z komputera
na nawet elementarnym poziomie,
– osoby o pewnym typie upoĞledzenia (gáuchoniemi, niedowidzący, czy
z dysfunkcja koĔczyn),osoby cechujące siĊ lĊkiem przed nowoĞciami technologicznymi,
– osoby nierozumiejące uwarunkowaĔ spoáeczeĔstwa informacyjnego”14.
Natomiast M. Wasiak dodaje, Īe na marginalizacje tego typu moĪe mieü
takĪe wpáyw: wielkoĞü miejsca zamieszkania (w wiĊkszych miastach czĊĞciej
mieszkaĔcy maja dostĊp do sieci), wysokoĞü osiąganych dochodów oraz ich
podziaá (rodzice posiadający dzieci o wiele czĊĞciej korzystają z dostĊpu do
sieci), umiejĊtnoĞci (wiĊksze mają máode osoby z duĪych miast), róĪnice przestrzenne i dostĊpnoĞü infrastruktury oraz sposoby korzystania z Internetu (dla
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M. SzafraĔska. Wiedza i umiejĊtnoĞci finansowe máodzieĪy wiejskiej na przykáadzie Maáopolski.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XIII, Zeszyt 1.
Warszawa-PoznaĔ-Wrocáaw. 2011. s. 388.
K. Mokrzycka. Wykluczenie spoáeczne (ekonomiczne, cyfrowe, polityczne, przestrzenne) i jego
wpáyw na rozwój spoáeczno-gospodarczy regionu…s. 106.
A. Bujak. Wykluczenie cyfrowe jako szczególny przykáad wykluczenia spoáecznego w gospodarce opartej na wiedzy. [w:] Wykluczenie spoáeczne. Diagnoza, wymiary i kierunki dziaáaĔ. red.
Pokrzywa M., Wilk S. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów. 2013. s. 265.
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osób z wyksztaáceniem wyĪszym w wiĊkszoĞci powodem korzystania z Internetu jest praca)15.
S. Golinowska podaje, Īe w literaturze przedmiotu funkcjonują trzy szkoáy
(sposoby) opisu kategorii wykluczenia spoáecznego. Pierwszy sposób („nurt
brytyjski”) podkreĞla „znaczenie dyskryminacji i braku zasadniczych praw oraz
deprywacjĊ materialną” 16.
Nurt ten wskazuje na fakt, Īe wykluczenie spoáeczne moĪe mieü związek
z niewáaĞciwym dziaáaniem systemu, np. poprzez niedorozwój instytucji publicznych i obywatelskich, które mogą ograniczaü moĪliwoĞci dziaáania jednostek lub grup. Tak wiĊc „brak dostĊpu do praw politycznych oraz nierozwiniĊte
instytucje Īycia obywatelskiego, ograniczając partycypacjĊ i moĪliwoĞü podejmowania decyzji” moĪe byü Ĩródáem marginalizacji spoáecznej. W tym ujĊciu
czĊsto za proces ekskluzji obarcza siĊ winą elity, które wykluczają innych, broniąc swych interesów.
Z kolei „nurt amerykaĔski”, czyli drugi sposób interpretowania marginalizacji spoáecznej, skupia siĊ na zachowaniach jednostek oraz ich moralnej ocenie.
OdpowiedzialnoĞü za wáasną trudną sytuacjĊ ponoszą sami wykluczeni lecz nie
do koĔca jest to tylko ich wina - to system opiekuĔczy sprawia, Īe sáabnie
„zdolnoĞü do podejmowania wáasnych inicjatyw i ponoszenia odpowiedzialnoĞci za wáasne Īycie, a tym samym paĔstwo poprzez swoje dziaáanie staje siĊ
podmiotem wykluczającym”17.
„Nurt francuski” natomiast „uwypukla rolĊ instytucji systemu zabezpieczenia spoáecznego w procesie ewolucji od paĔstwa opiekuĔczego do epoki postindustrialnej i globalizacji”. ZaáoĪenia tej szkoáy opierają na francuskiej tradycji funkcjonalistycznej – idea spoáeczeĔstwa otwartego, która zakáada, Īe co
prawda w spoáeczeĔstwie wystĊpują nierównoĞci ale jednostki mają takie same
(równe) szanse na osiągniĊcie róĪnych pozycji w hierarchii. Takie podejĞcie
róĪni siĊ od spoáeczeĔstw np. „wczesnego kapitalizmu”, gdzie dostĊp do wáasnoĞci, stanowisk czy uprawnieĔ politycznych byá ograniczony lub wrĊcz niemoĪliwy dla jednostek stojących niĪej w strukturze spoáecznej. „Inkluzja i jej
postĊp pojmowana jest jako stopniowy proces powiązany ze zmianą warunków
Īycia, prowadzący ostatecznie do powstania spoáecznoĞci skáadającej siĊ
15

16

17

M. Wasiak. Gospodarka oparta na wiedzy a wykluczenie cyfrowe. Analiza porównawcza nowych
krajów czáonkowskich Unii Europejskiej. [w:] Wykluczenie spoáeczne. Diagnoza, wymiary i kierunki dziaáaĔ. red. Pokrzywa M., Wilk S. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów.
2013. s. 285.
S. Golinowska. P. Broda – Wysocki. Kategorie ubóstwa i wykluczenia spoáecznego. Przegląd
ujĊü. [w:] Ubóstwo i wykluczenie spoáeczne. Badania. Metody. Wyniki. red. S. Golinowska,
E. Tarkowska, I. TopiĔska. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Warszawa. 2005. s. 32.
Ibidem, s. 32
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z równych jednostek, które mogą odgrywaü komplementarne role w systemie”.
W tym ujĊciu paĔstwo jest ostatecznym rezultatem politycznej inkluzji18.
Wykluczenie spoáeczne w ujĊciu socjologicznym objawia siĊ w dwóch
aspektach, a mianowicie jako:
– „kulturowa obcoĞü jednostek lub grup, których wáasne obyczaje, wartoĞci,
wzory poznawcze i sposoby percepcji czynią na tyle róĪnymi od otoczenia
spoáecznego, Īe utrudniają procesy komunikowania siĊ z nim i korzystania
z jego instytucji;
– deficyt statutowych uprawnieĔ przysáugujących jednostkom czy caáym grupom spoáecznym i/lub deficyt moĪliwoĞci realizowania tych uprawnieĔ”19.
Wykluczenie spoáeczne moĪe dotyczyü róĪnych sfer np. pracy, konsumpcji,
uczestnictwa w kulturze, a takĪe funkcjonowania w spoáecznoĞciach lokalnych
albo w polityce. Jak podaje J. CzapiĔski, badania nad wykluczeniem spoáecznym, a takĪe formami walki z nim, przede wszystkim koncentrują siĊ na:
– analizie i przeciwdziaáaniu bezrobociu,
– analizie ubóstwa i zróĪnicowania dochodów oraz programach pomocy spoáecznej (wskaĨniki ubóstwa subiektywnego i obiektywnego; obiektywny
wskaĨnik zagroĪenia ubóstwem w UE od 2001: poniĪej 60 proc. mediany
w rozkáadzie, dochodów gospodarstw domowych waĪonych í pierwszy dorosáy=1, nastĊpni czáonkowie 14+ lat =0,5 i dzieci poniĪej 14 lat= 0,3),
– problemach ludzi niepeánosprawnych,
– Ĩródáach i zapobieganiu bezdomnoĞci,
– sytuacji dzieci (dziedziczeniu wykluczenia),
– prawach spoáecznych dla poszczególnych grup ze szczególnym uwzglĊdnieniem mniejszoĞci (zwáaszcza migracyjnych),
– polityce regionalnej,
– opiece postpenitencjarnej,
– przestĊpczych grupach máodzieĪowych i subkulturach”20.

18
19

20
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Ibidem, s. 32.
T. Piecuch. Spóádzielnie socjalne jako sposób na wykluczenie spoáeczne. [w:] Wykluczenie spoáeczne. Diagnoza, wymiary i kierunki dziaáaĔ. red. Pokrzywa M., Wilk S. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów. 2013. s. 399.
J. CzapiĔski. PojĊcie wykluczenia spoáecznego. [w:] Rynek pracy i wykluczenie spoáeczne
w kontekĞcie percepcji polaków - diagnoza spoáeczna. red. I. E. Kotowska. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Warszawa. 2012. s. 129.
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1.2. Spoáeczne i psychologiczne skutki wykluczenia
Zdaniem R. Szarfenberga21 pierwszym rodzajem skutków wykluczenia spoáecznego moĪe byü niewypeánienie ról spoáecznych oraz niezabezpieczanie
wáasnej egzystencji w godny sposób. NiebezpieczeĔstwo páynące z takiej sytuacji moĪe dotyczyü izolacji spoáecznej, uboĪenia czy teĪ ubóstwa oraz utraty
poczucia godnoĞci (upokorzenia). Drugi rodzaj skutków marginalizacji,
w przeciwieĔstwie do pierwszego zakáada podejmowanie prób (czĊsto bezskutecznych) funkcjonowania spoáecznego oraz zabezpieczania wáasnej egzystencji, co moĪe czĊĞciowo opóĨniaü proces izolacji i uboĪenia. Natomiast trzeci
rodzaj skutków nie wiąĪe siĊ bezpoĞrednio z uboĪeniem, a raczej z dziaáaniami
przestĊpczymi. Jak pisze autor: „wykluczenie spoáeczne rozumiane jako sytuacje uniemoĪliwiające ma za skutek izolacjĊ spoáeczną, upokorzenie, ubóstwo
i/lub przestĊpczoĞü. Proces prowadzący do tych skutków bĊdzie wolniejszy
u jednostek z wiĊkszym potencjaáem osobowym, rodzinnym i materialnym,
a szybszy tam, gdzie te zasoby są mniejsze”22.
Wg. A. Cudo generalnie skutki wykluczenia moĪna podzieliü na:
– obiektywne – np. ubóstwo, bezdomnoĞü czy bezrobocie;
– subiektywne – np. stopieĔ niezadowolenia.
Inny zaĞ podziaá skutków wykluczenia przytoczony przez tego autora dotyczy aspektów:
– ekonomicznych – ubóstwo, niedostatek;
– spoáecznych – niskie wyksztaácenie, brak kwalifikacji;
– psychologicznych – utrata poczucia sensu, spadek poczucia wáasnej wartoĞci
lub godnoĞci, utrata poczucia toĪsamoĞci, dezintegracja etc23.
Z procesem wykluczenia spoáecznego związane jest pojĊcie „wyuczonej
bezradnoĞci”, czyli „pewnego rodzaju stanu, który charakteryzuje siĊ oczekiwaniem na przykre wydarzenia i przekonaniem, Īe nie moĪna zrobiü nic aby
temu zapobiec”24. MoĪe to pociągaü za sobą negatywne nastĊpstwa jak np. stany depresyjne, deficyt poznawczy, czy teĪ przyjĊcie postawy biernej. Natomiast
E. Aronson i inni wyuczoną bezradnoĞü definiują jako „stan pesymizmu, który
wynika z wyjaĞnienia negatywnego wydarzenia jako powodowanego przez
stabilne, wewnĊtrzne i globalne czynniki”25.
Wykluczenie informacyjne ma szereg konsekwencji edukacyjnych i spoáeczno gospodarczych, zarówno dla jednostki jak i dla spoáeczeĔstwa. Margina21
22
23
24
25

R. Szarfenberg. Raport koĔcowy Grupy II Zespoáu Zadaniowego ds. Reintegracji Spoáecznej… s. 14.
Ibidem, s. 14.
A. Cudo. Psychologiczne skutki wykluczenia spoáecznego …s. 122.
Ibidem, s. 128
Ibidem, s. 128.
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lizacja tego typu polega na „braku umiejĊtnoĞci znajdowania i racjonalnego
wykorzystania informacji w róĪnych dziaáaniach ekonomicznych i pozaekonomicznych przez czáowieka”26. Konsekwencje tej formy marginalizacji, zdaniem
A. Becla mogą prowadziü np. do zahamowania pozytywnych efektów powstawania spoáeczeĔstwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy np.. poprzez obniĪenie jakoĞci Īycia oraz wzrost róĪnic spoáecznych i dochodowych,
zmniejszenie efektów postĊpu cywilizacyjnego poprzez obniĪanie siĊ poziomu
kapitaáu ludzkiego czy teĪ zaburzają prawidáowe funkcjonowanie rynku pracy
(moĪe wrĊcz uniemoĪliwiü powrót na wspóáczesny rynek pracy)27.

1.3. Przeciwdziaáanie marginalizacji i wykluczeniu spoáecznemu
Przeciwdziaáanie ubóstwu i wykluczeniu spoáecznemu jest jednym z podstawowych celów polityki spoáecznej w Polsce. J. Nowak uwaĪa, Īe spoáeczeĔstwo moĪe przyjmowaü róĪnego rodzaju postawy, np.:
– indyferentną czyli obojĊtną,
– fatalistyczną, polegającą na wierze w istnienie siá ponadnaturalnych, które
dziaáają niezaleĪnie od wszystkiego,
– cyniczną, która polega na kierowaniu siĊ gáównie wáasnym dobrem,
– religijną, czyli związaną w wiarą w istnienie siá wyĪszych, do których moĪna siĊ zwracaü z proĞbami,
– sentymentalne angaĪowanie siĊ, wspóáczucie,
– konformistyczną, identyfikacja ze zdaniem grupy i prezentowanie tego stanowiska jako swojego,
– oportunistyczną, biernoĞü wobec problemów i wykorzystywanie ich dla
swoich interesów,
– heroiczną, próba rozwiązywania problemów bez wzglĊdu na koszty28.
Dane przytaczane przez J. Nowak wskazują, Īe ok. 80 mln mieszkaĔców
Unii Europejskiej, w tym aĪ 20 mln dzieci i ok. 8% osób pracujących naleĪy do
grupy zagroĪonych wykluczeniem spoáecznym. Pomimo, iĪ dziaáania w zakresie ograniczania wykluczenia spoáecznego spoczywają na paĔstwach, w których to zjawisko wystĊpuje to jednak Wspólnota wáącza siĊ w jego zwalczanie
26

27
28
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A. Becla. Przyczyny i skutki wykluczenia informacyjnego w spoáeczeĔstwie informacyjnym
i gospodarce opartej na wiedzy. [w:] Wykluczenie spoáeczne. Diagnoza, wymiary i kierunki
dziaáaĔ. red. Pokrzywa M., Wilk S. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów. 2013.
s. 244.
Ibidem, s. 246.
J. Nowak. Wykluczenie spoáeczne problemem wspóáczesnego Ğwiata. [w:] Wykluczenie spoáeczne. Diagnoza, wymiary i kierunki dziaáaĔ. red. Pokrzywa M., Wilk S. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów. 2013. s. 55.
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– w planach jest zmniejszenie o 20 mln liczby osób zagroĪonych ubóstwem
i wykluczeniem do 2020 roku. W ramach strategii „Europa 2020” prowadzi siĊ
dziaáania w zakresie:
– „wspierania w wymianie doĞwiadczeĔ,
– wskazywania najlepszych dziaáaĔ i praktyk,
– wprowadzania ogólnoeuropejskich przepisów,
– udostĊpniania funduszy”29.
A za najwaĪniejsze aspekty przeciwdziaáania wykluczeniu spoáecznemu
uwaĪa siĊ:
– „áatwy dostĊp do miejsc pracy,
– zabezpieczenie dostĊpu do edukacji oraz opieka zdrowotna,
– efektywniejsze wykorzystanie Ğrodków unijnych do walki z wykluczeniem
spoáecznym i dyskryminacją,
– opracowanie i wprowadzenie rozwiązaĔ dla Europy w zakresie skuteczniejszej i wydajniejszej pomocy spoáecznej w dobie kryzysu Ğwiatowego,
– tworzenie nowych organizacji pomiĊdzy instytucjami paĔstwowymi a prywatnymi”30.
WáaĞnie do Strategii „Europa 2020” odnoszą siĊ dziaáania wchodzące w zakres polityki Polski na rzecz rozwoju kraju, walki z wykluczeniem spoáecznym
i ubóstwem. Dokumenty strategiczne opracowane i przygotowane w Polsce to:
Dáugookresowa Strategia Rozwoju Kraju pn. Polska 2030, Trzecia fala nowoczesnoĞci (DSRK), Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
(KPZK) i Plan Zagospodarowania Przestrzennego Kraju oraz do 2020 r.
ĝredniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (SRK) razem ze strategiami zintegrowanymi, w tym Strategia Rozwoju Kapitaáu Ludzkiego (SRKL), istotna
z punktu widzenia walki z ubóstwem.
Ponadto wymienia siĊ jeszcze inne dokumenty takie jak: Krajowa Strategia
Rozwoju Regionalnego 2010-2020, Regiony, miasta, obszary wiejskie, Strategia Rozwoju Kapitaáu Spoáecznego (SRKS), Strategia ZrównowaĪonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa. Powstają równieĪ dokumenty kierowane do
okreĞlonej grupy bądĨ kategorii spoáecznej jak np.: w zakresie integracji spoáecznoĞci romskiej powstaje Program integracji spoáecznoĞci romskiej w Polsce
na lata 2014-2020, a w zakresie polityki senioralnej: ZaáoĪenia Dáugofalowej
Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-202031.

29
30
31

Ibidem, s. 56.
Ibidem, s. 56.
Krajowy Program Przeciwdziaáaniu Ubóstwu i Wykluczeniu Spoáecznemu 2020. Nowy wymiar
aktywnej integracji. Ministerstwo Pracy i Polityki Spoáecznej . Warszawa. 2014. s. 42.

15

Magdalena Kowalska____________________________________________________________________________

Graficzny obraz struktury Strategii Rozwoju do 2020 roku zamieszczony zostaá
na rys. 1.

ħródáo: Krajowy Program Przeciwdziaáaniu Ubóstwu i Wykluczeniu Spoáecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji. Ministerstwo Pracy i Polityki Spoáecznej . Warszawa. 2014. s. 42.

Rys. 1. Dokumenty strategiczne stanowiące o ksztaácie polityki walki z ubóstwem
i wykluczeniem spoáecznym

W Polsce dziaáania mające na celu walkĊ z wykluczeniem spoáecznym odbywają siĊ na zasadzie wspóápracy Ministerstwa Pracy i Polityki Spoáecznej
z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.
Gáównymi jednak programami wyznaczającymi cele do zrealizowania w dáuĪszej perspektywie czasu są m.in.: Rządowy Program na rzecz AktywnoĞci Spoáecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 czy teĪ Krajowy Program Przeciwdziaáania Ubóstwu i Wykluczeniu Spoáecznemu 2020. WczeĞniej realizowane
byáy np.: Narodowa Strategia Integracji Spoáecznej czy teĪ Krajowy Program
„Zabezpieczenie Spoáeczne i Integracja Spoáeczna”32.
Jeden z waĪniejszych celów Krajowego Programu Przeciwdziaáania Ubóstwu i Wykluczeniu Spoáecznemu 2020: „Nowy Wymiar Aktywnej Integracji”
obejmuje „promowanie wáączenia spoáecznego i walkĊ z ubóstwem” i zakáada
zmniejszenie siĊ grupy osób zagroĪonych wykluczeniem spoáecznym i ubóstwem o 1,5 mln. Program opiera siĊ o takie dokumenty jak np.:
32
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Krajowy Program Przeciwdziaáania Ubóstwu i Wykluczeniu Spoáecznemu 2020: Nowy Wymiar
Aktywnej Integracji. Pozyskano z: http://www.malopolska.uw.gov.pl/pomost/KPPUiWS.ppt.,
dostĊp z dnia: 19.06.2014.
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– Decyzja Rady z dnia 21 paĨdziernika 2010 obejmująca wytyczne w sprawie
polityki zatrudnienia paĔstw UE („Promowanie wáączenia spoáecznego
i walka z ubóstwem”);
– Zalecenie Komisji z dnia 3 paĨdziernika 2008 r. w sprawie aktywnej integracji osób wykluczonych z rynku pracy;
– Dáugookresowa Strategia Rozwoju Kraju;
– Strategia Rozwoju Kraju 2020;
– Strategia Rozwoju Kapitaáu Ludzkiego.
Obszary tematyczne, wchodzące w skáad tego Programu obejmują:
1. Przeciwdziaáanie wykluczeniu spoáecznemu dzieci i máodzieĪy;
2. Zapewnienie spójnoĞci dziaáaĔ edukacyjnych, spoáecznych i zawodowych;
3. Aktywną integracjĊ w spoáecznoĞci lokalnej;
4. BezpieczeĔstwo i aktywnoĞü osób starszych;
5. Zapobieganie niepewnoĞci mieszkaniowej i przeciwdziaáanie bezdomnoĞci;
6. Zarządzanie i zmiany strukturalne integracji spoáecznej33. 
ZaáoĪenia programów krajowych uwzglĊdniają fakt, Īe zarówno problem
wykluczenia spoáecznego jak i ubóstwa oraz instytucjonalne formy ich rozwiązywania maja charakter wielowymiarowy i záoĪony. Dlatego teĪ zachodzi potrzeba ich uproszczenia i uporządkowania. Kwestią wyjĞciową tutaj jest, jak
zostaáo to ujĊte w Krajowym Programie Przeciwdziaáania Ubóstwu i Wykluczeniu Spoáecznemu 2020 „niezdolnoĞü gospodarstw domowych do pokrywania wydatków koniecznych, związanych z podstawowymi potrzebami ich
czáonków w wymiarach biologicznym i spoáecznym, zobowiązaniami z przeszáoĞci (spáacanie zalegáoĞci i dáugów) i przynajmniej minimalnymi oszczĊdnoĞciami (zabezpieczenie w razie nagáych i nieprzewidzianych wydatków)”34.
Dla rozwiązania tego problemu potrzebne są dziaáania podejmowane w róĪnych obszarach, a winny one obejmowaü:
1. „Warunki gospodarczo-instytucjonalne, w których funkcjonują gospodarstwa domowe decydujące o:
– dostĊpnoĞci miejsc pracy przynajmniej minimalnej jakoĞci, którą wyznaczają standardy prawa pracy,
– dostĊpnoĞci finansowej i przestrzennej mieszkaĔ speániających podstawowe standardy jakoĞciowe,
– dostĊpnoĞci dobrej jakoĞci zabezpieczenia spoáecznego dochodu
z uwzglĊdnieniem systemu podatkowego,

33
34

Ibidem, s. 40.
Krajowy Program Przeciwdziaáaniu Ubóstwu i Wykluczeniu Spoáecznemu 2020. Nowy wymiar
aktywnej integracji...s. 40.
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– dostĊpnoĞci usáug uĪytecznoĞci publicznej , w szczególnoĞci usáug spoáecznych.
2. Decyzje gospodarstwa domowego o inwestycjach w potencjaá zatrudnieniowy i zarobkowy swoich czáonków, czyli w powiĊkszanie ich: zdrowia
w wymiarze fizycznym i psychicznym, sprawnoĞci psychofizycznej, kompetencji.
3. Decyzje gospodarstwa domowego zdąĪające do wyjaĞnienia, którzy jego
czáonkowie powinni zwiĊkszaü swój potencjaá zatrudnieniowy i zarobkowy,
którzy powinni pracowaü i z jaką intensywnoĞcią w danych warunkach gospodarczych i instytucjonalnych”35.
Jak wiĊc wynika z powyĪszego, instrumenty wspóáczesnej polityki spoáecznej powinny wpáywaü na wszystkie te sfery Īycia rodzin (na rynek mieszkaniowy, rynek pracy, instytucje zabezpieczenia spoáecznego, usáugi spoáeczne)
w taki sposób aby mogáy przede wszystkim zwiĊkszaü swój potencjaá zatrudnieniowy, a w efekcie aby pokrywaü swoje wydatki.
W Programie wskazane zostaáy osoby, które zalicza siĊ do grupy zagroĪonych wykluczeniem spoáecznym oraz ubóstwem. Są to:
– „osoby korzystające ze ĞwiadczeĔ pomocy spoáecznej;
– osoby korzystające z zatrudnienia socjalnego;
– osoby do 30 roku Īycia bez zatrudnienia, w szczególnoĞci osoby niepracujące i nieuczące siĊ;
– osoby po 50 roku Īycia niezatrudnione;
– osoby bezrobotne co najmniej 12 miesiĊcy w ostatnich dwóch latach;
– osoby niepeánosprawne;
– rodziny z trójką i wiĊcej dzieci;
– rodziny z dzieckiem niepeánosprawnym;
– osoby mieszkające w gospodarstwach rolnych nie bĊdące wáaĞcicielami
gospodarstw;
– wáaĞciciele maáych, niedochodowych gospodarstw rolnych;
– osoby bezdomne i zagroĪone eksmisją po wyroku sądowym;
– migranci;
– Ğrodowiska spoáeczne zamieszkujące obszary zdegradowane spoáecznie
i gospodarczo”36.
Strategia Rozwoju Kraju 2020 zakáada, Īe w jednym z trzech obszarów strategicznych, który odnosi siĊ do spójnoĞci spoáecznej i terytorialnej naleĪy realizowaü trzy podstawowe kierunki interwencji publicznej, a mianowicie: zwiĊk35
36
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szenie aktywnoĞci osób wykluczonych i zagroĪonych wykluczeniem spoáecznym, zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej nim zagroĪonych oraz
zwiĊkszenie bezpieczeĔstwa obywatela.
Natomiast Strategia Rozwoju Kapitaáu Ludzkiego 2020 ma za danie realizowaü cel gáówny, którym jest zmniejszenie liczby zagroĪonych ubóstwem
i wykluczeniem spoáecznym o 1,5 miliona oraz wzrost spójnoĞci spoáecznej.
WyodrĊbnia siĊ równieĪ cele operacyjne, czyli (rys. 2):
– Usáugi dla aktywnoĞci i profilaktyki – Ograniczenie wykluczenia dzieci
i máodzieĪy;
– Gwarancje dla przyszáoĞci máodzieĪy;
– Aktywna osoba i zintegrowana rodzina – odpowiedzialne lokalne Ğrodowisko;
– Zapobieganie niepewnoĞci mieszkaniowej;
– Seniorzy – bezpieczni, aktywni i potrzebni.

ħródáo: Program Przeciwdziaáaniu Ubóstwu i Wykluczeniu Spoáecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji. Ministerstwo Pracy i Polityki Spoáecznej . Warszawa. 2014. s. 51

Rys. 2. Cele operacyjne i priorytety Programu Przeciwdziaáania Ubóstwu
i Wykluczeniu Spoáecznemu
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W kontekĞcie tematu niniejszego opracowania szczególnie istotny wydaje
siĊ cel operacyjny 1 dotyczący gwarancji dla máodzieĪy (rys. 2). Obejmuje ona
dziaáania wspomagające w tworzeniu spójnego systemu edukacyjnego, spoáecznego i zawodowego, który uáatwi máodym ludziom zdobywanie kompetencji i umiejĊtnoĞci niezbĊdnych do wejĞcia na rynek pracy, a takĪe uáatwi wáączenie spoáeczne i rozwój rodziny.
Programu Przeciwdziaáania Ubóstwu i Wykluczeniu Spoáecznemu zakáada
realizacje szeĞciu priorytetów:
a) Priorytet I – przeciwdziaáanie wykluczeniu spoáecznemu dzieci i máodzieĪy,
realizowane np. poprzez nastĊpujące dziaáania: zwiĊkszenie bezpieczeĔstwa
ĪywnoĞciowego jako jedną z form pomocy dla rodzin, dzieci i máodzieĪy,
rozwój usáug edukacyjnych i opiekuĔczych dla dzieci, wsparcie dziaáaĔ
z zakresu profilaktyki wykluczenia spoáecznego prowadzonych na rzecz
rodziny czy teĪ wsparcie rodzin w kryzysie, oraz poszerzenie zakresu
wsparcia w systemie ĞwiadczeĔ finansowych dla rodzin (rys. 3);
b) Zapewnienie spójnoĞci dziaáaĔ edukacyjnych, spoáecznych i zawodowych na
rzecz dzieci i máodzieĪy. Dziaáania, które mogą w tym pomóc to np.:
wzmocnienie funkcji socjalnej i wczesno-interwencyjnej szkoáy, unowoczeĞnianie systemu ksztaácenia máodzieĪy poprzez zorientowanie na ksztaácenie
kompetencji kluczowych: kreatywnoĞci, przedsiĊbiorczoĞci oraz kooperacji,
doskonalenie modelu ksztaácenia zawodowego oraz promocja ksztaácenia
zawodowego w powiązaniu z rynkiem pracy oraz wdroĪenie kompleksowego systemu pierwszego zatrudnienia máodzieĪy;
c) Aktywna integracja w spoáecznoĞci lokalnej, realizowana poprzez: budowĊ
aktywnych, zdolnych do spoáecznego i ekonomicznego rozwoju spoáecznoĞci lokalnych czy teĪ rozwój spoáecznych usáug uĪytecznoĞci publicznej.
W tym priorytecie interesujące jest utworzenie systemu zwiĊkszania uczestnictwa w Īyciu publicznym i zawodowym jednostek i rodzin zagroĪonych
marginalizowaniem spoáecznym poprzez system aktywnej integracji (rys. 4);
d) BezpieczeĔstwo i aktywnoĞü osób starszych, realizowane poprzez dziaáania
typu: promocja aktywnoĞci zawodowej i spoáecznej seniorów, stworzenie
nowego systemu opieki nad osobami niesamodzielnymi i w podeszáym wieku cz teĪ zwiĊkszenie dostĊpnoĞci i jakoĞci opieki zdrowotnej oraz rehabilitacji medycznej dla osób starszych;
e) Zapobieganie niepewnoĞci mieszkaniowej i przeciwdziaáanie bezdomnoĞci,
a wiĊc: rozwój mieszkalnictwa i budownictwa spoáecznego, zintegrowane
dziaáania na rzecz zapobiegania utraty mieszkania, zadáuĪeniom czynszowym, eksmisjom i bezdomnoĞci czy teĪ rozwiązywanie problemu bezdomnoĞci;
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ħródáo: Krajowy Program Przeciwdziaáaniu Ubóstwu i Wykluczeniu Spoáecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji. Ministerstwo Pracy i Polityki Spoáecznej . Warszawa. 2014. s. 46.

Rys. 3. Cel operacyjny 1: Usáugi dla aktywnoĞci i profilaktyki.
Ograniczenie wykluczenia dzieci i máodzieĪy
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ħródáo: Krajowy Program Przeciwdziaáaniu Ubóstwu i Wykluczeniu Spoáecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji. Ministerstwo Pracy i Polityki Spoáecznej . Warszawa. 2014. s. 70.

Rys. 4. Plan ĞcieĪek aktywizacji oraz reintegracji spoáecznej i zawodowej

f) Zarządzanie i zmiany strukturalne systemu integracji spoáecznej – uporządkowanie systemu programowania polityki spoáecznej, zmiana systemu pomocy spoáecznej37.
W literaturze przedmiotu moĪna spotkaü róĪnie okreĞlane dziaáania sáuĪące
zapobieganiu wykluczeniu spoáecznemu w bardzo szerokim zakresie, J. Nowak
zalicza do nich m.in.:
– „uczestnictwo dzieci w wychowaniu przedszkolnym,
– efektywniejsze ksztaácenie dzieci i máodzieĪy na poziomie szkoáy podstawowej i gimnazjum,
– dostosowanie ksztaácenia wyĪszego do potrzeb ryku pracy,
– wyrównywanie deficytów intelektualnych i sprawnoĞciowych,
– ograniczanie skrajnej biedy,
37
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ograniczanie powstawania róĪnic dochodowych,
zmniejszenie dáugotrwaáego bezrobocia,
zmniejszenie bezrobocia wĞród máodych ludzi,
zwiĊkszenie zatrudnienia niepeánosprawnych,
aktywna polityka rynku pracy,
upowszechnianie ksztaácenia,
wydáuĪanie aktywnego Īycia,
zapewnienie wszystkim obywatelom ubezpieczenia zdrowotnego,
objĊcie kobiet i dzieci projektami zdrowia publicznego,
zwiĊkszenie liczby mieszkaĔ i lokali dla osób zagroĪonych wykluczeniem
spoáecznym,
– uáatwienie dostĊpu do opieki i pracowników socjalnych,
– angaĪowanie obywateli w dziaáalnoĞü na rzecz spoáeczeĔstwa,
– uáatwienie dostĊpu do poradnictwa38.
I jak podsumowuje autorka: „JeĪeli powyĪsze zalecenia bĊdą stopniowo
i systematycznie wprowadzane w Īycie, wykluczenie spoáeczne obejmie znacznie mniejszą liczbĊ osób. Wykluczonym pomogą powróciü do aktywnoĞci spoáecznej”39.
Przedstawiona powyĪej wieloaspektowa analiza wykluczenia spoáecznego
dzieci i máodzieĪy jednoznacznie wskazuje jak skomplikowana jest ta problematyka. Z drugiej strony moĪna wysunąü wniosek, Īe te kwestie naleĪą do priorytetowych w programach docelowych zmian spoáeczno-demograficznych, nie
tylko w aspekcie wsi oraz máodzieĪy wiejskiej.

38
39

J. Nowak. Wykluczenie spoáeczne problemem wspóáczesnego Ğwiata…s. 55.
Ibidem, s. 55.
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2. MàODZIEĩ WIEJSKA
W ĝWIETLE DOTYCHCZASOWYCH BADAē
2.1. Wprowadzenie w problematykĊ badaĔ nad máodzieĪą wiejską
Transformacja ustrojowa i gospodarcza lat 90-tych ubiegáego stulecia byá to
w Polsce niewątpliwie trudny okres. Związany byá on z wieloma wyrzeczeniami oraz stworzyá problemy, które nadal nie zostaáy rozwiązane. Nie wszyscy
potrafili i nadal nie potrafią radziü sobie z trudnoĞciami, których rozwiązanie
czĊsto jest poza zasiĊgiem ich moĪliwoĞci. Tak jest równieĪ w przypadku máodzieĪy, rozpoczynającej Īycie zawodowe i usiáującej znaleĨü swoje miejsce
w spoáeczeĔstwie.
Pojawiają siĊ wiĊc pytania: czy mając na uwadze trudną na ogóá sytuacjĊ
máodych ludzi w Polsce, moĪemy traktowaü ich jako jednorodną grupĊ? Czy
máodzieĪ ze wsi i z miast boryka siĊ z takimi samymi problemami?
Wydaje siĊ, Īe takie wáaĞnie rozgraniczenie rzuca dopiero Ğwiatáo na
ogromne róĪnice dotyczące obu Ğrodowisk, a wiĊc i róĪnych problemów, które
ich dotyczą.
ĝrodowisko spoáeczne, w którym Īyje jednostka odgrywa istotną rolĊ
w rozwoju jej osobowoĞci. Dotyczy to w szczególnoĞci ludzi máodych, których
osobowoĞü dopiero siĊ ksztaátuje. ĝrodowisko nie pozostaje takĪe bez wpáywu
na krystalizowanie siĊ planów máodzieĪy dotyczących przyszáoĞci i perspektyw
ich realizacji.
Niewątpliwie miasto jako miejsce zamieszkania stwarza máodym ludziom
znacznie wiĊksze moĪliwoĞci rozwoju, a co za tym idzie, szanse na lepsze dorosáe Īycie. àatwiejszy dostĊp do nauki, mniejsze jej koszty, wiĊksze moĪliwoĞci wyboru poĪądanej szkoáy, są to niewątpliwie czynniki, które powodują, Īe
róĪnice pomiĊdzy miastem, a wsią są tak wyraĨne.
Kwestia dostĊpnoĞci nauki zawsze stawiaáa máodzieĪ wiejską w niekorzystnej sytuacji. JednakĪe obecnie, kiedy sprawy finansowe w bardzo wielu przypadkach są decydujące, staje siĊ to jeszcze bardziej widoczne. W bardzo wielu
przypadkach uczniowie ze wsi nie mają moĪliwoĞci kontynuowania nauki
w mieĞcie ze wzglĊdu na zbyt wysokie koszty utrzymania. Máodzi ludzie
z miast takich problemów nie mają.
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Wiadomo, Īe osobowoĞü czáowieka ksztaátuje siĊ miĊdzy innymi poprzez
kontakt z kulturą wysoką. Dlatego tak waĪne jest aby máodzi ludzie mieli taką
moĪliwoĞü. MáodzieĪ ze wsi (szczególnie jeĞli mieszka ona z dala od duĪych
oĞrodków miejskich) ma ten kontakt mocno utrudniony. CzĊsto zdarza siĊ tak,
Īe ci, którym uda siĊ rozpocząü studia w duĪym mieĞcie, po raz pierwszy mają
okazjĊ zobaczyü spektakl teatralny czy wysáuchaü koncertu w filharmonii.
Nie moĪna równieĪ pominąü bardzo istotnej kwestii jaką niewątpliwie jest
dostĊp do komputerów, kursów jĊzykowych czy dobrze wyposaĪonych bibliotek. W obecnej sytuacji, máody czáowiek nie umiejący obsáugiwaü komputera
czy teĪ nie znający Īadnego obcego jĊzyka ma daleko mniejsze moĪliwoĞci
zawodowe niĪ jego rówieĞnik posiadający takie umiejĊtnoĞci.
Zagadnienia związane z máodzieĪą wiejską są czĊsto przedmiotem badaĔ
naukowych. Ich zakres obejmuje zarówno gáówne problemy (z róĪnicami edukacyjnymi na czele), jak równieĪ opinie dotyczące oceny polskiej rzeczywistoĞci spoáeczno-gospodarczej czy choüby systemu wartoĞci oraz orientacji Īyciowych.
PoniĪej niektóre z nich zostaną omówione.

2.2. MáodzieĪ jako kategoria spoáeczna
MáodoĞü jest pojmowana jako kategoria przejĞciowa pomiĊdzy dzieciĔstwem, a dorosáoĞcią40,natomiast wedáugG. Adamczyka41 niegdyĞnie wyróĪniano tej fazy Īycia, a samo przejĞcie z dzieciĔstwa w dorosáoĞü odbywaáo siĊ
bezpoĞrednio.
Sam moment przejĞcia i sposób w jaki nastĊpowaá oraz rytuaáy jakie mu
towarzyszyáy byáy róĪnie okreĞlane w róĪnych spoáeczeĔstwach. Jednostka
jednak mogáa funkcjonowaü tylko w roli dziecka lub dorosáego ale z czasem
doszáo do opóĨnienia momentu tego przejĞcia. Byáo to spowodowane przemianami spoáecznymi. Rola rodziny w zakresie socjalizacji powoli ulegaáa zmniejszeniu, zaĞ czĊĞüzadaĔz tego zakresu przejĊáy instytucje edukacyjne.
To wszystko spowodowaáo pojawienie siĊ dodatkowej fazy w Īyciu czáowieka – máodoĞci. Jest to czas budowania wáasnej toĪsamoĞci, zapoznania siĊ

40
41

K. Szafraniec. Pokoleniowe preferencje systemowe. Specyfika wiejska. WieĞ i rolnictwo
3(120). Warszawa. 2003. s. 29-51.
G. Adamczyk. WartoĞci spoáeczne w ĞwiadomoĞci máodzieĪy niemieckiej i polskiej. KUL Lublin.
2003. s. 295.
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z kulturądanego spoáeczeĔstwa, a takĪe zdobywania kompetencji mających na
celu opanowanie umiejĊtnoĞci ekonomicznego zapewnienia egzystencji42.
MáodzieĪ w ujĊciu socjologów stanowi kategoriĊ socjologiczną gdyĪ jak
pisze P. Sztompka „z przynaleĪnoĞci do takich zbiorowoĞci coĞ bardzo istotnego dla ich czáonków wynika i powszechnie dostrzegamy, Īe mają oni coĞ ze
sobą wspólnego – spontanicznie klasyfikujemy ich razem” 43.
Natomiast wg. A. Belcera máodzieĪ to „grupa spoáeczeĔstwa, która osiągnĊáa juĪ wiek dojrzewania ale wciąĪ znajduje siĊ pod opieka rodziców lub opiekunów”44. Wiek ten jest istotny dla póĨniejszego Īycia máodego czáowieka,
gdyĪ w tym czasie ksztaátuje siĊ jego charakter, szuka on wáasnej drogi, a takĪe
ksztaátują siĊ jego poglądy i opinie na temat otaczającego go Ğwiata – autorka
zakáada, Īe dotyczy to wieku miĊdzy 11, a 19 rokiem Īycia. Zwraca ona równieĪ uwagĊ na rosnące w tym czasie potrzeby poznawcze oraz decydujące
o okreĞleniu wáasnej toĪsamoĞci. Istotny jest teĪ fakt, Īe jest to okres, w którym
máodzi ludzie skáonni są do poszukiwaĔ w obrĊbie róĪnych sfer Īycia, które nie
zawsze są bezpieczne dla nich samych i mogą skutkowaü negatywnie w przyszáoĞci45.
MáodzieĪ bĊdąc specyficzną kategorią spoáeczną posiada pewne charakterystyczne cechy, które W. WrzesiĔski46 okreĞla jako:
– nieokreĞlone ramy wieku, inaczej byciem w stanie okreĞlającym przejĞciową
fazĊ Īycia pomiĊdzy dzieciĔstwem, a dorosáoĞcią,
– uczenie siĊ, przystosowanie siĊ do peánienia ról ludzi dorosáych i kreacja
tych ról, manipulacja i negacja ról narzuconych przez system normatywny
spoáeczeĔstwa (zwyczaje, prawo),
– zmiana przynaleĪnoĞci grupowej, wspólnota norm i wartoĞci, które owocują
powstaniem poczucia przynaleĪnoĞci i toĪsamoĞci spoáecznej, a takĪe
wprowadzenie w kulturĊ.
Jak podaje Encyklopedia socjologii o przynaleĪnoĞci do grupy máodzieĪy
decyduje przede wszystkim kryterium biologiczne, a wiĊc wiek. OczywiĞcie
jest to specyficzne kryterium gdyĪ w przeciwieĔstwie do innych ulega zmianie
– przynaleĪnoĞü do grupy máodzieĪy nie trwa dáugo.
42
43
44

45
46
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Funkcjonują róĪne podejĞcia do okreĞlania okresu wieku máodzieĔczego.
Jedno z nich zakáada, Īe moment rozpoczĊcia máodzieĔczego okresu Īycia wyznacza dojrzewanie páciowe, a za wyjĞcie z wieku máodzieĔczego przyjmuje siĊ
fakt zaáoĪenia rodziny lub podjĊcia pracy zawodowej47 .
„MáodzieĪ” moĪe byü uznana za pojĊcie niezbyt precyzyjne, szczególnie
gdy weĨmie siĊ pod uwagĊ wáaĞnie kryterium wieku. W. WrzesiĔski48 mówi
o „dojrzewającym adolescencie”, który okreĞla máodoĞü jako fazĊ rozwoju
czáowieka. WyróĪnia on tzw. „wczesną adolescencjĊ (10-15 lat), którą traktuje
siĊ jako odrĊbną kategoriĊ. Poza tym w polskiej literaturze naukowej stosuje siĊ
powszechnie „koncepcjĊ periodyzacji rozwoju”, zgodnie z którą okres dorastania obejmuje lata 12-18, zaĞ okres máodzieĔczy przypada na lata 19-25. Natomiast B. Fatyga jako máodzieĪ traktuje tĊ pomiĊdzy 15 a 25 rokiem Īycia49.
Jeszcze do innego podziaáu na grupy wieku odwoáuje siĊ psychologia rozwojowa, np. w latach 60-tych XX wieku Hurlock dzieliá máodzieĪ wg páci
i dopiero wtedy okreĞlając:
– wczesną adolescencjĊ – u dziewcząt pomiĊdzy 12-16 rokiem Īycia,
a u cháopców pomiĊdzy 14-17 rokiem Īycia;
– póĨną adolescencjĊ – u dziewcząt pomiĊdzy 17-20 (21) rokiem Īycia,
a u cháopców pomiĊdzy 18-21 rokiem Īycia50.
W. Adamski okreĞla máodzieĪ jako „spoáeczno-demograficzną kategoriĊ
osobników, pozostającą w stadium przejĞciowym pomiĊdzy okresem dzieciĔstwa i dorastania, a dorosáoĞcią, równoznaczną z osiągniĊciem samodzielnoĞci
ekonomicznej i spoáecznej”51. Znakiem czasu staje siĊ obniĪenie i zarazem
podwyĪszenie wieku máodzieĔczego – od 12 do 24-25 lat, a bywa, Īe
i 30-latkowie zaliczani są do máodzieĪy. Jest to uwarunkowane wieloma czynnikami charakterystycznymi dla wspóáczesnoĞci, a mianowicie wyraĨnemu
podwyĪszaniu siĊ wieku zawierania związków maáĪeĔskich, trudnoĞciami
z usamodzielnieniem siĊ związane z doĞü powszechnym podejmowaniem studiów wyĪszych, a takĪe trudnoĞciami ze znalezieniem pracy52.
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Encyklopedia socjologii. 1999. Tom 2. Oficyna Naukowa. Warszawa.
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27

Magdalena Kowalska____________________________________________________________________________

2.3 Problem ksztaácenia siĊ máodzieĪy wiejskiej
Ze wzglĊdu na fakt, Īe na wsi mieszka ludnoĞü zdecydowanie gorzej wyksztaácona, posiadająca niĪsze aspiracje oĞwiatowe, szanse edukacyjne dzieci
wiejskich są mniejsze niĪ dzieci mieszkających w mieĞcie. Na gorszą sytuacjĊ
dzieci wiejskich skáada siĊ szereg barier związanych z funkcjonowaniem systemu oĞwiatowego na wsi (np. mniejsze uczestnictwo dzieci w wychowaniu
przedszkolnym, wyraĨnie uboĪsza oferta edukacyjna szkolnictwa ponadpodstawowego lub zajĊü dodatkowych pozwalających na rozwój ogólny) oraz barier związanych z niĪszym poziomem wyksztaácenia rodziców oraz z gorszą
sytuacją materialną rodzin wiejskich.
Trzeba podkreĞliü wieloĞü i záoĪonoĞü czynników kulturowych, spoáecznych, ekonomicznych i organizacyjno-systemowych ograniczających moĪliwoĞci ksztaácenia siĊ dzieci wiejskich. Eliminacja tych barier jest procesem dáugofalowym, w którym rolĊ odgrywaü moĪe wiele instytucji i organizacji. Jednak
zasadnicza praca w tym zakresie spoczywa na wáadzach publicznych: samorządowych i administracyjnych.
Stwierdzenie, Īe struktura wyksztaácenia ludnoĞci na terenach wiejskich jest
niekorzystna nikogo nie dziwi. Dzieci wiejskie swoją edukacjĊ koĔczą czĊsto
na szkole zawodowej, czasem na technikum.
Na podstawie danych GUS z 1997 roku widaü jak dramatyczna wrĊcz byáa
rozpiĊtoĞü poziomu edukacji miĊdzy wsią, a miastem jeszcze kilkanaĞcie lat
temu. Dla przykáadu wyksztaácenie podstawowe niepeáne posiadaáo wówczas
niecaáe 44% ludnoĞci wiejskiej i ok. 4% miejskiej, wyĪsze zaĞ odpowiednio:
1,9% i 9,8%53. Natomiast zdaniem T. Szulca pod koniec lat dziewiĊüdziesiątych, spoĞród pracujących w rolnictwie tylko 0,5% osób miaáo ukoĔczone studia54.
Aktualnie sytuacja ulegáa zdecydowanej poprawie. OtóĪ, jak podają autorzy
Raportu o stanie wsi 2014, dane Narodowego Spisu Powszechnego z roku 2002
oraz 2011 pokazują, Īe odsetek osób ze wsi, mających wyksztaácenie wyĪsze
i Ğrednie zwiĊkszyá siĊ odpowiednio z ok. 4% do niemal 10% oraz z ok. 21%
do 25%. Natomiast odsetek osób o najniĪszym poziomie wyksztaácenia czyli
gimnazjalnym, podstawowym i niepeánym podstawowym, zmniejszyá siĊ
z 40% do prawie 32%. Mimo faktu, Īe struktura wyksztaácenia ludnoĞci wiej53
54

28

T. Borecki, W. KluciĔski. Edukacja spoáecznoĞci wiejskiej - stan obecny. WieĞ, Edukacja, Unia
Europejska. SGGW. Warszawa. 2000.
T. Szulc. Rola uczelni rolniczych w aktywizacji ksztaácenia máodzieĪy i spoáecznoĞci wiejskiej.
WieĞ. Edukacja. Unia Europejska. Materiaáy z konferencji zorganizowanej przez KancelariĊ Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z inicjatywy Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych. Wydawnictwo SGGW. Warszawa. 2000.

________________________________________________________________________ MáodzieĪ wiejska…

skiej wyraĨnie siĊ poprawia, nadal jednak odsetek osób z wyksztaáceniem wyĪszym na wsi byá w 2011 roku ponad dwukrotnie niĪszy niĪ w miastach,
a z wyksztaáceniem Ğrednim o ponad jedną czwartą niĪszy. Odwrotnie byáo
w przypadku wyksztaácenia najniĪszego, gdyĪ byá on o ponad trzy czwarte
wyĪszy55.
Istotną kwestią jest udziaá studentów ze wsi w ogólnej liczbie osób studiujących w Polsce. Warto przyjrzeü siĊ jak zmieniaáa siĊ sytuacja na przestrzeni
ostatnich piĊtnastu lat.
Dane zebrane za pomocą ankiety przeprowadzonej przez SGGW w 150
szkoáach wyĪszych zarówno paĔstwowych jak i niepaĔstwowych pozwalają
stwierdziü, Īe w 2000 roku studiowaáo w nich od 1,8 do 19,4% (Ğrednio ok.
9,5%) máodzieĪy z obszarów wiejskich. Tego typu danych dostarczają równieĪ
wyniki badaĔ przeprowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Mikoáaja
Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego, którzy podawali, Īe
na obu uczelniach uczyáo siĊ w tym czasie odpowiednio ok. 30% i 14% studentów pochodzących z maáych miasteczek i wsi56.
Godny uwagi jest fakt, Īe máodzieĪy z rodzin rolniczych byáo wówczas
jeszcze mniej, np. na SGGW mniej niĪ 8%57, a na Akademii Rolniczej w Krakowie od 3 do 18% w zaleĪnoĞci od wydziaáu58, zaĞ K. Szafraniec podawaáa, Īe
studenci wiejskiego pochodzenia stanowili najwyĪej 10% ogóáu studentów,
a cháopskiego niecaáe 5%59. O procentowym udziale studentów pochodzących
ze wsi i maáych miast wspomina równieĪ J. ĩmija, wedáug którego na uczelniach nierolniczych ich udziaá w tym samym czasie nie przekraczaá 10-15%,
wyĪszy natomiast byá udziaá studentów wywodzących siĊ ze wsi na uczelniach
rolniczych60.
Obecnie moĪna zaobserwowaü systematyczny wzrost liczby studentów ze
wsi, a dla zobrazowania tego procesu warto przywoáaü dane podawane przez
55
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K. Wasilewskiego. OtóĪ wskazuje on, Īe pomiĊdzy rokiem 1999 a 2009, udziaá
studentów pochodzących z obszarów wiejskich wzrósá na Uniwersytecie im.
M. Kopernika w Toruniu Ğrednio z ok. 15% do 24% (róĪnice wystĊpują w zaleĪnoĞci od wydziaáu: od ok. 18% na Wydziale Sztuk PiĊknych do prawie 33%
na Wydziale Teologicznym)61.
Z kolei jak podaje Urząd Statystyczny w Krakowie, w roku 2011/2012
w szkoáach wyĪszych w obszaru województwa maáopolskiego, studenci ze wsi
stanowili ok. 35% wszystkich studiujących na uczelniach publicznych i niepublicznych62.
Na podstawie powyĪszych danych liczbowych moĪna stwierdziü, Īe mimo,
iĪ roĞnie udziaá studentów pochodzących ze wsi, to jednak nadal stanowią oni
zdecydowaną mniejszoĞü w porównaniu z osobami z miast.
Jednak problem stanowi nie tylko stosunkowo niewielkie zainteresowanie
máodzieĪy wiejskiej podejmowaniem studiów wyĪszych ale równieĪ rozkáad
pozostaáych poziomów ksztaácenia. Jak podawaáa K. Szafraniec w 2002 roku,
máodzieĪ wiejska uczyáa siĊ wówczas gáównie w szkoáach zawodowych (ok.
70% wszystkich uczniów to wáaĞnie osoby ze wsi), natomiast do liceów ogólnoksztaácących trafiaáa ok. jedna czwarta wszystkich absolwentów wiejskich
szkóá podstawowych63.
Nieco bardziej optymistyczny obraz przedstawiaá w tym czasie J. Domalewski64. Wg niego zdecydowana wiĊkszoĞü dzieci wiejskich (66%) chciaáa kontynuowaü naukĊ w szkoáach Ğrednich (gáównie w liceach ogólnoksztaácących) –
co trzeci uczeĔ wiązaá swoją przyszáoĞü z zasadniczą szkoáą zawodową, a zaledwie 2% zamierzaáa ograniczyü swoją edukacjĊ do przyuczenia siĊ do zawodu
(badania przeprowadzono w gminie Bielsk k. Páocka). Jednak, jeĞli chodzi
o dzieci cháopskie to najczĊĞciej wybieraáy one zasadniczą szkoáĊ zawodową.
A jak sytuacja wygląda obecnie? OtóĪ mimo problemów ze znalezieniem
pracy dla absolwentów szkóá zasadniczych zawodowych, máodzieĪ pochodzenia cháopskiego nadal wybiera ten typ wyksztaácenia. Szkoáy podstawowe przez
lata dokonywaáy pewnej selekcji na tych, którzy powinni ksztaáciü siĊ nadal
i tych, którzy powinni pójĞü do zawodówek. Niestety, niektóre szkoáy wiejskie,
pomimo zaáoĪenia, Īe wszĊdzie powinien byü taki sam poziom ksztaácenia,
61
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czĊsto nie potrafią wáaĞciwie przygotowaü uczniów do tego, aby mogli kontynuowaü naukĊ w liceach ogólnoksztaácących.
Dzieje siĊ tak dlatego, Īe na decyzje máodzieĪy wiejskiej dotyczące wyboru
szkoáy maja wpáyw pewne specyficzne czynniki. Mają one związek z siecią
szkóá ponadpodstawowych w danym regionie, a takĪe koniecznoĞcią dojazdów
czy teĪ zamieszkania w internacie. Jednak optymistyczny jest fakt, Īe na wsi
jak i w mieĞcie wystĊpują korzystne zmiany w strukturze ksztaácenia ponadpodstawowego. OtóĪ obecnie máodzi ludzie czĊĞciej wybierają licea ogólnoksztaácące natomiast coraz rzadziej szkoáy zawodowe. JednakĪe nadal istnieją
bardzo wyraĨne róĪnice w tym wzglĊdzie pomiĊdzy wsią i miastem.
Rozpatrując problemy, które mają związek z wyborem ĞcieĪek edukacyjnych przez máodzieĪ wiejską warto wziąü pod uwagĊ ich „póĨniejszy start
w kontaktach ze Ğrodowiskiem pozarodzinnym i z edukacją”, jak to okreĞlają
autorzy Raportu „Máodzi 2011”. To jest wáaĞnie, ich zdaniem, jedna z przyczyn
„poza uboĪszą socjalizacją pierwotną”, która powoduje, Īe nadal funkcjonują
tak wyraĨne róĪnice pomiĊdzy máodzieĪą wiejską, a miejską. Gáównie chodzi
tu o wyraĨnie mniejszy udziaá dzieci ze wsi w porównaniu z dzieümi z miasta
w wychowaniu przedszkolnym – dane liczbowe wskazują, Īe niemal trzy razy
wiĊcej trzylatków i ponad dwa razy czterolatków z miasta uczĊszcza do przedszkoli niĪ dzieci ze wsi65.
Inną istotną kwestią związaną z wczesną edukacją máodzieĪy jest likwidacja
szkóá podstawowych. Jak podają autorzy „Raportu o stanie edukacji 2012”
najwiĊcej szkóá tego typu zlikwidowano do 2011 roku – w tym czasie w sumie
liczba szkóá podstawowych zmalaáa niemal o 20%. Gáównie dotyczyáo to gmin
miejskich (miast na prawach powiatu) lecz w nastĊpnych latach sytuacja w tych
samorządach ulegáa stabilizacji (widaü nawet pewien wzrost liczby szkóá tego
szczebla), (rys. 5).
Natomiast inaczej wyglądaáa sytuacja w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich – tam co prawda szkóá ubywaáo wolniej ale za to systematycznie.
I o ile w gminach miejsko-wiejskich w ostatnim czasie zaniechano likwidowania szkóá podstawowych, gdyĪ ich liczba zostaáa dostosowana do potrzeb
mieszkaĔców i moĪliwoĞci finansowych samorządów, o tyle w gminach wiejskich ten proces nadal trwa (w latach 2000-2011 najwiĊcej takich szkóá zlikwidowano wáaĞnie na ich terenie i jednoczenie utworzono tam najwiĊcej gimnazjów)66.
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ħródáo: Raport o stanie edukacji 2012. Instytut BadaĔ Edukacyjnych. Warszawa. 2013. s. 20

Rys. 5. Zmiana liczby szkóá podstawowych w latach 2000–2011 wg ich lokalizacji

Dodatkowo problem stanowią równieĪ warunki pracy wiejskiej szkoáy, bywa Īe gorzej wyposaĪonej (czterokrotnie mniejsza w stosunku do szkóá miejskich liczba pracowni przedmiotowych, dwukrotnie mniejsza sal gimnastycznych, wĊĪsza oferta jĊzykowa), a jak piszą autorzy Raportu „Máodzi 2011”
ponadto: „uboĪszej kulturowo, co oznacza, Īe wnoszone do szkoáy kulturowe
kapitaáy i jakoĞü spoáecznego wsparcia sprawiają, Īe szkoáa wiejska startuje
z niĪszego puáapu i ma wiĊkszy dystans do pokonania”67.
Struktura wyksztaácenia máodych ludzi ze wsi i z miasta nadal wyraĨnie siĊ
róĪni (rys. 6). Bardzo wyraĨnie to widaü na przykáadzie osób z wyksztaáceniem
wyĪszym – grupa osób w wieku 25-34 lat z takim wyksztaáceniem z duĪych
miast jest ponad dwukrotnie liczniejsza niĪ osób w analogicznym wieku ze wsi
(odpowiednio: niemal 55% i nieco ponad 22%).
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ħródáo: Raport o stanie edukacji 2011. Instytut BadaĔ Edukacyjnych. Warszawa. 2012. s. 54

Rys 6. Struktura wyksztaácenia grup w wieku 25–34 lata i 55–64 lata
wedáug miejsca zamieszkania (%)

Jak podają autorzy „Raportu o stanie edukacji 2011”, mimo, „iĪ na wsi odsetek osób z máodszej grupy wieku z wyksztaáceniem wyĪszym jest niĪszy niĪ
w mieĞcie to jednak wzrósá bardziej, a dokáadnie o 18 punktów procentowych.,
co oznacza aĪ 4,6-krotny wzrost w stosunku do poziomu sprzed 30 lat”. Znamienne jest to, Īe nadal stosunkowo duĪo osób ze wsi w wieku 25-34 lat koĔczy swoją edukacjĊ na poziomie zasadniczej szkoáy zawodowej (ponad 30%)
podczas gdy w grupie osób w takim samym wieku z duĪych miast jest to zaledwie 11%)68.
W tym miejscu warto przypomnieü jakich wyborów edukacyjnych dokonywaáa máodzieĪ jeszcze kilka czy kilkanaĞcie lat temu. Wg K. Szafraniec máodzieĪ wiejska uczyáa siĊ przede wszystkim w szkoáach zawodowych (które
przygotowują do prostych zawodów robotniczych), gdzie stanowiáa nawet 70%
wszystkich uczniów tych szkóá, zaĞ naukĊ w liceach ogólnoksztaácących podejmowaáo 25% absolwentów wiejskich szkóá podstawowych. WczeĞniejsze
badania tej autorki wskazywaáy podobnie - wiĊcej máodzieĪy wiejskiej trafiaáo
do szkóá zasadniczych zawodowych, (ponad 36% grupy badanej przez autorkĊ),
mniej zaĞ do szkóá otwierających drogĊ na studia (27%)69.
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Natomiast zdaniem W. KamiĔskiego maturĊ w tym czasie uzyskiwaáo jedynie 12% máodzieĪy wiejskiej70. W przypadku szkóá wyĪszych – studiowaáo
zaledwie co 140-te dziecko cháopskie71. Gdyby wierzyü róĪnym Ĩródáom publicystycznym moĪna by sądziü, Īe odsetek studentów wywodzących siĊ z obszarów wiejskich nie przekraczaá w tym czasie 2%, zaĞ jedynie co 120 – ty student
byá pochodzenia cháopskiego, co stanowiáo zaledwie 0,8% ogóáu studentów.
RównieĪ wg E. Putkiewicz i M. Zahorskiej tylko 2% studentów w tym czasie
wywodziáo siĊ ze wsi72.
Z badaĔ przeprowadzonych przez TNS OBOP w 2003 roku wynika, Īe aĪ
80% máodzieĪy wiejskiej po ukoĔczeniu gimnazjum wybraáo szkoáy koĔczące
siĊ maturą. NajwiĊkszym powodzeniem cieszyáy siĊ licea ogólnoksztaácące
i naukĊw nich zadeklarowaáo 37% badanych; technika wybraáo 28% natomiast
licea profilowane 15% máodych ludzi. Co do zasadniczych szkóá zawodowych
to uczĊszczaáo do nich 14% spoĞród badanych. Nie dziwi naturalnie, Īe dziewczĊta ze wsi chĊtniej wybieraáy licea ogólnoksztaácące i profilowane, cháopcy
natomiast technika i szkoáy zawodowe73.
M. KwieciĔska-Zdrenka zwracaáa uwagĊ na to, iĪ absolwenci wiejskich
szkóá podstawowych i gimnazjalnych mieli niewielkie szanse na kontynuacjĊ
nauki w dobrych szkoáach Ğrednich. NajczĊĞciej wybierali wiĊc szkoáy zawodowe, które znajdowaáysiĊw maáych miastach ale te z kolei oferowaáyzazwyczaj niskąjakoĞüksztaácenia74.
Obecnie máodzieĪ wiejska, podobnie zresztą jak miejska, z myĞlą o podjĊciu
w przyszáoĞci studiów wyĪszych, wybiera gáownie licea ogólnoksztaácące (na
naukĊ w nich decyduje siĊ 56% wiejskich gimnazjalistów). Bywa jednak, Īe są
to szkoáy o niĪszym poziomie nauczania i wymagaĔ. JednoczeĞnie coraz czĊĞciej obiektem wyboru są technika – w ciągu 6 lat zainteresowanie tymi szkoáami wzrosáo na wsi o 10 punktów procentowych (z ok. 24% w 2003 roku do
ponad 34% w roku 2009)75.
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UkoĔczenie studiów wyĪszych staje siĊ dla máodych ludzi czymĞ absolutnie
naturalnym, a odsetek máodzieĪy planującej uzyskaü wyĪsze wyksztaácenie
roĞnie – jak podaje Dáugosz dotyczy to planów ok. 80% máodych ludzi oraz ok.
70% ich rodziców76.
Dotyczy to oczywiĞcie równieĪ máodzieĪy wiejskiej. Jak podają autorzy Raportu „Máodzi 2011” od dáuĪszego czasu moĪna obserwowaü bardzo duĪe zainteresowanie máodzieĪy wiejskiej studiami wyĪszymi (w szczytowym momencie
nawet do blisko 70% wĞród maturzystów). Interesujące wydają siĊ dane odnoĞnie odsetka máodych ludzi ze wsi studiujących w tradycyjnych oĞrodkach akademickich, gdzie dochodzi on Ğrednio do 21% ogóáu studiujących, podczas gdy
w nowych oĞrodkach nawet do 35%. Zdaniem autorki, máodzieĪ ze Ğrodowisk
wiejskich zazwyczaj wybiera te uczelnie i te kierunki, które proponują mniej
rygorystyczne procedury rekrutacyjne wiĊc zasada jest taka – im mniejsza konkurencja na wejĞciu, tym wiĊkszy udziaá wiejskiej máodzieĪy77.
Omawiając przyczyny, które powodują, Īe poziom szkolnictwa na obszarach wiejskich tak dalece odstaje od poziomu miejskiego, W. KluciĔski
i T. Borecki skupiwszy siĊ gáównie na szkoáach zawodowych stwierdzają, Īe
zbyt maáo jest w ich programach „pobudzenia intelektualnego, chĊci poszukiwania prawdy, üwiczenia umysáu, które dają wg ks. prof. Józefa Tischnera nauki nieuczynkowe, a których jest tak maáo w Ğrednim szkolnictwie zawodowym”.
I dalej: „Wydaje siĊ, Īe ksztaácenie instrumentalne powinno odbywaü siĊ po
zdobyciu wáaĞciwej wiedzy podstawowej, a jeĪeli odbywa siĊ równolegle, to
z zachowaniem wáaĞciwych proporcji”78.
Wspomniane powyĪej kwestie, a takĪe wiele innych problemów mających
swe Ĩródáo w ograniczaniu niektórych przedmiotów np. jĊzyków obcych
w szkoáach wiejskich, a takĪe w sáabym wyposaĪeniu tychĪe szkóá, sprawiają
Īe máodzieĪ wiejska ma trudnoĞci z dostaniem siĊ na studia, szczególnie na
dobre uczelnie paĔstwowe. JednakĪe okreĞlenie odsetka osób pochodzących ze
wsi wĞród ogóáu studiującej máodzieĪy okazuje siĊ trudne, na co wskazują
znaczne rozbieĪnoĞci ocen przytaczanych w literaturze.
Mówiąc o moĪliwoĞciach ksztaácenia siĊ máodzieĪy wiejskiej warto nieco
uwaĪniej przyjrzeü siĊ wybieranym przez nią systemom nauki.
Nie od dziĞ wiadomo, Īe szansą na zdobycie wyksztaácenia przez máodych
ludzi z obszarów wiejskich są studia zaoczne, które pomimo opáat w ogólnym
rozrachunku są i tak taĔszą formą nauki niĪ studia stacjonarne. Dzieje siĊ tak
dlatego, Īe koszty (zakwaterowanie, utrzymanie, pomoce naukowe etc.), które
76
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musiaáby ponieĞü kandydat na studia podejmując naukĊ w mieĞcie są bardzo
wysokie. Ponadto, studiując stacjonarnie nie moĪe jednoczeĞnie pracowaü zarobkowo. Jednak nie jest to jedyny problem osób pochodzących z miejscowoĞci
oddalonych od oĞrodków miejskich. Bywa, Īe zbyt wysokie są równieĪ koszty
jakie musiaáyby ponieĞü osoby chcące studiowaü zaocznie w duĪych oĞrodkach
akademickich. Te koszty to gáównie dojazdy, a takĪe zakwaterowanie przez
okres sobotnio – niedzielnych zjazdów.
MoĪna powiedzieü, Īe rysujący siĊ na podstawie wszystkich zaprezentowanych badaĔ obraz aspiracji oĞwiatowych máodzieĪy wiejskiej jest umiarkowanie optymistyczny. Jednak ciekawe moĪe byü przedstawienie w tym miejscu
próby odpowiedzi na pytanie „Czy Polacy cenią wyksztaácenie”? MoĪna jej
oczekiwaü poznając wnioski z badaĔ prowadzonych na zlecenie CBOS w latach 1993-2009 na ogólnopolskiej próbie dorosáych Polaków79.
OtóĪ, kilkanaĞcie lat temu Polacy w ogromnej wiĊkszoĞci uwaĪali, Īe warto
siĊ ksztaáciü. Od roku 1993 do 2002, odsetek osób doceniających znaczenie
dobrego wyksztaácenia wzrósá o 15 punktów procentowych, podczas gdy odsetek osób twierdzących, Īe nie warto siĊ uczyü zmalaáo o 13 punktów procentowych. Dla 70% respondentów wĞród powodów, dla których warto siĊ ksztaáciü
najwaĪniejszy byá taki, Īe wyksztaácenie zapewnia wysokie zarobki. Zdaniem
92% badanych osób ludziom wyksztaáconym áatwiej zrobiü karierĊ, a dla ponad
80% pozwala ono na unikniĊcie biedy, zuboĪenia, a takĪe bezrobocia. Co ciekawe, w porównaniu z 1993 rokiem znacznie wzrosáo znaczenie motywów
związanych z pewnoĞcią pracy oraz korzyĞciami finansowymi oraz áatwiejszym
Īyciem, zmalaáo natomiast znaczenie motywacji „samorozwojowych i intelektualnych oraz prestiĪowych i zawodowych”80.
Do 2009 roku liczba opinii i wartoĞci wyksztaácenia i koniecznoĞci jego
zdobywania nie tylko nie ulegáa zmniejszeniu ale wrĊcz przeciwnie – jest ona
powszechna. Nadal, w porównaniu do lat wczeĞniejszych najwaĪniejszym
powodem, dla którego warto siĊ ksztaáciü jest kariera zawodowa. JednoczeĞnie
w porównaniu z 1994 rokiem nastąpiá wzrost liczby osób, które deklarują, Īe
w swojej pracy nie wykorzystują zdobytego wyksztaácenia co Ğwiadczy o wzroĞcie aktywnoĞci zawodowej Polaków ale równieĪ o tym, Īe nie zawsze mogą
oni wykorzystaü posiadane kwalifikacje.
WaĪnym aspektem związanym ze zdobywaniem wyksztaácenia są deklaracje
dotyczące chĊci doszkalania siĊ. Jednak opinie tutaj są podzielone: ok. poáowa
79
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badanych osób wyraziáaby taką chĊü gdyby pojawiáy siĊ moĪliwoĞci podniesienia kwalifikacji (takie opnie są silnie uzaleĪnione od wieku u wyksztaácenia)81.
Na róĪnice szans edukacyjnych dzieci mieszkających na wsi i w mieĞcie
skáada siĊ wiele czynników, trzeba jednak podkreĞliü brak sprawnego systemu
stypendiów i opieki socjalnej umoĪliwiającej i stymulującej podejmowanie
i kontynuowanie nauki przez dzieci z biednych rodzin. Obecnie moĪna mówiü
o istnieniu bariery ekonomicznej juĪ na poziomie szkolnictwa Ğredniego, a istniejące fundusze stypendialne nie są w stanie zaspokoiü potrzeb wszystkich
uczniów i studentów.
Niemniej istnieją pewne formy pomocy dzieciom i máodzieĪy pochodzącym
z obszarów wiejskich. Są to stowarzyszenia i fundacje pozarządowe mające na
celu udzielanie pomocy najbiedniejszym np. w formie stypendium.
Oto kilka z nich:
1. „Fundacja im. Zofii i Wáadysáawa Pokusów Wspierania Edukacji MáodzieĪy
Wiejskiej”.
Zostaáa ona zarejestrowana w czerwcu 1999 roku i powoáana w celu:
– finansowego wspierania uczącej siĊ máodzieĪy;
– inicjowania i wspierania dziaáaĔ zmierzających do podniesienia poziomu
rozwoju intelektualnego máodego pokolenia wsi;
– propagowania koncepcji jednoĞci europejskiej i budowania demokratycznego spoáeczeĔstwa obywatelskiego.
Cele te realizowane są m.in. poprzez:
– organizowanie i finansowanie szkoleĔ, kursów, sympozjów i wykáadów
związanych z rozwojem oĞwiaty i kultury na wsi;
– pomoc w finansowaniu wydatków związanych z nabywaniem ksiąĪek,
fachowej prasy, pomocy szkolnych i programów komputerowych;
– dofinansowanie i finansowanie stypendiów;
– pokrywanie kosztów związanych z praktykami wakacyjnymi, krajowymi
i zagranicznymi.
Pierwsze stypendia zostaáy przyznane juĪ w roku akademickim 1999/2000. Do
chwili obecnej z jej finansowej pomocy skorzystaáo 478 stypendystów z kilkudziesiĊciu uczelni w kraju82.
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2. „Fundusz Stypendialny dla MáodzieĪy Wiejskiej im. Aleksandry Bąkowskiej”.
Fundusz dziaáa od 2001 roku, a jego patronką jest Aleksandra Bąkowska,
zaáoĪycielka szkóá dla cháopców i dziewcząt wiejskich z rodzin rolniczych.
Celem funduszu jest przyznawanie stypendiów dla zdolnej i pracowitej máodzieĪy wiejskiej z niezamoĪnych rodzin z okolic Ciechanowa, uczĊszczającej
do szkóá ponadgimnazjalnych lub rozpoczynającej studia wyĪsze. Rocznie
Fundacja udziela pomocy stypendialnej od dwudziestu kilku do trzydziestu
uczniom i studentom w systemie comiesiĊcznym83.
3. „Fundacja Batorego” Projekt o nazwie: Lokalne programy stypendialne
„Równe szanse”.
Celem programu jest pomoc stypendialna dla máodzieĪy szkolnej, uczniów
szkóá gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pochodzących z niezamoĪnych
Ğrodowisk, szczególnie z mniejszych miejscowoĞci. Odbywa siĊ to poprzez
wsparcie organizacji pozarządowych, prowadzących lokalne programy stypendialne.
W roku szkolnym 2014/2015 roku 40 organizacji otrzymaáo dotacje, które
powiĊkszone o fundusze zebrane w Ğrodowisku lokalnym, pozwoliáy na ufundowanie stypendiów dla 881 uczniów84. Fundacja Batorego zarządza:
a) Funduszem im. Iwony Winiarskiej-Feleszko, utworzonym w 2008 roku.
Jego Ğrodki przeznaczane są na stypendia dla máodych ludzi z niezamoĪnych
Ğrodowisk mniejszych miast i obszarów wiejskich. Fundusz oferuje:
– stypendia na I rok studiów w wysokoĞci 500 zá miesiĊcznie przez 10 miesiĊcy roku (od wrzeĞnia do czerwca),
– moĪliwoĞü uzyskania ze strony przyjacióá Funduszu pomocy w zaaklimatyzowaniu siĊ w Warszawie, znalezieniu mieszkania, miejsca praktyki, dorywczej pracy itp85.
b) Funduszem „RozwiĔ Skrzydáa" im. J. i J. Putka, utworzonym w 2011 roku.
Jego Ğrodki przeznaczone są na stypendia dla máodych ludzi z rodzin o niskich dochodach, dla których nie byáoby moĪliwoĞci podjĊcia studiów na
uczelniach wyĪszych bez pomocy stypendialnej. Fundusz oferuje:
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– stypendia rekrutacyjne na pokrycie kosztów związanych z procesem rekrutacji na studia np. koszty opáaty rejestracyjnej, dojazdu na egzaminy itp.,
– stypendia na I rok studiów w wysokoĞci 630 zá miesiĊcznie, przez 10 miesiĊcy roku akademickiego (od wrzeĞnia do czerwca),
– moĪliwoĞü ubiegania sie o stypendia na II i III rok86.
4. Maáopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Projekt wspóáfinansowany ze Ğrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoáecznego, budĪetu paĔstwa oraz budĪetu Województwa
Maáopolskiego, realizowany w latach 2008-2015.
Jego celem jest rozwój wyksztaácenia i kompetencji w regionach, gáównie
poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoĞci
usáug edukacyjnych Ğwiadczonych w systemie oĞwiaty oraz pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych. W ramach projektu kaĪdego roku
przyznawane są stypendia dla szczególnie uzdolnionej máodzieĪy uczĊszczającej do szkóá gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Województwa
Maáopolskiego.
Wsparcie stypendialne ucznia wynosi 500 zá, przyznawane na okres 12 miesiĊcy (od wrzeĞnia do sierpnia), a áącznie do tej pory przyznano 3150 stypendiów87
5. Program „Stypendia Pomostowe.
Jest to system stypendialny, w ramach którego studenci pochodzący z maáych miast i wsi, z rodzin niezamoĪnych, mogą otrzymaü stypendium na I rok
studiów oraz wsparcie na dalszych latach edukacji akademickiej.
Program zostaá utworzony w 2002 r. przez Polsko-AmerykaĔską FundacjĊ
WolnoĞci w celu pomocy w rozwiązywaniu istotnego problemu spoáecznego,
czyli nierównego dostĊpu do studiów wyĪszych dla máodzieĪy pochodzącej
z obszarów wiejskich oraz maáych miast.
Stypendium pomostowe na I rok studiów, skierowane jest do maturzystów,
którzy uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego i zostali przyjĊci
na I rok studiów oraz:
– pochodzą z rodzin byáych pracowników PGR,
– paĔstwowych domów dziecka,
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– rodzin zastĊpczych,
– są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkoáach ponadgimnazjalnych,
– zostali rekomendowani do udziaáu w Programie przez wspóápracujące
w jego ramach pozarządowe organizacje lokalne.
Stypendium na I rok studiów wynosi 5.000 zá i jest wypáacane w 10 miesiĊcznych ratach. Honorowy Patronat nad XII edycją Programu Stypendiów Pomostowych sprawuje Pani Anna Komorowska, MaáĪonka Prezydenta RP88.

2.4. Sytuacja máodzieĪy na lokalnych rynkach pracy
Máodzi ludzie nie zawsze zdają sobie sprawĊ z faktu, Īe ich wybory edukacyjne w przyszáoĞci bĊdą determinowaáy karierĊ zawodową. OsiągniĊcie okreĞlonej pozycji edukacyjnej pozwala na zrealizowanie aspiracji zawodowych,
które czĊsto okreĞlane są jako „aspiracje uzyskania sukcesu w dziaáaniu”. Decyzja dotycząca wyboru zawodu jest waĪna zarówno dla samego czáowieka, jak
i dla caáego spoáeczeĔstwa, gdyĪ to máodzi ludzie tworzą nowe pokolenie, natomiast z pracą zawodową związane są odpowiednie zarobki, a zatem takĪe
okreĞlony status spoáeczny89.
WaĪnym czynnikiem przesądzającym o preferencjach i wyborach edukacyjnych máodych ludzi jest pewnoĞü zatrudnienia, jaką gwarantują okreĞlone studia, a jak piszą autorzy Raportu „Máodzi 2011”: „wiejscy maturzyĞci czĊĞciej
wybierają kierunki tradycyjne, które prowadzą do „konkretnego” zawodu (np.
nauczycielskiego), leĪącego w zasiĊgu ich wyobraĨni”90.
Jak podaje Ministerstwo Pracy i Polityki Spoáecznej na koniec 2012 r.
w ewidencji bezrobotnych znajdowaáo siĊ ponad 238 tys. osób do 25 roku Īycia
zamieszkaáych na terenach wiejskich. Jest to wiĊc ponad jedna czwarta wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych zamieszkaáych na wsi. RównoczeĞnie
naleĪy podkreĞliü, Īe zanotowano ich wzrost w stosunku do 2011 roku o ponad
6 tysiĊcy osób91.
Warto dodaü, Īe aktywnoĞü ekonomiczna ludnoĞci w wieku 15 lat i wiĊcej
na drugi kwartaá 2012 roku wynosiáa na wsi ok. 56%, podczas gdy stopa bezro88
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bocia w tym czasie osiągnĊáa wartoĞü ponad 10%92. Województwo maáopolskie
byáo drugim w Polsce co do udziaáu bezrobotnych do 25 roku Īycia zamieszkaáych na wsi (ok. 32%).
Dla porównania w 2008 roku osoby w wieku do 24 roku Īycia w ogólnej
liczbie bezrobotnych stanowiáy ok. 21 %. W urzĊdach pracy w tym czasie zarejestrowanych byáo 284500 osób. W stosunku do 2002 roku liczba ta zmniejszyáa siĊ aĪ o 611300 bezrobotnych. NajwiĊcej máodych ludzi bez pracy byáo
w województwie mazowieckim, a nastĊpnie podkarpackim i maáopolskim93.
WaĪną zmienną róĪnicującą máodych bezrobotnych byáa dáugoĞü staĪu pracy. I tak na koniec 2012 r. spoĞród zarejestrowanych bezrobotnych do 25 roku
Īycia zamieszkaáych na wsi, najliczniejszą populacjĊ stanowiáy osoby bez staĪu
pracy, byáo to niemal 53% wszystkich máodych bezrobotnych zamieszkaáych na
wsi. Drugą grupą pod wzglĊdem skali omawianego zjawiska byli máodzi bezrobotni posiadający 1-5 letni staĪ pracy (26%), a dalej bezrobotni ze staĪem
pracy do 1 roku (ok. 20%).
SpoĞród bezrobotnych do 25 roku Īycia osoby poszukujące pracy powyĪej
12 miesiĊcy stanowiáy prawie 25% caáej badanej populacji, podobnie jak grupa
usiáująca znaleĨü pracĊ przez okres od 1 do 3 miesiĊcy. Natomiast prawie 24%
osób szukaáo pracy od 3 do 6 miesiĊcy, zaĞ najmniej liczne grupy stanowiáy osoby
poszukujące pracy do 1 miesiąca (niecaáe 11%) oraz od 6 do 12 miesiĊcy
(ok. 16%).
Podsumowując autorzy sprawozdania podają, Īe máodzi bezrobotni zamieszkali na wsi dáuĪej poszukują pracy od mieszkaĔców miast (odpowiednio
8,6 miesiąca wobec 7,2 miesiąca).
NajwiĊcej bezrobotnych do 25 roku Īycia, zamieszkaáych na wsi, posiadaáo
wyksztaácenie policealne i Ğrednie zawodowe (ok. 30%) oraz zasadnicze zawodowe (25%). Natomiast osób z wyksztaáceniem Ğrednim ogólnoksztaácącym
byáo ok. 20%, a z wyksztaáceniem gimnazjalnym i poniĪej – zarejestrowanych
byáo ok. 18%. Najmniej osób w tej populacji legitymowaáo siĊ dyplomami
wyĪszych uczelni, raptem ok. 7%94.
Máodzi ludzie, jak wskazują autorzy „Raportu o stanie edukacji” z 2013 roku najczĊĞciej wybierają albo naukĊ albo pracĊ i bardzo rzadko áączą ze sobą
obie te aktywnoĞci. (rys. 7). Nie moĪe oczywiĞcie dziwiü fakt, Īe w najmáodszych grupach wieku dominują osoby bierne zawodowo ale uczące siĊ oraz, Īe
wraz z wiekiem udziaá procentowy takich osób dynamicznie maleje. Do tej
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GUS. AktywnoĞü Ekonomiczna LudnoĞci Polski. IV kwarta 2012. Warszawa. 2013.
GUS. Bezrobocie rejestrowane I-III kwartaá 2008. Zakáad Wydawnictw Statystycznych Warszawa. 2008.
Raporty, sprawozdania, rynek pracy.
Pozyskano z: http//www.mpips.gov.pl/analizy-iraporty/raporty sprawozdania/rynek-pracy. Data dostĊpu: 12.06.2014r.
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grupy zalicza siĊ niemal 90% 18-latków, co drugi 20-latek i prawie co dziesiąty
25-latek. Natomiast wraz z wiekiem powiĊksza siĊ grupa osób pracujących i nie
podejmujących nauki (dotyczy to 15% 20-latków, 56% 25-latków, i 73%
30-latków)95.
Jak podają autorzy Raportu, ciekawie prezentuje siĊ grupa máodych osób,
áącząca naukĊ z pracą. Ich udziaá w najstarszych i najmáodszych grupach wieku
wynosi Ğrednio okoáo 4-5%. Jednak wzrasta on wyraĨnie wĞród osób w wieku
22-24 lata i dotyczy przede wszystkim pracujących studentów, a szczególnie
studentów studiów niestacjonarnych.
Najbardziej zagroĪone wykluczeniem są osoby, które znajdują siĊ na drugim
biegunie, to znaczy nie pracujące i nie kontynuujące ksztaácenia – w caáej populacji dotyczy to Ğrednio ok. 9% osób w przedziale wieku 18-30 lat. Okazuje
siĊ, Īe wiĊkszoĞü tych osób stanowią kobiety (prawie 74%), a ich brak aktywnoĞci w sferze edukacyjnej i zawodowej prawdopodobnie wiąĪe siĊ z opieką
i wychowywaniem dzieci96.

ħródáo: Raport o stanie edukacji 2012. Instytut BadaĔ Edukacyjnych. Warszawa. 2013. s. 74

Rys. 7. Struktura osób w grupie wieku 18–30 lat wg aktywnoĞci edukacyjnej i zawodowej (%)
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Zjawisko áączenia pracy zarobkowej z nauką byáo równieĪ przedmiotem
badaĔ przeprowadzonych przez CBOS97. Wynika z nich, Īe ponad poáowa osób
w wieku od 18 do 24 lat nie pracuje w ogóle, a w wieku 25-29 lat, pracĊ w peánym wymiarze czasu posiada 65% badanych, w niepeánym wymiarze 3%, natomiast wyáącznie dorywczo pracuje 8%. Co do powodów podejmowania przez
máodzieĪ pracy, to najczĊĞciej wskazuje ona na: chĊü przynajmniej czĊĞciowego uniezaleĪnienia siĊ od rodziców (27%) oraz koniecznoĞü dokáadania siĊ do
ponoszonych przez rodziców kosztów utrzymania (22%). Natomiast osoby ze
starszej grupy wieku wymieniaáy niemal równie czĊsto koniecznoĞü samodzielnego utrzymywania siebie albo swojej rodziny (19%). Z kolei gáównym powodem niepodejmowania pracy i pozostawania na utrzymaniu rodziny jest wĞród
osób w wieku od 18 do 24 lat kontynuowanie nauki (80%)98.
Ciekawych wniosków dostarcza Raport „MáodzieĪ na wsi” z badaĔ przeprowadzonych w ramach wspóápracy Pracowni BadaĔ i Innowacji Spoáecznych
„Stocznia” z Polsko-AmerykaĔską Fundacją WolnoĞci odnoĞnie sytuacji spoáeczno – zawodowej máodzieĪy w Polsce99. Ze wzglĊdu na fakt, Īe praca jest
dla máodych ludzi jednym z wyĪej cenionych warunków udanego Īycia, zapytano ich jaka powinna ona byü. Zdaniem máodzieĪy zarówno ze wsi jak i z miasta, dobra praca to taka, która daje odpowiednie zarobki, stabilnoĞü zatrudnienia i nie jest zbyt stresująca. Natomiast róĪnice pomiĊdzy máodymi ludĨmi
pochodzącymi ze wsi i z miasta pojawiają siĊ w przypadku takich odpowiedzi
jak: znaczenie rozwoju osobistego w pracy oraz pracy zgodnej z umiejĊtnoĞciami. Jak piszą autorki Raportu, A. StrzemiĔska, M. WiĞnicka: „Kategoria
rozwój osobisty wydaje siĊ byü mniej znana mieszkaĔcom wsi, a tym samym
mniej doceniana. Z kolei nacisk na pracĊ zgodną z umiejĊtnoĞciami moĪe oznaczaü wiĊkszą potrzebĊ poczucia bycia na wáaĞciwym miejscu, inny sposób
rozumienia umiejĊtnoĞci – nie jako dyspozycji i kompetencji, a konkretnych
kwalifikacji, fachu. MoĪe teĪ oznaczaü gorsze (mentalne) przygotowanie do
wymogów pewnych segmentów rynku pracy”.
Interesujący jest wniosek, jaki wysuwają ww. autorki dotyczący opinii na
temat máodzieĪy z maáych, a nawet Ğrednich miast. OtóĪ pod wzglĊdem znaczenia rozwoju osobistego i pracy zgodnej z umiejĊtnoĞciami, tym máodym
ludziom duĪo bliĪej do máodzieĪy wiejskiej niĪ wielkomiejskiej. Pozostaáe
cechy pracy, takie jak: dogodne godziny, duĪa samodzielnoĞü, moĪliwoĞü
97
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Komunikat z badaĔ: „Sytuacja rodzinna i materialna máodych Polaków i ich postawy konsumpcyjne”. CBOS BS/165/2013. Pozyskano z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_165
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szybkiego awansowania, moĪliwoĞü wykonywania pracy w domu, dáugi urlop,
robienie czegoĞ powaĪanego przez ludzi, miaáy porównywalne znaczenie zarówno dla máodzieĪy ze wsi jak i z miasta100.
Warto równieĪ przytoczyü wyniki badaĔ przeprowadzonych przez P. Dáugosza wĞród podkarpackiej máodzieĪy101. Dla máodych ludzi z tego regionu dobra
praca to taka, która przede wszystkim daje osobistą satysfakcjĊ i przyjemnoĞü
(ponad 95% wskazaĔ) oraz umoĪliwia indywidualny rozwój i wykorzystanie
zdolnoĞci (95%), a takĪe przynosząca wysokie korzyĞci materialne (ok. 93%
odpowiedzi).
WaĪną kwestią dla máodzieĪy jest równieĪ pewnoĞü zatrudnienia, a najmniej
istotna zdaje siĊ byü praca przynosząca wáadzĊ – ten aspekt jest waĪny jedynie
dla ok. 32% máodych ludzi.
Obecnie alternatywą dla máodych ludzi, (równieĪ ze wsi) są zarobkowe wyjazdy zagraniczne. MoĪna bez trudu wskazaü regiony, w których niemal z kaĪdego gospodarstwa domowego wyjechaáa w celach zarobkowych za granicĊ
jedna, a czasem wiĊcej osób. Nie jest zaskoczeniem, Īe w wiĊkszoĞci dotyczy
to ludzi máodych. Autorzy raportu „Máodzi 2011” piszą nawet o „máodzieĪowym charakterze” dzisiejszych migracji Polaków ze wzglĊdu na fakt, Īe gáównie migrują osoby w wieku 18-30 lat. I tak, o ile w 1997 roku odsetek migrujących w wieku 18-34 lata wynosiá 48%, a w 2002 juĪ 63%, o tyle np. pod koniec
2006 roku byáo to juĪ ponad 70%102.
Szacuje siĊ, Īe dáuĪszy (dwa miesiące i wiĊcej) pobyt za granicą ma za sobą
blisko dwie trzecie máodych Polaków mieszkających obecnie w kraju. Autorzy
Raportu twierdzą, Īe na tle tych, którzy nigdy nie wyjeĪdĪali, wyróĪnia ich
lepsza sytuacja dochodowa, lepsze wyksztaácenie oraz wyĪsze aspiracje konsumpcyjne. Natomiast jest i grupa takich, których pobyt za granicą niewiele
zmieniá: nadal mieszkają z rodzicami lub w wynajĊtym pokoju, mają niepewną
sytuacjĊ zawodową i niejasne perspektywy na samodzielne Īycie. Wracają do
kraju z róĪnych powodów, albo dlatego, Īe „rozczarowali siĊ zagranicą” (25%),
albo dlatego, Īe „osiągnĊli zaáoĪone cele i dostrzegli perspektywy lepszego
Īycia w Polsce” (35%), albo „z powodu tĊsknoty za bliskimi” (36%).
SpoĞród tych, którzy dotychczas nie wyjeĪdĪali na dáuĪej, ponad jedna piąta
planuje wyemigrowaü, a ci, którzy wrócili do kraju po dáuĪszym lub krótszym
wyjeĨdzie zagranicznym i nie planują juĪ emigrowaü (prawie poáowa máodych
ludzi) to przede wszystkim osoby dobrze i bardzo dobrze wyksztaácone, dobrze
zarabiające, mające wáasny dom lub mieszkanie, pewną sytuacjĊ zawodową (są
100
101
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to zazwyczaj specjaliĞci, urzĊdnicy, reprezentanci wolnych zawodów), znający
jĊzyki obce. Powody powrotu byáy związane gáównie z obowiązkami w kraju
i „przekonaniem, Īe tu Īyje siĊ lepiej”103.
Omawiane badania wskazują na jeszcze jedną interesującą kwestiĊ, a mianowicie: prawie 30% máodych ludzi nie tylko nie wyjeĪdĪaáo dotychczas z Polski w celach zarobkowych ale równieĪ wcale nie uwzglĊdniają oni takich wyjazdów w swoich planach Īyciowych (tabela 1). A co jeszcze ciekawsze,
dotyczy to gáównie máodych mieszkaĔców wsi o niskim kapitale kulturowym,
niepewnej sytuacji zawodowej, dysponujących bardzo niskimi dochodami. Jak
piszą autorzy Raportu: „są oni Īyciowo pasywni, niechĊtni zmianom miejsca
zamieszkania i zmianom kwalifikacji zawodowych”104.
Tabela 1. DoĞwiadczenia i nastawienia migracyjne máodzieĪy (%)

ħródáo: Raport „MáodzieĪ 2011 opracowany na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Warszawa. s 375

Natomiast ci, którzy deklarują chĊü kontynuacji doĞwiadczeĔ migracyjnych,
czy to na czas okreĞlony czy teĪ na staáe (áącznie ok. 16% osób), to w wiĊkszoĞci mieszkaĔcy wiĊkszych miast, mający roĪne (ale najrzadziej niskie) wyksztaácenie, pozostający bez pracy bądĨ pracujący dorywczo, a takĪe bez samodzielnego mieszkania i bez rodziny. Jest to grupa máodych ludzi, która „wierzy
w zagranicĊ” i jest przekonana, Īe „tam Īyje siĊ lepiej i áatwiej”105.

103
104
105

Ibidem, s. 375.
Ibidem, s. 375.
Ibidem, s. 375.

45

Magdalena Kowalska____________________________________________________________________________

2.5. Miejsce rolnictwa w dąĪeniach Īyciowych máodzieĪy
W Polce na obszarach wiejskich mieszka, jak podają autorzy Raportu „Máodzi 2011” przygotowanego na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
wiĊcej ludzi máodych, bo ponad 21% osób w wieku 0-17 lat, podczas gdy
w mieĞcie ok. 17%, a takĪe niemal 20% w wieku 18-29 lat, a w mieĞcie ok.
18%106.
NaleĪy podkreĞliü, Īe jeszcze dekadĊ temu wieĞ jawiáa siĊ jako miejsce zamieszkania, „z którego chĊtnie dojeĪdĪaü siĊ bĊdzie do pracy w mieĞcie”. Tak
wiĊc generalnie máodzieĪ raczej nie byáa zainteresowana emigracją ze wsi na
masową skalĊ. Jak pisali autorzy: „SkáonnoĞü do opuszczenia wsi przewaĪa
wĞród najmáodszych. Nie przewaĪa jednak – co interesujące - wĞród osób posiadających wysoki poziom kapitaáu cywilizacyjnego” 107.
To ostatnie zdają siĊ potwierdzaü wyniki badaĔ, wg których czĊĞü máodzieĪy z regionu Maáopolski warunki Īycia na wsi oceniaáa jako gorsze w odniesieniu do tych panujących w mieĞcie, toteĪ w swoich planach Īyciowych przewidywaáa opuszczenie wsi108.
Zdaniem J. Domalewskiego i P. Mikiewicza do niedawna wieĞ postrzegana
byáa jako miejsce, w którym Īyją ludzie charakteryzujący siĊ mniejszymi aspiracjami i oczekiwaniami, zaĞ máodzieĪ wiejska to osoby o mniejszych ambicjach i umiejĊtnoĞciach109.
Czy obecnie coĞ siĊ zmieniáo w podejĞciu máodych ludzi ze wsi do swojego
miejsca zamieszkania? Wg autorów „Raportu o stanie wsi 2012” to gáównie
ludzie starsi uwaĪają, Īe wieĞ nie daje máodzieĪy perspektyw – uwaĪa tak ok.
60% z nich, podczas gdy wĞród ludzi máodych opinia taka wyraĪana byáa przez
ok. 40% osób. Natomiast poáowa máodzieĪy ze wsi i zaledwie 13% máodych
ludzi z miasta deklaruje chĊü zamieszkania na wsi.
Co charakteryzuje tĊ grupĊ, która decyduje siĊ zamieszkaü na wsi? Gáównie
są to osoby pochodzące z rodzin o niĪszym statusie, czĊĞciej cháopcy niĪ
dziewczĊta i jak pisze autorka: „o mniej udanych karierach edukacyjnych
i mniej wymagające ale ceniące jakoĞü Īycia – w zdrowym Ğrodowisku, z dala
od miejskiego zgieáku, nastawione na harmoniĊ Īyciową”110.
106
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MáodzieĪ pochodząca ze wsi ale nie decydująca siĊ na powrót w rodzinne
strony to przede wszystkim absolwenci wyĪszych uczelni – niemal dwie trzecie
nie wraca na wieĞ. Ponadto czĊĞciej taką decyzjĊ podejmują máode kobiety,
a jej powodów moĪe byü kilka, np.: brak pracy na obszarach wiejskich poza
rolnictwem, wybór modelu Īycia, który zakáada szeroko rozumianą niezaleĪnoĞü wspóáczesnej kobiety, a takĪe chĊü „posiadania partnera o wyĪszym lub co
najmniej porównywalnym statusie i obiecujących perspektywach Īyciowych”111. Na wieĞ nie wracają takĪe zdaniem powyĪszej autorki máodzi z regionów gdzie dominuje rolnictwo tradycyjne oraz przewaĪają rodziny o niskim
statusie.
Máodzi ludzie, decydujący siĊ pozostaü bądĨ wróciü na wieĞ, wiąĪą swoją
przyszáoĞü z róĪnego rodzaju aktywnoĞcią zawodową ale na pewno nie z rolnictwem.
Tak byáo 10 lat temu kiedy to máodzieĪ zdecydowanie bardziej negatywnie
oceniaáa pracĊ „na swoim” w rolnictwie niĪ poza nim. Tylko nieco wiĊcej niĪ
13% badanych twierdziáo, Īe chciaáoby prowadziü gospodarstwo rolne. JednoczeĞnie 70% badanych byáo gotowych podjąü pracĊ poza rolnictwem nawet
w warunkach gdy nie byli pewni jej opáacalnoĞci. W sytuacji odwrotnej – tzn.
pracy na swoim w rolnictwie, przy braku pewnoĞci opáacalnoĞci biznesu odsetek ten spadaá do 33%. Jak wynika z przytoczonych badaĔ, bardziej skáonne do
prowadzenia gospodarstwa rolnego byáy osoby posiadające niskie wyksztaácenie, a jak pisali K. Gorlach, Z. Drąg i Z. SerĊga waĪne byáo to, iĪ byáo to „pokolenie nie posiadające juĪ wyraĨnie kompleksu wiejskoĞci”112.
W tym czasie máodzieĪ z regionu Maáopolski z najlepszą sytuacją spoáeczno-zawodową utoĪsamiaáa przedsiĊbiorcĊ mieszkającego w mieĞcie i prowadzącego wáasną firmĊ. Kolejne miejsce w rankingu owych sytuacji zajmowaá
przedsiĊbiorca prowadzący wáasną firmĊ, który mieszka na wsi i nie zajmuje
siĊ dodatkowo prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Trzecie miejsce naleĪaáo
do przedsiĊbiorcy zamieszkującego na wsi, który prowadzi wáasną firmĊ oraz
niewielkie gospodarstwo. W tym rankingu duĪe gospodarstwo towarowe miaáo
miejsce przedostatnie, a sytuacja cháopa-robotnika ostatnie.
Warto równieĪ zauwaĪyü, Īe oceny sytuacji związanych z rolnictwem i wsią
byáy wĞród dziewcząt wyraĨnie gorsze, aniĪeli wĞród cháopców113.
Nikáe zainteresowanie pracą w rolnictwie nie powinno dziwiü, szczególnie w kontekĞcie oceny zawodu rolnika – zdaniem F. Bujaka jest on jednym
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z najniĪej ocenianych zawodów (nieco niĪej oceniony zostaá tylko robotnik
fizyczny). Rolnik przegraá z takimi profesjami jak biznesman, aktor, urzĊdnik, nauczyciel, polityk, weterynarz, itd. Jak pisze autor badaĔ: „Na niski
prestiĪ zawodu rolnika u badanych, istotny wpáyw wydaje siĊ wywieraü
ocena pracy w rolnictwie jako ciĊĪkiej, nieopáacalnej, brudnej, niewdziĊcznej”114.
Ale co ciekawe zupeánie inaczej oceniony zostaá zawód „rolnika indywidualnego na Ğrednim gospodarstwie” w takcie badaĔ przeprowadzonych przez
CBOS w 2009 roku. Prezentowany w ich ramach ranking zawodów (na 33 zawody) sytuuje rolnika na 13 miejscu z 61-procentowaym wskazaniem na zawód
o duĪym powaĪaniu i 31% Ğrednim. Zaledwie 5% uznaáo, Īe ten zawód cieszy
siĊ maáym powaĪaniem, podczas gdy 3% nie potrafiáo odpowiedzieü na tak
postawione pytanie. Jak podają autorzy badaĔ zawód rolnika nieco rzadziej
ceniony byá przez osoby máodsze i z wyĪszym wyksztaáceniem115.
Obecnie máodzi ludzie coraz rzadziej interesują siĊ pracą w gospodarstwie
rolnym. Perspektywa bycia rolnikiem zdecydowanie nie leĪy w polu zainteresowaĔ ludzi máodych – w 1998 roku gotowoĞü do podjĊcia pracy w gospodarstwie deklarowaáo 0,1% máodzieĪy, zaĞ dziesiĊü lat póĨniej 0,2% (jest to kilka
osób w kilkutysiĊcznej zbiorowoĞci)116.
Z podobnymi wielkoĞciami moĪna siĊ spotkaü w literaturze od wielu lat,
a obejmują one wyniki badaĔ prowadzonych przez wielu autorów np. badania
J. Domalewskiego117 z okolic Páocka wskazywaáy, Īe w tym regionie tylko 1%
máodzieĪy wiejskiej chciaáoby wiązaü swą przyszáoĞü z rolnictwem, zaĞ badania przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie máodzieĪy, wskazaáy, Īe jedynie
2% badanych i to przewaĪnie uczniów zasadniczych szkóá zawodowych wskazaáo na zawód rolnika jako ten, który bĊdą wykonywali po ukoĔczeniu szkoáy118. Podobne wielkoĞci podawali takĪe inni autorzy na podstawie prowadzonych przez siebie badaĔ m.in. S. Moskal, A. Kotala, M. Hoáy119.
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Jak podają autorzy Raportu „Máodzi 2011” obecnie przejmowanie przez
máodych ludzi gospodarstw rolnych róĪnie przebiega w róĪnych regionach kraju (rys. 8). I tak najczĊĞciej przejmowane są przez máodych rolników gospodarstwa we wschodnich i centralnych regionach kraju, a takĪe w Wielkopolsce,
„a wiĊc tam, gdzie – z jednej strony – nie ma lepszej alternatywy dla rolnictwa,
a z drugiej – gdzie istnieje tradycja dobrego gospodarowania”120.



ħródáo: Raport „Máodzi 2011” opracowany na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Warszawa s. 364

Rys. 8. Odsetek máodych rolników wĞród ogóáu rolników wg województw w 2009 roku

Od kilkunastu lat w Polsce prowadzone są dziaáania mające na celu wspieranie máodych rolników. Pierwsze tego typu przedsiĊwziĊcia, jak podają
M. Bogusz i B. Kieábasa, dotyczyáy dziaáania „Uáatwianie startu máodym rolnikom”, realizowane z SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ĪywnoĞciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 (zwanego takĪe SPO-Rol.
2004-2006). Obowiązywaáa wówczas zasada, Īe z dotacji mogáa skorzystaü
osoba, która „po raz pierwszy podejmowaáa siĊ prowadzenia gospodarstwa
rolnego i stawaáa siĊ posiadaczem samoistnym lub zaleĪnym gospodarstwa nie
wczeĞniej niĪ 12 miesiĊcy przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie”.
Istotnym kryterium byáo posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych,
jednak póĨniej zrezygnowano z niego i wymogiem obowiązującym byáo uzu-
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peánienie wyksztaácenia w okresie do piĊciu lat od momentu rozpoczĊcia dziaáalnoĞci rolniczej121.
Obecnie szansą dla máodych rolników, przewidzianą w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a kontynuowaną z poprzedniej perspektywy finansowej, jest Premia dla máodych rolników (czyli pomoc na rozpoczĊcie dziaáalnoĞci gospodarczej na rzecz máodych rolników).
Pomoc jest kierowana wyáącznie do máodych ludzi (do 40 r.Ī.), o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych (albo záoĪy deklaracjĊ, Īe uzupeáni kwalifikacje w ciągu 3 lat od momentu dorĊczenia decyzji o przyznaniu pomocy), które
rozpoczynają prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący. Wynosi ona
sto tysiĊcy zá i jest wypáacana w dwóch ratach ( pierwsza wynosi 80%, a druga
20% caáej kwoty). Na premie przewidziane jest: 456 849 802 euro ze Ğrodków
unijnych, a razem z krajowymi daje to: 717 997 734 euro.
Osoba, która ubiega siĊ o przyznanie pomocy zobowiązana jest rozpocząü
„urządzanie gospodarstwa rolnego” przed momentem záoĪenia wniosku ale nie
wczeĞniej niĪ na jeden rok przed jego záoĪeniem. Istotne jest to, Īe pomoc moĪe
byü przyznana jednorazowo konkretnej osobie i na konkretne gospodarstwo. Wyjątek stanowi sytuacja gdy dotyczy to gruntów rolnych, które byáy czĊĞcią skáadową
gospodarstw objĊtego pomocą ale pomoc choü przyznana, nie zostaáa wypáacona.
Gospodarstwo máodego rolnika, który zechce skorzystaü z takiej formy
pomocy bĊdzie musiaáo speániü kilka kryteriów, a mianowicie:
– „ma powierzchniĊ uĪytków rolnych równą co najmniej Ğredniej krajowej,
a w przypadku gospodarstw poáoĪonych w województwie o Ğredniej niĪszej
niĪ krajowa – równą co najmniej Ğredniej wojewódzkiej, oraz nie wiĊkszą
niĪ 300 ha;
– przynajmniej 70 proc. minimalnej wielkoĞci, o której mowa w punkcie powyĪej (czĊĞü podstawowa gospodarstwa), stanowi przedmiot wáasnoĞci beneficjenta, uĪytkowania wieczystego lub dzierĪawy z zasobu wáasnoĞci rolnej Skarbu PaĔstwa lub JST (jednostki samorządu terytorialnego);
– ma wielkoĞü ekonomiczną nie mniejszą niĪ 13 tys. euro i nie wiĊkszą niĪ
150 tys. euro, a w wyniku realizacji biznesplanu nastąpi wzrost wielkoĞci
ekonomicznej gospodarstwa co najmniej o 10 proc” 122.
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Máody rolnik zobowiązuje siĊ do prowadzenia uproszczonej rachunkowoĞci,
a uzyskaną pomoc zainwestuje w „budynki, budowle, nowe technologie, zakáadanie plantacji wieloletnich z wyjątkiem plonujących krócej niĪ 5 lat (truskawki), maszyny, zakup zwierząt gospodarskich stanowiących stado podstawowe”123.
W kontekĞcie zainteresowania máodych ludzi sprawami rolnictwa, interesujący jest scenariusz zaprezentowany przez autorów Raportu „MáodzieĪ na wsi”
dotyczący dzieci bogatych rolników. Wg niego – mają one konkretnie zaplanowaną przyszáoĞü gdyĪ dziedziczą dobrze prosperujące przedsiĊbiorstwo. Ich
edukacja obejmuje podjĊcie studiów wyĪszych związanych z rolnictwem „Īeby
lepiej zarządzaü rodzinnym biznesem”. Jak piszą autorzy Raportu: „Oni,
podobnie jak dzieci elity, mają zarówno moĪliwoĞü wyjechania, jak i zostania
w rodzinnej miejscowoĞci. Studia, które koĔczą, są wysokiej jakoĞci, wracając
nie muszą siĊ przejmowaü ograniczonym rynkiem pracy – mają na nim zarezerwowane miejsce”124.
Osoby máode decydujące siĊ związaü zawodowo z prowadzeniem gospodarstwa rolnego czyli „máodzi nastĊpcy” są coraz lepiej wyksztaáceni, a takĪe mają
fachowe przygotowanie. Przybywa wĞród nich osób z wyĪszym wyksztaáceniem (z ok. 2% w 2003 roku do niemal 9% w roku 2009), a ubywa tych, którzy
mają niĪsze (zasadnicze zawodowe i niĪej – z 70% w 2003 roku do 50%
w roku 2009)125.
Jak zmieniaá siĊ poziom wyksztaácenia máodych rolników w Polsce w latach
2003 – 2009 prezentują dane zamieszczone na rys. 9.
MoĪna stwierdziü, Īe w krótkim okresie czasu (szeĞciu lat) Ğredni poziom
wyksztaácenia máodych rolników znacząco wzrósá. Zdecydowanie zwiĊkszyá
siĊ ich udziaá w grupach osób z wyksztaáceniem wyĪszym, policealnym i Ğrednim zawodowym (z ok. 25% do ponad 40%).
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ħródáo: Raport „Máodzi 2011” opracowany na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Warszawa s. 364

Rys. 9. Zmiany w poziomie wyksztaácenia máodych rolników w latach 2003-2009 (%)

2.6 Orientacje Īyciowe oraz system wartoĞci máodzieĪy wiejskiej
W pierwszych latach Īycia dziecko przyjmuje wartoĞci i je realizuje, podĞwiadomie i Ğwiadomie przyjmuje pewne zasady i normy, które potem w zaleĪnoĞci od poziomu swojego rozwoju i aktywnoĞci, zmienia, modyfikuje. DoroĞli
zazwyczaj „ przenosząna dziecko to co uwaĪająza waĪne w swoim Īyciu”126.
Poprzez naĞladowanie rodziców dziecko przyjmuje wartoĞci i na tej podstawie
buduje swój wáasny Ğwiat ale począwszy od ok. 12-tego roku Īycia sytuacja ta
ulega stopniowej zmianie. WartoĞci przyjĊte wczeĞniej, jeĪeli są nadal akceptowane, zaczynają byü postrzegane jako swoje wáasne. Natomiast od mniej
wiĊcej osiemnastego roku Īycia nastĊpuje „okres autentycznoĞci zasad i wartoĞci”. Czasami zdarza siĊ, Īe nastolatek gáĊboko wierzący w wyznawane przez
siebie wartoĞci, próbuje narzuciüje innym osobom. Dopiero od 24 roku Īycia
uznanie i deklarowanie wartoĞci jest konkretne i realistyczne, a realizm wartoĞci polega na „uwzglĊdnianiu drugiego czáowieka oraz na liczeniu siĊz wymaganiami rzeczywistoĞci biologicznej, spoáecznej, kulturowej, religijnej”127. 
Badania obejmujące orientacje Īyciowe máodzieĪy prowadzone na przeáomie wieków pokazują pewien obraz máodego pokolenia wsi. Czy róĪni siĊ on
bardzo od obrazu wspóáczesnej máodzieĪy? Próby odpowiedzi na tak postawione pytanie podejmowaáo wielu autorów. Oto niektóre z nich.
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OtóĪ w badaniach J. Domalewskiego na próbie máodzieĪy wiejskiej z gminy
Bielsk k. Páocka wyróĪniono cztery typy orientacji Īyciowych, pozostających
w związku z systemem wartoĞci, a wiĊc orientacjĊ na karierĊ zawodową, na
materialny sukces, na sukces osobisty i rodzinny, na Īycie wg wyznawanych
wartoĞci. WiĊkszoĞü badanych byáa zorientowana na szczĊĞcie osobiste i rodzinne, niezaleĪnie od pochodzenia (53%). Co trzeci badany stawiaá na karierĊ
zawodową ale co znamienne, najrzadziej pojawiaáa siĊ ta orientacja w wypowiedziach dzieci cháopskich. Natomiast nieznaczny odsetek respondentów (2%)
interesowaá siĊ osiągniĊciem wysokiego standardu materialnego128.
Dla porównania, w badaniach uczniów z kilku liceów stoáecznych oraz liceów w podwarszawskich miejscowoĞciach, respondenci wielokrotnie rzadziej
wskazywali na maáĪeĔstwo jako wartoĞü dla nich najwaĪniejszą (tylko ok. 4%
wyraziáo chĊü szybkiego zawarcia maáĪeĔstwa, a 53% zajĊáo stanowisko, Īe
rodzina jest waĪna ale istotniejsze jest osiągniĊcie najpierw stabilizacji Īyciowej). Z badaĔ tych wynika, Īe wartoĞci materialne byáy dla poáowy licealistów
bardzo waĪne - dobrobyt miaá dla nich pierwszoplanowe znaczenie - zaĞ dla
drugiej poáowy nie byáy one ani niezbĊdne z punktu widzenia pomyĞlnoĞci Īyciowej ani teĪ gáównym kryterium przy wyborze pracy129.
Badania przeprowadzone w 2000 roku przez E. Piotrowicz w trzech szkoáach wiejskich województwa wielkopolskiego, na próbie uczniów ówczesnych
klas ósmych, wskazują, Īe jedynie niecaáe 22% uczniów wspomniaáo o pieniądzach jako o wartoĞci najwaĪniejszej dla nich i to raczej w kontekĞcie okolicznoĞci pomocniczych w realizacji planów. Natomiast sukcesu Īyciowego uczniowie ci upatrywali przede wszystkim w dobrym zawodzie, dobrej pracy,
szczĊĞliwej rodzinie, gáĊbokiej miáoĞci oraz uznaniu ludzi130.
Obecnie jak piszą autorzy Raportu „Máodzi 2011” máodzieĪ wiejska „choü
skromniejsza od miejskiej zamierza realizowaü róĪne wzory kariery i róĪne
style Īycia i aspirowaü do wysokich statusów spoáecznych”. Z badaĔ tych wynika, Īe wysoki status spoáeczny jest waĪny dla 40% wiejskiej (i blisko 60%
miejskiej) máodzieĪy, a wysokie dochody (powyĪej 3500 zá na początek) dla
ok. 30% wiejskiej i 50% miejskiej máodzieĪy. RóĪnica dodatkowo jest taka, Īe
máodzieĪ wiejska czĊĞciej godzi siĊ na rolĊ szeregowego pracownika131. Te
róĪnice pomiĊdzy opiniami máodych ludzi ze wsi i z miasta są równieĪ widoczne w przypadku „spraw waĪnych, a wiĊc deklaracji odnoĞnie braku naáogów,
128
129
130
131

J. Domalewski. Orientacje Īyciowe máodzieĪy wiejskiej… s.121-133.
H. ĝwida-Ziemba. Obraz Ğwiata i bycia w Ğwiecie. MáodzieĪ koĔca tysiąclecia. Wydawnictwo
Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa. 2000.
E. Piotrowicz. Plany i perspektywy Īyciowe uczniów koĔczących szkoáĊ podstawową na wsi.
Problemy OĞwiaty i Wychowania, Zeszyt 8. 2000. s. 1-8.
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unikania nieodpowiedniego towarzystwa czy teĪ spokojnego, niewymagającego
Īycia – wszystkie te kwestie są istotniejsze dla máodych ludzi ze wsi niĪ z miasta. Szczegóáowe dane dotyczące „spraw waĪnych” deklarowanych przez máodzieĪ znajdują siĊ na rys. 10.
Badania P. Dáugosza pokazują, Īe dla máodego pokolenia Podkarpacia
w systemie wartoĞci najwaĪniejsze jest znalezienie dobrej pracy – takiej odpowiedzi udzielili niemal wszyscy badani máodzi ludzie. Niemal równie waĪne
jest dla nich posiadanie przyjacióá, oraz szczĊĞliwe Īycie rodzinne, a takĪe zdobycie ludzkiego szacunku (w obu przypadkach odsetek wskazaĔ przekroczyá
90%). DąĪenia takie jak zdobycie majątku, ukoĔczenie wyĪszej uczelni czy
osiągniĊcie wysokiego stanowiska zajmują co prawda nieco dalsze pozycje
w rankingu lecz nadal cieszą siĊ wysokim zainteresowaniem na poziomie ok.
70-80% wskazaĔ.

ħródáo: Raport „MáodzieĪ 2011 opracowany na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Warszawa. s . 370

Rys. 10. Sprawy waĪne w Īyciu 19-letniej máodzieĪy wiejskiej i miejskiej (%)

Najmniej atrakcyjna i istotna dla máodych ludzi jest „orientacja hedonistyczna”, jak ją okreĞliá autor, a wiĊc „Īycie chwilą dla przyjemnoĞci i zabawy”, a takĪe udziaá we wáadzy132.
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Interesujący ranking wartoĞci najwaĪniejszych i tych mniej waĪnych dla
máodych ludzi prezentują autorzy badaĔ obejmujących style Īycia uczniów
i studentów. OtóĪ najistotniejsze dla nich bezdyskusyjnie są rodzina oraz uczucia (miáoĞü, przyjaĨĔ). W dalszej kolejnoĞci zaczynają siĊ pojawiaü róĪnice
pomiĊdzy uczniami, a studentami. I o ile w przypadku tych pierwszych kolejne
miejsca zajmują: bogactwo, pieniądze, praca, zdrowie, o tyle w przypadku drugiej grupy praca i zdrowie stawiane są zdecydowanie przed zamoĪnoĞcią. Co
ciekawe i chyba wymagające refleksji, w przypadku zarówno uczniów jak
i studentów dobra zabawa ceniona jest wyĪej niĪ takie wartoĞci jak Bóg i religia, które plasują siĊ na ostatnich miejscach rankingu133.
Na koniec warto jeszcze wspomnieü o miejscu wypoczynku w systemie
spraw waĪnych dla dzieci i máodzieĪy ze wsi. Badania CBOS z 2013 roku pokazują, Īe zdecydowana wiĊkszoĞü ankietowanych mieszkających w duĪych
miastach (89%) i mniej wiĊcej poáowa pochodząca z mniejszych miast zadeklarowaáa, Īe wszystkie dzieci z rodziny wyjechaáy na letni wypoczynek. Niestety
w wiĊkszoĞci wiejskich gospodarstw domowych (68%) Īadne dziecko nie wyjechaáo na wakacje i jedynie 28% rodzin zapewniáo wypoczynek poza domem
wszystkim dzieciom w rodzinie134.
Fakt ten, niestety nie leĪący w krĊgu zainteresowania decydentów, stanowi
bardzo istotny element zróĪnicowania spoáecznego dzieci i máodzieĪy ze wsi
i z miasta - zdecydowanie na niekorzyĞü obszarów wiejskich.
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3. SPECYFIKA OBSZARÓW WIEJSKICH KRAJU
I MAàOPOLSKI ORAZ PROBLEMY ICH
ROZWOJU
3.1. ZróĪnicowanie terytorialne wsi polskiej i maáopolskiej
Polska jest krajem charakteryzującym siĊ duĪym zróĪnicowaniem oraz nierównomiernoĞcią rozwoju gospodarczego poszczególnych obszarów wiejskich.
Przyczyn tej niespójnoĞci moĪna doszukiwaü siĊ gáównie w historii a wiĊc
w zaborach, które podzieliáy ziemie polskie pomiĊdzy trzy paĔstwa, oraz
w masowych migracjach powojennych związanych ze zmianą granic paĔstwowych. O podziale na relatywnie korzystną i niekorzystną strukturĊ demograficzną Polski uwzglĊdniając uwarunkowania historyczne wskazuje równieĪ
M. Stanny135.
Skutki tych róĪnic dają siĊ np. zauwaĪyü przy analizie struktury wyksztaácenia osób powyĪej 14-go roku Īycia. Znaczącym wskaĨnikiem jest m.in. odsetek
osób o wyksztaáceniu niepeánym podstawowym. Niezwykle wyraĨna jest róĪnica pomiĊdzy gorzej wyksztaáconą wschodnią czĊĞcią kraju (dawny zabór rosyjski) oraz terenami uprzednio niemieckimi gdzie po wojnie zamieszkali przesiedleĔcy ze wschodu, a Wielkopolską oraz dawną Galicją, gdzie zamieszkuje
ludnoĞü lepiej wyksztaácona. WaĪne zmiany struktury wyksztaácenia nastąpiáy
po II wojnie Ğwiatowej. Poprawa tej struktury wystĊpowaáa we wszystkich rejonach, nie niwelując jednakĪe dotychczasowego zróĪnicowania przestrzennego. Nie zanika ono pomimo rozwoju szkolnictwa, migracji i innych czynników.
ZróĪnicowanie obszarów wiejskich oprócz przyczyn wyĪej wymienionych wynika równieĪ z poáoĪenia wzglĊdem oĞrodków miejskich i przemysáowych oraz
szlaków komunikacyjnych.
Zdaniem A. Rosnera „na ksztaátowanie siĊ przestrzennego zróĪnicowania
struktury gospodarczej (a w wielu przypadkach równieĪ innych struktur: demograficznej, sieci osadniczej itp.) na obszarach wiejskich istotny wpáyw wywieraáo równieĪ poáoĪenie o charakterze peryferyjnym w stosunku do centrów
135
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rozwoju, a wiĊc przewaĪnie poáoĪenie peryferyjne w ukáadzie wojewódzkim”136. Wedáug tego autora szczególny przypadek stanowią obszary przygraniczne, które do 1989 r. posiadaáy taki wáaĞnie peryferyjny gospodarczo charakter, podczas gdy po liberalizacji ruchu granicznego, rozwój gospodarczy,
gáównie handel, sprawiá, Īe miejscowa ludnoĞü miaáa moĪliwoĞü zarobkowania.
Ta ostatnia uwaga dotyczyáa gáównie pogranicza zachodniego ale równieĪ,
choü w mniejszym stopniu wschodniego i poáudniowego.
Na specyficzną sytuacjĊ terenów wschodnich czyli tzw. Ğciany wschodniej
oraz regionów póánocnych, dotkniĊtych upadkiem rolnictwa wskazywaá równieĪ Kocik mówiąc „o regionalnym zróĪnicowaniu biedy”137.
Obszary wiejskie w Polsce stanowią 93% caákowitej powierzchni kraju,
a znajduje siĊ tu ponad 43 tys. miejscowoĞci wiejskich. Choü peánią one obecnie wiele funkcji, zarówno w sferze konsumpcji, jak i produkcji rolniczej i pozarolniczej, to jednak wciąĪ znacząco odbiegają poziomem Īycia od terenów
miejskich, ze wzglĊdu na kwestie gospodarcze, spoáeczne i kulturowe. Liczba
mieszkaĔców wsi od 2004 r. wzrosáa o ponad 230 tys. osiągając w 2010 r.
wielkoĞü ponad 15 mln mieszkaĔców, co stanowiáo 39% ogóáu mieszkaĔców
kraju. Wg szacunków Gáównego UrzĊdu Statystycznego w kolejnych latach
taka tendencja bĊdzie siĊ utrzymywaáa (odsetek mieszkaĔców wsi z 38,3%
w 2002 r. moĪe wzrosnąü aĪ do 42,6% w 2030 r.)138.
JeĪeli chodzi o ziemie polskie, ewolucja cháopskiego rolnictwa zachodziáa
bez przeszkód w drugiej poáowie XIX wieku i aĪ do I wojny Ğwiatowej, a wiĊc
w okresie rozbiorów, zatem w odmiennym rytmie, zaleĪnym od tempa rozwoju
gospodarki kaĪdego z paĔstw zaborczych. Okres miĊdzywojenny z wielu przyczyn (m.in. Ğwiatowy kryzys lat trzydziestych) nie sprzyjaá przemianom rolnictwa, podobnie jak caáy dáugi okres gospodarki nakazowo - rozdzielczej; z tego
powodu utrzymaá siĊ do chwili obecnej zróĪnicowany terytorialnie obraz polskiej wsi, uksztaátowany w doĞü juĪ odlegáej przeszáoĞci139.
Takim regionem o mocno zarysowanej odrĊbnoĞci na tle reszty kraju jest
Polska poáudniowo – wschodnia, w okresie rozbiorów znajdująca siĊ w granicach monarchii habsburskiej i okreĞlana wówczas mianem Galicji, a obecnie
136
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niekiedy utoĪsamiana z Maáopolską. Jest to region o duĪym rozdrobnieniu gospodarstw oraz przeludnieniu agrarnym, relatywnie dobrze rozwiniĊtej infrastrukturze technicznej, doĞü dobrym standardzie cywilizacyjnym wsi. W tym
regionie od dawna powszechnym byá wzór áączenia pracy w gospodarstwie
rolnym z pracą poza rolnictwem, czĊsto związanej z dojazdami. Takie migracje
wahadáowe byáy moĪliwe dziĊki doĞü gĊstej sieci lokalnych oĞrodków miejskich. Jednak na skutek tak powszechnej dwuzawodowoĞci, jest to region
o najwyĪszej gĊstoĞci zaludnienia, a Ğredni obszar gospodarstwa w wielu gminach nie przekracza 3-3,5ha. Jest to równieĪ region o najniĪszym stopniu rozwoju funkcji rolniczej i wynikającym z dwuzawodowoĞci zjawiskiem wspomnianych juĪ migracji wahadáowych (dojazdów do lokalnych rynków pracy)140.
Gdy mowa o zróĪnicowaniu obszarów wiejskich nie sposób nie wspomnieü
o odmiennoĞciach struktury agrarnej, które równieĪ posiadają podáoĪe historyczne.
W tym miejscu potrzebne jest pewne wyjaĞnienie. Naturalna ewolucja
gospodarstw cháopskich, zachodząca wraz z rozwojem gospodarczym, a polegająca na coraz peániejszym wáączaniu siĊ ich w spoáeczny podziaá pracy, ma
dwojaki charakter, a dokáadniej mówiąc biegnie dwoma torami141.
Pierwszy, okreĞlany jako profesjonalizacja cháopskiego rolnictwa, polega na
coraz silniejszym wiązaniu siĊ z rynkiem (wzrost wskaĨnika towarowoĞci)
i charakteryzuje siĊ postĊpującą specjalizacją produkcji, wzrostem udziaáu
kapitaáu w strukturze potencjaáu produkcyjnego, tendencją do ograniczania
nakáadów pracy Īywej oraz do powiĊkszania obszaru gospodarstwa, które staje
siĊ instrumentem uczestniczenia w spoáecznym podziale pracy poprzez wykonywanie zawodu rolnika. Efektem tej ewolucji jest typ gospodarstwa rolnego
okreĞlany czĊsto jako farmerski.
Drugi kierunek zmian związany jest z podejmowaniem przez rolników
(zwykle mających niewielkie gospodarstwo) pracy zarobkowej poza rolnictwem. Prowadzi on poprzez etapy okreĞlane jako „cháop-robotnik”, „robotnikcháop”, „pracownik z dziaáką”, co oznacza coraz wiĊksze znaczenie dochodów
pozarolniczych w budĪecie rodziny, stopniowe ograniczanie produkcji (której
gáówną funkcją staje siĊ samozaopatrzenie) oraz rozdrabnianie gospodarstw w
rytmie kolejnych dziaáów rodzinnych. Proces ten oznacza rozáoĪone w czasie

140
141
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odchodzenie od rolnictwa bez opuszczania wsi oraz uczestniczenie w spoáecznym podziale pracy poprzez zawód nierolniczy142.
W wyniku opisanych wyĪej przeobraĪeĔ nastĊpuje polaryzacja struktury obszarowej cháopskich gospodarstw: zmniejsza siĊ udziaá procentowy gospodarstw Ğrednich, na rzecz bądĨ duĪych, bądĨ karáowatych. Z tego teĪ wzglĊdu
stopieĔ spolaryzowania struktury obszarowej w danym regionie poĞrednio
Ğwiadczy o jego zaawansowaniu w rozwoju gospodarczym.
Jak podaje wielu autorów na terenie Polski wyróĪniü moĪna nastĊpujące,
wyraĨnie odmienne obszary143:
A) Obszar Polski zachodniej i póánocnej (tereny przed II wojną Ğwiatową naleĪące do Niemiec) po wojnie zasiedlony przez ludnoĞü polską. Na tym terenie utworzono szczególnie wiele PGR-ów, a ich udziaá w powierzchni UR
w niektórych województwach przekraczaá 50%, podczas gdy w innych rejonach kraju odsetek ten byá niewielki, na ogóá poniĪej 20%. Na ziemiach
zachodnich i póánocnych uksztaátowaáa siĊ specyficzna postaü osadnictwa
w postaci osiedli záoĪonych z bloków zasiedlonych przez pracowników
PGR. Region ten charakteryzuje siĊ silnie spolaryzowaną, doĞü dobrą strukturą agrarną ale niezbyt korzystną kondycją demograficzną ludnoĞci.
B) Obszar Ğrodkowo-zachodni, odpowiadający w przybliĪeniu terenom naleĪącym w XIX w. do Prus, a po I wojnie Ğwiatowej do Polski. NaleĪy tu Wielkopolska oraz te tereny uzyskane po 1945 r., gdzie pozostaáa wiĊkszoĞü
wiejskiej ludnoĞci autochtonicznej (ĝląsk Opolski). Charakteryzuje siĊ on
doĞü spolaryzowaną i relatywnie dobrą strukturą agrarną, bardzo dobrym
wyposaĪeniem technicznym, wysokim standardem cywilizacyjnym wsi,
bardzo dobrą kondycją demograficzną oraz wysoką kulturą rolną144. Dodaü
naleĪy do powyĪszego relatywnie dobrą strukturĊ wyksztaácenia.
C) Obszar Ğrodkowo-wschodni – najbardziej problemowy region kraju, charakteryzujący siĊ strukturą agrarną sáabo spolaryzowaną, z przewagą gospodarstw Ğrednich, niskim standardem cywilizacyjnym wsi oraz zapóĨnieniem
technicznym rolnictwa. Jest to obszar maáych wsi, sáabej infrastruktury
i rzadkiej sieci oĞrodków miejskich. Struktura wieku mieszkaĔców jest niekorzystna, a na wschodnim skraju tego obszaru wystĊpuje wrĊcz wyludnia142
143
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nie siĊ wsi (tzw. „Ğciana wschodnia”), o czym wspomina wielu autorów
m.in. A. Stasiak czy R. Michaáek145.
D) Polska poáudniowo-wschodnia, w okresie rozbiorów znajdująca siĊ w granicach monarchii habsburskiej i okreĞlana wówczas mianem Galicji, a obecnie
niekiedy utoĪsamiana z Maáopolską. Jest to region o duĪym rozdrobnieniu
gospodarstw oraz przeludnieniu agrarnym, relatywnie dobrze rozwiniĊtej
infrastrukturze technicznej, doĞü dobrym standardzie cywilizacyjnym wsi.
W tym regionie od dawna powszechnym byá wzór áączenia pracy w gospodarstwie rolnym z pracą poza rolnictwem, czĊsto związaną z dojazdami.
Takie migracje wahadáowe byáy moĪliwe dziĊki doĞü gĊstej sieci lokalnych
oĞrodków miejskich. Jednak na skutek tak powszechnej dwuzawodowoĞci,
jest to region o najwyĪszej gĊstoĞci zaludnienia, a Ğredni obszar gospodarstwa w wielu gminach nie przekracza 3-3,5 ha146.
Chcąc uĪywaü terminu „Maáopolska” naleĪy najpierw okreĞliü jakiego
obszaru on dotyczy; nb. obecne województwo maáopolskie nie pokrywa siĊ
z Maáopolską jako dzielnicą historyczną ani z dawną Galicją Zachodnią, stanowiąc zaledwie niewielką ich czĊĞü.
Obszar Maáopolski, tak jak definiuje go Maáopolski Program Rozwoju Wsi
i Rolnictwa, obejmuje 9 dawnych, maáych województw Polski poáudniowowschodniej, a wiĊc byáe województwa: Kieleckie, Krakowskie, KroĞnieĔskie,
Nowosądeckie, Przemyskie, Rzeszowskie, Tarnobrzeskie i Tarnowskie oraz
Bielskie. W ten sposób wytyczony region pokrywa siĊ w przybliĪeniu z historycznie pojĊtą Maáopolską sprzed okresu rozbiorów oraz Makroregionem Poáudniowo-Wschodnim wg. nomenklatury IERiGĩ147.
Tak rozumiane terytorium Maáopolski zajmowaáo w 1997 roku powierzchniĊ 46,7 tys. km2 zamieszkiwaną przez 7 mln osób, co stanowiáo 15%
powierzchni i 18% ludnoĞci kraju. ĝrednia gĊstoĞü zaludnienia w regionie
w tymĪe roku byáa wyĪsza od przeciĊtnej krajowej i wynosiáa 150 osób/km2.
W okresie formuáowania Programu wieĞ maáopolską zamieszkiwaáo blisko
3759 tysiĊcy osób, czyli 25% ludnoĞci wiejskiej kraju a przeciĊtna liczba jej
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mieszkaĔców przypadająca na 100 ha UR wynosiáa 139 osób, przy 79 Ğrednio
w kraju148.
Obecne województwo maáopolskie zajmuje powierzchniĊ ponad 15 tysiĊcy
km2, a zamieszkuje je okoáo 3,4 mln osób, z czego 1,7 mln to mieszkaĔcy terenów wiejskich. GĊstoĞü zaludnienia tego obszaru wynosi 222 osób/km2 149.
W Maáopolsce moĪna wyodrĊbniü trzy uáoĪone równoleĪnikowo strefy:
1. Póánocna – sáabiej zurbanizowana, o mniej rozdrobnionych gospodarstwach
i wiĊkszym znaczeniu dochodów rolniczych;
2. ĝrodkowa – zurbanizowana, gĊsto zaludniona, o znacznej przewadze ludnoĞci dwuzawodowej. Strefa ta, szeroka na zachodzie zwĊĪa siĊ w czĊĞci
wschodniej;
3. Poáudniowa (górska i podgórska) – z duĪym rozdrobieniem gospodarstw,
o utrudnionych warunkach do produkcji rolniczej, ale za to o wyraĨnych walorach krajobrazowych150.
Jednym z najpilniejszych problemów wsi maáopolskiej jest zagospodarowanie ogromnych nadwyĪek siáy roboczej (obecnie, z braku innych moĪliwoĞci,
zajĊtych w rolnictwie), poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. Taką znaczącą
rolĊ w procesie oĪywiania gospodarczego Ğrodowisk lokalnych powinny odgrywaü wáadze samorządowe, szczególnie na szczeblu gminnym.
Podejmowane dziaáania muszą byü jednak poprzedzone analizą moĪliwoĞci
jakie posiada gmina, szans oraz barier rozwoju inicjatyw gospodarczych czy
choüby okreĞleniem stanu aktualnego. Od doĞü dawna w wielu gminach sporządzane byáy programy rozwoju, niestety aĪ do poáowy lat 90-tych dotyczyáy
one gáównie infrastruktury technicznej. JednakĪe pod koniec ubiegáej dekady
dla wielu gmin zespoáy specjalistów opracowaáy kompleksowe koncepcje (strategie rozwoju gmin), uznając Ğrodowiska lokalne za miejsce gdzie wielofunkcyjny rozwój wsi ma najwiĊksze szanse realizacji.
Strategie rozwoju dla gmin maáopolskich uwzglĊdniają dwa podstawowe,
typowe dla tego obszaru problemy: bardzo duĪe przeludnienie agrarne oraz
bezrobocie ukryte w rolnictwie, a zaproponowane rozwiązania mają na celu ich
przezwyciĊĪenie.
Tak wiĊc w rozwoju obszarów wiejskich Maáopolski istotną rolĊ peánią wáadze lokalne w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, wáadze powiatowe,
a takĪe wojewódzkie. Opracowywane przez nie strategie rozwoju gmin, powiatów, powstają we wspóápracy z innymi podmiotami i instytucjami, wspierając
148
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aktywnie w róĪnych sferach spoáecznoĞü lokalną. WaĪne zadanie w procesie
rozwojowym wsi maáopolskiej speániają równieĪ pracownicy oĞrodków doradztwa rolniczego oraz regionalnego i oddziaáów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie to widoczne jest w organizacji róĪnego rodzaju
kursów i szkoleĔ, gáównie związanych z pozyskiwaniem Ğrodków finansowych
z Unii Europejskiej. Ponadto rozwój terenów wiejskich w tym regionie Polski
widoczny jest w dziaáalnoĞci róĪnych organizacji pozarządowych, takich jak
stowarzyszenia, np. agroturystyczne, Koáa GospodyĔ Wiejskich, zespoáy artystyczne czy Lokalne Grupy Dziaáania (LGD)151.

3.2. Gáówne problemy wsi i rolnictwa w kraju i w Maáopolsce
Przyczyn sáaboĞci polskiego rolnictwa przed przystąpieniem do Unii Europejskiej moĪna byáo upatrywaü w czterech podstawowych aspektach, jakie byáy
wskazywane jeszcze w przytaczanym juĪ uprzednio Maáopolskim Programie152.
Byáy to:
1. Anachroniczna struktura caáej gospodarki narodowej, odznaczająca siĊ pod
wzglĊdem zatrudnienia zbyt duĪym udziaáem rolnictwa i przestarzaáego
przemysáu ciĊĪkiego przy zbyt niskim udziale usáug. Utrudniaáo to odpáyw
ludnoĞci z rolnictwa do innych gaáĊzi gospodarki. Tak wiĊc przebudowa
rolnictwa nie mogáa siĊ odbyü bez restrukturyzacji caáej gospodarki narodowej.
2. Nieracjonalna struktura potencjaáu produkcyjnego rolnictwa (gáównie sektora
cháopskiego), odznaczająca siĊ przewagą czynnika pracy nad ziemią i kapitaáem. Na jedną osobĊ pracującą w polskim rolnictwie przypadaáo kilkakrotnie
mniej ziemi i kapitaáu razem wziĊtych, niĪ w krajach Europy Zachodniej o podobnych warunkach naturalnych. W wyniku tego ekonomiczna efektywnoĞü
pracy polskiego rolnika byáa równieĪ kilkakrotnie niĪsza.
3. Struktura agrarna, odznaczająca siĊ rozdrobnieniem ziemi i niewielką powierzchnią gospodarstw cháopskich. Blisko 2 mln rodzin cháopskich uĪytkowaáa 15,2 mln ha, tj. 82% UR, a przeszáo poáowa z nich posiadaáa mniej
niĪ 5 ha. ĝrednia powierzchnia gospodarstwa rolnego w Polsce wynosiáa
wówczas niespeána 8 ha153.
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4. Niekorzystna struktura wyksztaácenia ludnoĞci wiejskiej, a zwáaszcza rolniczej – 72% osób kierujących gospodarstwami miaáo zaledwie wyksztaácenie
podstawowe. Utrudniaáo to racjonalizacjĊ produkcji rolniczej, adaptacjĊ do
warunków gospodarki rynkowej i reorientacjĊ zawodową154.
Wszystkie wymienione wyĪej przyczyny wystĊpowaáy na wsi maáopolskiej,
przy czym druga i trzecia w stopniu daleko wyĪszym niĪ Ğrednio w kraju.
Gáównym problemem byáa i w dalszym ciągu jest wadliwa struktura agrarna
czyli nadmierne rozdrobnienie gospodarstw bĊdące przyczyną zbyt maáej skali
produkcji a przez to niskiej efektywnoĞci – co czwarte gospodarstwo w Maáopolsce ma charakter karáowaty (poniĪej 2 ha), co drugie mieĞci siĊ w przedziale
2-5 ha. W sumie gospodarstwa drobne stanowią ok. trzy czwarte ogólnej liczby,
podczas gdy wiĊksze, powyĪej 10 ha, stanowią niespeána 3%155. PowyĪsze dane
nieznacznie tylko odbiegają od aktualnych156.
Niekorzystna struktura agrarna znajduje swoje odzwierciedlenie w niekorzystnych proporcjach pomiĊdzy pracą a ziemią i kapitaáem. WyraĪa siĊ to
w niskim poziomie wyposaĪenia technicznego gospodarstw, niskim poziomie
nawoĪenia mineralnego a w konsekwencji w sáabej produktywnoĞci ziemi
a zwáaszcza pracy.
Najtrudniejszym do rozwiązania problemem wsi maáopolskiej jest przeludnienie agrarne. Liczba pracujących w rolnictwie w przeliczeniu na 100 ha jest
dwukrotnie wyĪsza niĪ Ğrednio w kraju, a dodatkowo sáabe uczestnictwo
w spoáecznym podziale pracy sprawia, Īe wydajnoĞü pracy rolnika, a wiĊc
i dochód są bardzo niskie.
PrzeciĊtne miesiĊczne dochody wiejskich gospodarstw domowych w Polsce,
w tym rolniczych, drastycznie odbiegają od dochodów ludnoĞci miejskiej i rodzin pracowniczych, a nawet emerytów. Prowadzone w 2012 roku badania
spójnoĞci wskazują, Īe problem „biedy dochodowej” dotyczy w Polsce aĪ 23%
mieszkaĔców terenów wiejskich i tylko 11% mieszkaĔców miast157.
Realnie spadające dochody z rolnictwa i wysokie bezrobocie na wsi, uniemoĪliwiające pozyskanie dodatkowych dochodów lub odejĞcie z pracy w rolnictwie do innych zawodów powodują, Īe rolnicy to obecnie najbiedniejsza
grupa spoáeczna, od której niĪsze dochody uzyskują jedynie rodziny utrzymują-
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ce siĊ z pomocy spoáecznej. Jeszcze mniej korzystnie przedstawia siĊ sytuacja
gdy wziąü pod uwagĊ jedynie dochody z gospodarstwa158.
NiezaleĪnie od uwarunkowaĔ terytorialno-historycznych polską wieĞ, a takĪe w jej obrĊbie rolnictwo, naleĪy traktowaü jako organiczną caáoĞü. Mają one
bowiem speániaü bardzo waĪne funkcje, w których miĊdzy innymi dominowaü
powinno zabezpieczenie potrzeb ĪywnoĞciowych ludnoĞci, a takĪe surowców
dla wielu gaáĊzi przemysáu. Priorytetową rolĊ odgrywaü takĪe powinna ochrona
Ğrodowiska naturalnego oraz krajobrazu, które kwalifikujemy do dóbr publicznych nie związanych bezpoĞrednio z produkcja ĪywnoĞci.
Na przestrzeni ostatnich lat, szczególnie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, maleje udziaá rolnictwa w zasobach produkcyjnych naszego kraju.
Dotyczy to takĪe wytwarzania dóbr i dochodów w aspekcie ogólnospoáecznym.
Dla przykáadu, od roku 2002 do roku 2010 udziaá rolnictwa w wytwarzanej
produkcji globalnej zmniejszyá siĊ z 4,9% do ok., 3,8%. W posiadaniu natomiast majątku trwaáego spadá z ponad 8% do poniĪej 6%159.
PowyĪsze stwierdzenie nie neguje jednak, Īe maleją rozmiary produkcji.
WrĊcz przeciwnie, rola rolnictwa jako dostarczyciela ĪywnoĞci oraz producenta
surowców do jej wytwarzania w miarĊ upáywu lat systematycznie wzrasta
w wyniku dynamicznego wzrostu liczby ludnoĞci na Ğwiecie.
Niebagatelną rolĊ wieĞ i rolnictwo (na wzór krajów zachodnich) odgrywają
w dziaáaniach na rzecz ochrony Ğrodowiska, ksztaátowania krajobrazu i utrzymania bioróĪnorodnoĞci. Na obszarach wiejskich spoczywa takĪe w gáównej
mierze, kultywowanie tradycji i kultury ludowej.
W literaturze przedmiotu spotyka siĊ róĪnorodne mierniki oceny poziomu,
intensywnoĞci i nowoczesnoĞci technologii rolnictwa. Ze wzglĊdu na przydatnoĞü porównaĔ (takĪe miĊdzynarodowych) za najbardziej trafne R. Michaáek
uznaje dwa160. Są to wskaĨniki wydajnoĞci pracy i wydajnoĞci ziemi i obydwa
równoczeĞnie mogą byü stosowane zarówno w makro jak i mikroskali. Wskazują takĪe na konkurencyjnoĞü porównywanych obiektów rolniczych. Jak podaje autor, w obydwu tych wskaĨnikach, polskie rolnictwo prezentuje siĊ niekorzystnie. WydajnoĞü pracy jest bowiem funkcją stopnia uzbrojenia
technologicznego. Mają na ten wskaĨnik wpáyw inne czynniki takie jak: wielkoĞü gospodarstwa, iloĞü siáy roboczej oraz jej kwalifikacje, rozáóg pól i ich
powierzchnia oraz organizacja pracy.
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Liczba osób pracujących w rolnictwie w okresie pomiĊdzy dwoma ostatnimi
spisami rolnymi (lata 2002 i 2010) nie ulegáa praktycznie znaczącym zmianom.
W roku 2002 pracowaáo w tym sektorze 1,992 mln peánozatrudnionych, podczas gdy w roku 2010 byáo ich 2,001 mln. Pewne róĪnice wynikają z nieco
zróĪnicowanych metod liczenia. Generalnie, najwáaĞciwszy wskaĨnik porównawczy – w tym równieĪ w porównaniach miĊdzynarodowych – jakim jest
liczba osób zatrudnionych w odniesieniu do 100 ha UR (uĪytków rolnych),
oscyluje wokóá 11,8 (2002r.) do 12,9 (2010r.).
ZauwaĪa siĊ jednak znaczne zróĪnicowanie pomiĊdzy regionami. Jak wynika z danych uzyskanych w trakcie Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku,
najwiĊcej zatrudnionych w odniesieniu do 100 ha UR wystĊpowaáo w woj.
podlaskim – aĪ 27,2% pracowaáo w rolnictwie, a 22% w rolnictwie nieuspoáecznionym. Najmniej natomiast, na poziomie zbliĪonym do krajów zachodnich, w woj. Ğląskim (2%) i dolnoĞląskim (5%)161.
W porównaniu z krajami Unii Europejskiej, zatrudnienie w rolnictwie osób
w wieku produkcyjnym w Polsce w 2011 roku wykazywaáo najwyĪszy wskaĨnik wĞród krajów unijnych, za wyjątkiem Rumunii (25,6%). W pozostaáych
krajach ksztaátuje siĊ on na poziomie od 1% w Wielkiej Brytanii do 11,7%
w Grecji162.
W sumie w polskim rolnictwie pracowaáa jedna piąta zatrudnionych w unijnym rolnictwie – co ciekawe liczbowo byáa to wartoĞü równa sumie zatrudnionych w rolnictwie Francji, Hiszpanii i Niemiec. Dane te wyraĨnie wskazują na
koniecznoĞü wymuszania docelowo kierunków zmian w naszym rolnictwie.
Tak wiĊc wskaĨnik zatrudnienia w polskim rolnictwie jest bardzo wysoki i ma
on negatywny wpáyw na efektywnoĞü gospodarowania.
Drugim, obok zasobów pracy, wskaĨnikiem decydującym o tej efektywnoĞci
są zasoby ziemi. Aktualnie zasoby ziemi produkcyjnej w Polsce wynoszą ok.
15,5 mln ha UR163. WskaĨnik wydajnoĞci ziemi charakteryzuje potencjalne
moĪliwoĞci rolnictwa ocenianego regionu badaĔ i jest w zasadzie efektem
postĊpu biologicznego i chemicznego. Jest on uzaleĪniony m.in. od takich
czynników jak: jakoĞü ziemi, warunki klimatyczne, dobór odmian uprawianych
roĞlin, kierunek produkcji. Podstawowym czynnikiem jest tu jednak ziemia
jako podmiot pracy rolnika. Jej podstawową cechą, stanowiącą w pewnym sensie minimum, jest niepomnaĪalnoĞü. Powierzchnie produkcyjne rolnictwa ulegają jednak systematycznemu zmniejszaniu. Zabierane byáy i w dalszym ciągu
są, grunty m.in. pod budownictwo cz teĪ. ciągi komunikacyjne.
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Biorąc pod uwagĊ zasoby ziemi w Polsce, w przeliczeniu na 1 mieszkaĔca
daje to wskaĨnik ok. 0,41 ha UR (dla porównania w 2002 roku wskaĨnik ten
wynosiá 0,44 ha/mieszkaĔca)164. Jest on w dalszym ciągu relatywnie wysoki
w porównaniu z innymi krajami Unii. W tym miejscu naleĪy jednak zaznaczyü,
Īe jakoĞü gleb w naszym kraju jest zdecydowanie gorsza w porównaniu z nimi,
bowiem ok. 70% naszych gleb to gleby lekkie, piaszczyste o bardzo niskiej
klasie bonitacji. Dane dotyczące zmian strukturalnych gruntów bĊdących
w posiadaniu wáaĞcicieli gospodarstw rolnych w latach 2002-2010 (spisy rolne)
zostaáy zamieszczone w tabeli 2.
Tabela 2. Zmiany uĪytkowania gruntów w latach 2002 – 2010
2002
Wyszczególnienie

2010
tys. ha

Wyszczególnienie

tys. ha

Grunty w gospodarstwach rolnych
Powierzchnia ogóáem

19325

Powierzchnia ogóáem

18257

Lasy i grunty leĞne

1201

Lasy i grunty leĞne

1374

Pozostaáe grunty

1224

Pozostaáe grunty

1350

UĪytki rolne

16899

UĪytki rolne

15534

ħródáo: W. Poczta. Przemiany w rolnictwie ze szczególnym uwzglĊdnieniem przemian strukturalnych
[w:] Raport o stanie wsi. Polska wieĞ 2012. red. J. Wilkin, I. NurzyĔska. Wydawnictwo Naukowe
SCHOLAR. Warszawa. 2012. s. 69

Jak wynika z danych zawartych w powyĪszej tabeli, w sumie jednak
powierzchnia gruntów pozostających wáasnoĞcią gospodarstw rolnych w ciągu
8 lat ulegáa zmniejszeniu o ponad 1 mln ha UR (ok. 5,5%). PowyĪsze zjawisko
jest bardzo niepokojące i Ğwiadczy o záym gospodarowaniu zasobami ziemi, co
w dáuĪszej perspektywie okaĪe siĊ bardzo niekorzystne z punktu wiedzenia
produktywnoĞci ziemi. Ubytek ten jest gáównie skutkiem wypáywu uĪytków
rolnych poza sektor gospodarki rolnej165.
WyposaĪenie w Ğrodki trwaáe oraz nakáady inwestycyjne stanowią trzeci
filar czynników determinujących efektywnoĞü gospodarowania w rolnictwie.
Porównawczy materiaá liczbowy dotyczący wartoĞci Ğrodków inwestycyjnych
wraz z ich strukturą zostaá zamieszczony w tabeli 3.
Przedstawione w tabeli dane liczbowe wskazują, Īe wartoĞü Ğrodków trwaáych brutto, w okresie oĞmiu lat wzrosáa o ok. 12,5% - w roku 2010 wynosiáa
164
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ona 124,3 mld zá. W przeliczeniu na 1 ha UR daje to ok. 8000 zá. W porównaniu z wynikami badaĔ róĪnych autorów wartoĞü ta jest relatywnie wysoka166.
Jednak kiedy siĊ weĨmie pod uwagĊ stopieĔ zuĪycia Ğrodków trwaáych
bĊdących na wyposaĪeniu gospodarstw i przedsiĊbiorstw rolnych, widaü, Īe
w roku 2002 byá wysoki i wynosiá 69%, a w 2010 roku jeszcze siĊ pogáĊbiá,
wynosiá bowiem aĪ 76,7%. Stąd teĪ wartoĞü Ğrodków trwaáych netto w roku
2010 wyniosáa zaledwie 27,4 mld zá167.
Tabela 3. ĝrodki trwaáe i nakáady inwestycyjne w rolnictwie polskim w latach 2002-2010
Lata
2002
2010
W tym:
budynki i budowle,
maszyny i urządzenia,
Ğrodki transportu
pozostaáe

ĝrodki trwaáe brutto
(bieĪące ceny
ewidencyjne w mld zá)

StopieĔ
zuĪycia

ĝrodki trwaáe netto
(bieĪące ceny ewidencyjne w mld zá)

110,5
124,3

69,0
76,7

32,3
27,4

Nakáady
inwestycyjne
(ceny bieĪące
mld zá)
2,2
3,7

71,3
72,3
21,0
1,3
19,7
81,2
3,1
1,4
14,9
93,9
0,9
0,5
2,4
0,2
18,4
87,0
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie Spisu Rolnego, 2010

UwzglĊdniając w analizie coroczne nakáady inwestycyjne áącznie oraz
w rozbiciu na poszczególne ich asortymenty, nasuwa siĊ wniosek, Īe odnowienie majątku trwaáego zachodzi generalnie w niezadowalającym stopniu. Dzieje
siĊ tak mimo znaczących iloĞci unijnych dotacji wspomagających inwestycje –
począwszy od 2004 roku. Wsparcie to byáo efektem finansowania w ramach
programu Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Poziom nakáadów inwestycyjnych
np. w latach 2009 i 2010 wyniósá po 3,7 mld zá. Przy tej wysokoĞci rocznych
nakáadów inwestycyjnych, peáne odnowienie budynków i budowli wystąpiáoby
po ok. 55 latach, maszyn i urządzeĔ po ok. 14 latach, a Ğrodków transportowych po ok. 30 latach.
Biorąc pod uwagĊ niezbyt intensywne zmniejszanie siĊ liczby gospodarstw
oraz zachowanie wysokoĞci dotowania unijnego w ramach WPR, przedstawione powyĪej okresy odnawiania majątku trwaáego gospodarstw powinny byü
wystarczająca wskazówką wyznaczającą stymulowanie przemian strukturalnych naszego rolnictwa.
166
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Muszą jednak byü speánione dwa warunki:
– zachowane w zbliĪonej wysokoĞci jak w ostatnich latach wspomagania
unijnego na ten cel w ramach nowego rozdania dotacji dla Polski na lata
2014-2020,
– trafne adresowanie wspierania tymi Ğrodkami finansowymi dziaáaĔ rolnictwa zmierzających do modernizacji rolnictwa168.

3.3. PrzyszáoĞciowe kierunki przemian strukturalnych polskiego rolnictwa
Produkcja ĪywnoĞci bez uĪycia Ğrodków chemicznych powinna byü elementem docelowej strategii przemian spoáeczno – gospodarczych w naszym kraju.
Zakáadana strategia tych przemian przewiduje dalsze nadrabianie opóĨnienia
rozwojowego w porównaniu z krajami Europy Zachodniej (stara 12-tka).
Gáówny nacisk powinien byü ukierunkowany na :
– wielkoĞü wynagrodzenia za pracĊ i poziom zatrudnienia,
– zabezpieczenie warunków mieszkaniowych oraz warunków socjalno-bytowych na poziomie zbliĪonym do miejskich,
– poszanowanie energii,
– racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi,
– przestrzeganie zasad ochrony Ğrodowiska169.
Dla speánienia powyĪszych uwarunkowaĔ wszystkie poczynania decydentów w naszym kraju w ramach krajowej strategii rozwojowej, powinny zdąĪaü
w kierunku:
– zmniejszania bezrobocia na wsi i w rolnictwie poprzez tworzenie jednostek
przetwarzających na miejscu páody i produkty rolne, a poprzez to zwiĊkszanie zatrudnienia w sferze gospodarki ĪywnoĞciowej,
– poprawĊ zdrowotnoĞci spoáeczeĔstwa,
– zmniejszanie zanieczyszczenia gleby, wody i powietrza,
– zmniejszanie zuĪycia zasobów naturalnych i energii w obrĊbie produkcji
rolniczej170.
NaleĪy mieü bowiem na uwadze, Īe produkcja surowców ĪywnoĞciowych
metodami organicznymi (bez Ğrodków chemicznych) i ich przetwarzanie na
Ğrodki konsumpcyjne ekologiczne powinny stawaü siĊ gáównym czynnikiem
przemian spoáeczno-gospodarczych w obrĊbie wsi i rolnictwa.
168
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Obecna sytuacja spoáeczno-ekonomiczna na polskiej wsi cechuje siĊ w dalszym ciągu wzrastającym bezrobociem oraz zmniejszającymi siĊ moĪliwoĞciami zbytu páodów rolnych. Jest to szczególnie widoczne w obecnych czasach, kiedy to obok duĪej konkurencyjnoĞci ze strony innych krajów Unii
Europejskiej doszáy praktyki związane z narzucaniem embarga na nasze produkty ĪywnoĞciowe ze strony krajów oĞciennych, takich jak: Rosja, BiaáoruĞ
czy Czechy. W wiĊkszoĞci przypadków są to decyzje polityczne nie mające
Īadnych merytorycznych, epidemiologicznych i zdrowotnych podstaw.
Jednoznacznie moĪna jednak uznaü, Īe polska ĪywnoĞü, poza maáymi wyjątkami nieuczciwych producentów, jest znakomitej jakoĞci i atrakcyjna cenowo na rynkach europejskich.
NaleĪy mieü na uwadze, Īe Polska weszáa w obszar wzglĊdnej nadprodukcji
ĪywnoĞci (liczba rodzin niedoĪywionych). Od 2003 roku obserwujemy dodatni
bilans eksportu w porównaniu z importem. Tendencja ta w miarĊ upáywu lat
ulegaáa trendom wzrostowym. Zakáada siĊ takĪe docelowo wzrost popytu
wewnĊtrznego na ĪywnoĞü jako skutku podwyĪszania dochodów realnych polskich rodzin, a takĪe (mimo poglądów pesymistów) wzrostu liczby staáych
mieszkaĔców Polski, a takĪe napáywu obcych pracowników sezonowych, jak
równieĪ turystów. PowyĪsze stwierdzenia w duĪej mierze potwierdzają
dane prognostyczne opublikowane przez autorów: W. Golka i Z. Wójcicki171.
(tabela 4).
Tabela 4. LudnoĞü i gospodarstwa domowe w kraju, na wsi i w rolnictwie
(liczby zaokrąglone)
Liczba w mln w roku
Kategorie

1996
PSR ‘96

2002
PSR ‘02

2010
prognoza

2020
prognoza

2030
prognoza

LudnoĞü Polski ogóáem

38,4

38,2

38,8

39,2

39,5

LudnoĞü na obszarach wiejskich

14,7

14,6

14,7

14,8

14,9

LudnoĞü rolnicza (gosp. powyĪej.
1 ha)

8,2

7,5

5,7

3,0

2,0

Gospodarstw domowe w kraju

12,5

13,3

13,5

13,7

13,8

Gospodarstw domowe na wsi

4,1

4,4

4,4

4,5

4,5

Rolnicze gospodarstw domowe
(pow. 1 ha)

2,0

1,9

1,2

0,7

0,5

ħródáo: W. Golka, Z. Wójcicki.. Ekologiczna modernizacja gospodarstwa rolnego.
Monografia. ISBN 83-89806-14-2. IBMER. Warszawa 2006. s. 14
171
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Docelowo do roku 2030 zakáada siĊ nieznaczny przyrost liczby gospodarstw
domowych na wsi (do 4,5 mln), a wyraĨny spadek rolniczych gospodarstw domowych (do ok. 0,5 mln).
Prognozowany wyraĨny spadek liczby gospodarstw rolnych jest ĞciĞle związany ze wzrostem ich powierzchni. PowyĪsi autorzy prognozują, Īe Ğrednia
powierzchnia gospodarstw rolnych ulegnie wyraĨnemu powiĊkszeniu, ze Ğredniej powierzchni obecnie nieznacznie przekraczającej 9 ha do ok. 23 ha w 2020
roku172.
Z danych prognostycznych wynika, Īe udziaá procentowy ludnoĞci wiejskiej
do 2030 roku powinien utrzymaü siĊ na zbliĪonym poziomie (ok. 38%). RównoczeĞnie wyraĨnie bĊdzie siĊ zmniejszaá udziaá ludnoĞci rolniczej na wsi oraz
w stosunku do mieszkaĔców kraju.
Przytaczanie danych odnoszących siĊ do prognoz demograficznych wynika
z podstawowego zaáoĪenia, a mianowicie, Īe to one powinny byü brane pod
uwagĊ jako bazowe przy opracowywaniu strategii wielofunkcyjnego rozwoju
obszarów wiejskich oraz wytyczania kierunków rozwoju rolnictwa jako jednego z dziaáów gospodarki narodowej. NaleĪy bowiem mieü na uwadze podstawowe jego zadanie, jakim jest wyĪywienie mieszkaĔców kraju.
Strategia wielofunkcyjnego rozwoju powinna zakáadaü dąĪenie do takiego
rozwoju gospodarczego spoáecznoĞci lokalnych, aby liczba miejsc pracy zapewniaáa zatrudnienie wszystkim mieszkaĔcom gminy w wieku produkcyjnym.
Poza sferą produkcyjną – rolniczą, administracyjną i kulturalno-oĞwiatową,
a takĪe w usáugach turystycznych, agroturystycznych i rekreacyjnych, strategia
powinna zakáadaü tworzenie miejsc pracy związanych z dziaáalnoĞcią w obsáudze, techniczno-handlowej mieszkaĔców i gospodarstw rolnych, przetwórstwie
rolno-spoĪywczym, drzewnym, w pozyskiwaniu odnawialnych Ĩródeá energii.
Tak szeroki asortyment miejsc pracy, które powinny byü zaproponowane
mieszkaĔcom wsi jest i musi byü zróĪnicowany przestrzennie w zaleĪnoĞci od
uwarunkowaĔ rejonowych, regionalnych i makroregionalnych. Inne bowiem
uwarunkowania w tym wzglĊdzie bĊdzie dyktowaáa Maáopolska o olbrzymim
rozdrobnieniu gospodarstw i przeludnieniu wsi, a za to dysponująca bardzo
atrakcyjnymi terenami turystycznymi. Inne natomiast Wielkopolska z gospodarką rolną na wysokim poziomie i mniejsza atrakcyjnoĞcią turystyczną, a jeszcze inne warunki rozwoju bĊdzie stawiaáo Mazowsze z glebami gáównie piaszczystymi i kilkoma duĪymi oĞrodkami miejskimi. Poza zabezpieczeniem
pozarolniczych miejsc pracy bardzo waĪnym zadaniem wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich jest ich przestrzenne zagospodarowanie i rozwój
infrastruktury technicznej (drogi, woda, Ğcieki, energetyka, urządzenia meliora172
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cyjne), stymulujące polepszanie i ochronĊ racjonalnie ksztaátowanego Ğrodowiska naturalnego. W tym wzglĊdzie naleĪy gáównie mieü na uwadze: racjonalne
gospodarowanie rolniczą przestrzenią produkcyjną, odpowiednie ksztaátowanie
krajobrazu oraz zalesianie i zadrzewianie. PowyĪsze elementy powinny byü
uwzglĊdnianie w gospodarowaniu przestrzenią produkcyjną i nieprodukcyjna,
ze szczególnym uwzglĊdnieniem zachowania, a w wielu przypadkach odbudowy Ğrodowiska naturalnego.
W tym wzglĊdzie mamy juĪ pewne osiągniĊcia, które naleĪy kontynuowaü
i poszerzaü. Realizowane są programy ochrony terenów bĊdących otulinami
parków krajobrazowych, parków narodowych, programy zabezpieczeĔ przeciwpowodziowych, a takĪe przeciwerozyjnych.
Docelowo zmuszeni bĊdziemy do prowadzenia na szeroka skalĊ (obecnie
w zaląĪku) rolniczej produkcji zrównowaĪonej i zintegrowanej ze Ğrodowiskiem ramach wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Ten aspekt
w przyszáoĞci, a takĪe aktualnie wiąĪe siĊ ĞciĞle z produkcja zdrowej ĪywnoĞci.
KaĪde wiĊc towarowe gospodarstwo w powiązaniu z infrastrukturą oraz ekosystemem powinno byü zmuszone do zrównowaĪenia swojej produkcji aby nie
zanieczyszczaü wody, powietrza i gleby poprzez zbyt wysokie nawoĪenie roĞlin
oraz stosowanie w nadmiarze Ğrodków ochrony roĞlin173.
Drugim waĪnym aspektem zrównowaĪonej produkcji rolniczej jest wáaĞciwe
nawoĪenie organiczne oraz zmianowanie w uprawie roĞlin aby nie dopuszczaü
do degradacji przestrzeni rolniczej. A to czĊsto siĊ spotyka w przypadku przeazotowania gleby na gruntach nawoĪonych gnojowicą w wielkich fermach produkcji zwierzĊcej. Nadmierna i nie przemyĞlana bowiem koncentracja i intensyfikacja produkcja w towarowych gospodarstwach moĪe prowadziü do
degradacji Ğrodowiska naturalnego.
Degradacja gleby wystĊpuje takĪe czĊsto w przypadku gospodarstw funkcjonujących tylko z produkcja roĞlinną bez produkcji zwierzĊcej, gdzie nastĊpuje staáe zmniejszanie siĊ glebowej substancji organicznej (próchnicy).
Gospodarstwo wiĊc prowadzące rolniczą produkcjĊ zrównowaĪoną zachowuje i poprawia ĪyznoĞü swoich gleb (coroczna reprodukcja próchnicy). Rolnik
wiĊc musi bilansowaü równowaĪenie iloĞci związków chemicznych zawartych
w plonach z ich iloĞcią wniesionych do gleby w postaci nawozów organicznych
i mineralnych.
PowyĪsze aspekty związane ze zrównowaĪeniem produkcji powinny byü
absolutnie przestrzegane przez wszystkich producentów rolnych zarówno prowadzących gospodarstwa towarowe jak i socjalne czyli produkujące na wáasne
potrzeby rodziny rolnika.
173
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NaleĪy jednak mieü na uwadze fakt, Īe taki system moĪe spowodowaü obniĪenie produkcji rolnej. Zmniejszenie jednak, a nawet eliminowanie niektórych
zabiegów chemizacyjnych ochrony zarówno roĞlin jak i chowu zwierząt jest
moĪliwe poprzez upowszechnianie odmian roĞlin i ras zwierząt genetycznie
modyfikowanych. Transgeniczne bowiem rasy zwierząt jak i odmiany roĞlin są
czĊsto uodpornione na niektóre choroby oraz szkodniki. Ten kierunek dziaáaĔ
jest jednak nieufnie przyjmowany, a nawet odrzucany przez wiĊkszoĞü spoáeczeĔstwa (czĊsto przez niedoinformowane Ğrodowiska opiniotwórcze)174.
Tych wątpliwoĞci nie budzi produkcja ĪywnoĞci ekologicznej. Rolnictwo
ekologiczne to system gospodarowania, który poprzez stosowanie Ğrodków
naturalnych, nie przetworzonych technologicznie zapewnia trwaáą ĪyznoĞü
gleby, zdrowotnoĞü zwierząt, nie zatruwa Ğrodowiska, a co najwaĪniejsze pozwala produkowaü wysokiej jakoĞci zdrowe produkty ĪywnoĞciowe. Istotną
rolĊ w gospodarstwach ekologicznych speániają zwierzĊta poprzez usprawnianie i jednoczeĞnie zamykanie obiegu materii w obrĊbie gospodarstwa175. Ten
system produkcji stanowi alternatywĊ w stosunku do rolnictwa konwencjonalnego, a takĪe zrównowaĪonego.
Wedáug miĊdzynarodowej federacji rolnictwa ekologicznego (IFOAM) rolnictwo tego typu jest „zbiorem róĪnych szczegóáowych koncepcji gospodarowania rolniczego, zgodnych z wymogami gleby, roĞlin i zwierząt, a jego nadrzĊdnym celem jest produkcja ĪywnoĞci wysokiej jakoĞci, przy równoczesnym
zachowaniu w jak najwiĊkszym stopniu równowagi biologicznej w Ğrodowisku
przyrodniczym”176.
Rolnictwo ekologicznie jest obecnie na Ğwiecie najszybciej rozwijającym siĊ
kierunkiem produkcji – dotyczy to szczególnie krajów Unii Europejskiej177.
W latach 2004-2010 powierzchnia uĪytków rolnych wykorzystywanych przez
rolnictwo tego typu wzrosáa o ok. 23% (z 30 do 37 mln ha). Przodująca w tym
wzglĊdzie okazaáa siĊ wáaĞnie Unia Europejska, gdzie przyrost ten byá na poziomie ok. 60%. Powierzchnia tych upraw powiĊkszyáa siĊ tutaj w porównywanych latach 6,4 do 10 mln ha178.
174
175
176
177
178

72

Ibidem, s. 16-17.
G.Nachtman. Ekologiczne mleko. http://www.farmer.pl/biznes/ronictwo-ekologiczne/ekologiczne
-mleko,10916.html. data dostĊpu: 21.01.2015.
J. Kowalski i inni. Innowacyjne oddziaáywanie techniki i technologii oraz informatycznego
wspomagania zarządzania na efektywnoĞü produkcji w gospodarstwach ekologicznych… s. 11.
M.T. Battle i inni. Putting their money where their mouths are. Consumer willingness to pay for
multi-ingredient processed organic food product. Food Policy 32. 2007. s. 145-159.
U. Malaga-Toboáa. MoĪliwoĞci modernizacji wyposaĪenia technicznego w górskich gospodarstwach ekologicznych produkujących mleko. InĪynieria Rolnicza. Seria Monografie i rozprawy.
3(37). Kraków. 2013.

________________________________________________________________________ MáodzieĪ wiejska…

W Polsce w ostatnich latach równieĪ obserwuje siĊ wzrost liczby gospodarstw, wielkoĞci powierzchni upraw, a takĪe liczby przetwórni produktów
ekologicznych. JednakĪe w tym wzglĊdzie jesteĞmy zapóĨnieni w porównaniu
z wiĊkszoĞcią krajów Unii. OtóĪ Ğrednio w caáej UE byáo 5,1% UR pod tego
typu uprawami – najwyĪszą wartoĞü tego wskaĨnika odnotowano w Szwecji
(14,1%) oraz Austrii (19,7%)179.
Jak juĪ wczeĞniej wspomniano liczba gospodarstw w Polsce intensywnie
wzrastaáa (przy niskim puáapie początkowym): liczba ekologicznych gospodarstw wynosiáa w 2005 roku – 7182, w2007 roku – 12121, w 2009 roku –
17138, a w 2010 roku – 20956. Natomiast powierzchnia ekologicznych UR na
przestrzeni lat 2003-2010 wzrosáa w Polsce 8,5-krotnie180.
Prognostycy krajowi wskazują rolnictwo ekologiczne jako jeden z gáównych
kierunków przemian strukturalnych polskiej wsi i rolnictwa.
Szczególnego znaczenia nabiera ten kierunek dla obszaru Maáopolski jako makroregionu obejmującego nie tylko obecne województwo maáopolskie ale takĪe
podkarpackie i czĊĞü Ğląskiego. Dotyczy wiĊc obszarów charakteryzujących siĊ
olbrzymim rozdrobnieniem gospodarstw w strukturze agrarnej oraz maáo zdegradowanym Ğrodowiskiem naturalnym. Na temat docelowych modeli rozwiązaĔ organizacyjno – produkcyjnych tego systemu gospodarowania dla obszaru
caáego kraju, ze szczególnym uwzglĊdnieniem woj. maáopolskiego wskazuje
zespóá autorów z Uniwersytetu Rolniczego im. H. Koááątaja w Krakowie.
W tym obszarze badawczym autorzy ci opublikowali wyniki swoich badaĔ
w monografiach, a dla przykáadu warto zaprezentowaü wybrane fragmenty tych
tekstów181. Autorzy w swoich opracowaniach przeanalizowali wzajemne relacje
pomiĊdzy 122 zmiennymi okreĞlonymi na 126 gospodarczych jednostkach statystycznych. Jako warsztat badawczy zostaáy zastosowane metody korelacji
prostej, korelacji wielokrotnej oraz analizy zaleĪnoĞci wybranych zmiennych
z wykorzystaniem toplogii perceptronu wielowarstwowego (MPL).
Wzajemne oddziaáywanie powierzchni gospodarstwa ekologicznego, kierunku produkcji i dochodu rolniczego obrazuje rysunek 11.
179
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Podstawowy wniosek wypáywający z relacji pomiĊdzy badanymi zmiennymi wskazuje, Īe przy obecnym systemie gospodarowania oraz dotowania rolnictwa ekologicznego racjĊ bytu mają przede wszystkim obiekty prowadzące
produkcjĊ wielostronną oraz o kierunkach warzywniczym i sadowniczym.
Wysoki dochód rolniczy osiągają gospodarstwa o powierzchni 40 do 50 ha.
Dochód rolniczy zbliĪony do zera wykazaáy gospodarstwa wszystkich kierunków produkcji mniejsze od 10 ha UR.
W znacznym stopniu powyĪsze wyniki potwierdzają dane zamieszczone na
rysunku 12, a przedstawiające wskaĨniki opáacalnoĞci produkcji (procentowe
proporcje wielkoĞci produkcji koĔcowej odniesione do sumy kosztów produkcji) w funkcji kierunku produkcji oraz wielkoĞci gospodarstwa.
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ħródáo: J. Kowalski i inni. Uwarunkowania techniczno – ekonomiczne produkcji ekologicznej
w gospodarstwach Polski poáudniowej. Polskie Towarzystwo InĪynierii Rolniczej (PTIR). Kraków.
2014. s. 221.

Rys. 11. ZaleĪnoĞü pomiĊdzy powierzchnią gospodarstwa (X), kierunkiem produkcji (Y),
a dochodem rolniczym (Z)
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Przestrzenny charakter wykresów 11 i 12 wskazuje, Īe te relacje ulegają
ugiĊciom w trzech kierunkach przestrzeni. Są wiĊc efektem dziaáaĔ równieĪ
wielu innych czynników.
Bardzo korzystnie prezentują siĊ tutaj wartoĞci podmiotowego wskaĨnika
w przypadku gospodarstw powyĪej 35 ha. Wysoki wskaĨnik opáacalnoĞci produkcji dla nich moĪna obserwowaü dla wszystkich kierunków produkcji.
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ħródáo: J. Kowalski i inni. Uwarunkowania techniczno-ekonomiczne produkcji ekologicznej
w gospodarstwach Polski poáudniowej. Polskie Towarzystwo InĪynierii Rolniczej (PTIR).
Kraków. 2014. s. 223.

Rys. 12. ZaleĪnoĞü pomiĊdzy powierzchnią gospodarstwa (X), kierunkiem produkcji (Y),
a wskaĨnikiem opáacalnoĞci

Uzyskane wyniki badaĔ empirycznych na terenie makroregionu Maáopolski
wyraĨnie wskazują, Īe kierunki restrukturyzacji rolnictwa w aspekcie produkcji
ĪywnoĞci ekologicznej muszą zdąĪaü do koncentracji ziemi – minimalna powierzchnia produkcyjna powinna wynosiü ok. 30-35 ha. Natomiast produkcja
warzywnicza i sadownicza to kierunki preferowane. Korzystnie w badaniach
porównawczych prezentuje siĊ równieĪ kierunek opierający siĊ na produkcji
mleka.
Na bazie uzyskanych wyników badaĔ empirycznych autorzy ci opracowali
modele teoretyczne funkcjonowania i zdąĪania do maksymalizacji zysku oraz
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innych wskaĨników ekonomicznych. Mogą one byü przydatne dla obecnie istniejących i restrukturyzowanych, a takĪe nowych gospodarstw ekologicznych,
których powierzchnia obecnie nie przekracza 5 ha (22%), a 10 ha (56%) - natomiast gospodarstw powyĪej 20 ha jest tylko ok. 21%. Gospodarstwa te
w trakcie dochodzenia do wczeĞniej wspomnianej, gwarantującej peáną opáacalnoĞü produkcji, powinny mieü moĪliwoĞü organizowania jej tak w swoim
gospodarstwie aby uzyskiwaü optymalne dla jego warunków wskaĨniki
ekonomiczno-produkcyjne182.
Proces koncentracji ziemi w polskim rolnictwie do tej pory byá powolny
i dáugotrwaáy. RównieĪ docelowo do lat 30-tych Z. Wójcicki i W. Golka
prognozują Ğrednio wzrost obszaru gospodarstw towarowych z ok. 9 ha UR
obecnie do ok. 25 ha183. Tak wiĊc zdecydowana wiĊkszoĞü gospodarstw, szczególnie w Maáopolsce bĊdzie funkcjonowaü z czynnikiem minimum efektywnoĞci, jakim jest ich obszar.
NaleĪy wiĊc podkreĞliü, Īe niekorzystna struktura agrarna, szczególnie
w Polsce poáudniowej, determinuje niską konkurencyjnoĞü polskich rolników.
Przekáada siĊ to takĪe na efektywnoĞü ich gospodarowania, a gáównymi czynnikami determinującymi są wysokie koszty produkcji jako skutek niskiej
wydajnoĞci pracy. A te z kolei są warunkowane zbyt wolnym procesem modernizacji zaplecza technicznego184.
NaleĪy takĪe mieü na uwadze fakt, Īe peána mechanizacja w maáych
gospodarstwach jest ekonomicznie nieuzasadniona. Wprowadzanie wspólnego
zakupu drogich maszyn specjalistycznych wydaje siĊ byü rozwiązaniem tego
problemu, a umoĪliwia to np. system dofinansowania funduszami unijnymi.
Kolejnym czynnikiem warunkującym opáacalnoĞü prowadzonej produkcji
jest zbyt páodów i produktów rolnych oraz dostĊpnoĞü dla niego rynków. ĩadne
przedsiĊbiorstwo handlowe (super i hipermarkety) nie podejmie siĊ wspóápracy
z dostawcami produktów ĪywnoĞciowych nie gwarantujących caáorocznych
dostaw, produktów o wysokich walorach konsumpcyjnych i higienicznych
(opakowania, magazynowanie etc.) czy teĪ odpowiednio duĪych iloĞci towarów. Speánienie powyĪszych warunków jest moĪliwe równieĪ m. in. poprzez
odpowiednie zaplecze techniczne. Dotyczy to magazynów i przechowalni zapewniających odpowiednie warunki termiczno-mikroĞrodowiskowe oraz spe-
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cjalistycznych Ğrodków transportowych umoĪliwiających dostawy produktów
ĪywnoĞciowych w odpowiednim czasie, na czĊsto odlegáe rynki zbytu185.
Na efektywnoĞü gospodarowania ma bardzo duĪy wpáyw stopieĔ przetworzenia páodów i produktów zwierzĊcych poniewaĪ produkty nieprzetworzone
sprzedawane przez rolnika są kilka lub nawet kilkanaĞcie razy taĔsze. Gospodarstwa maáe, ze wzglĊdu na niską skalĊ produkcji sprzedają páody rolne praktycznie w stu procentach nieprzetworzone. Dlatego teĪ polscy rolnicy w pojedynkĊ przegrywają ze znacznie silniejszym otoczeniem handlowo-przemysáowym.
PowyĪsze dywagacje uzasadniają tworzenie, szczególnie w polskich warunkach, zespoáów producentów, a te eliminują czĊĞciowo lub nawet caákowicie
wymienione negatywne aspekty funkcjonowania gospodarstw. Istnieją organizacje formalno – prawne, skupiające w grupy producentów ĪywnoĞci186.
W Polsce wiodąca, w tym obszarze jest organizacja grup producenckich, które
mają Ğcisáe umiejscowienie prawne swojej dziaáalnoĞci187.
Rolnicy zrzeszeni w grupach producenckich wygrywają z rolnikami dziaáającymi indywidualnie np. w kontekĞcie wykorzystania dotacji do produkcji,
a szczególnie poczynaĔ inwestycyjnych – budowy i wyposaĪenia obiektów
produkcyjnych, a takĪe zakupu maszyn i urządzeĔ rolniczych188.
Obecnie w naszym kraju funkcjonuje ok. 1400 grup producenckich, skupiając zaledwie ok. 1% gospodarstw rolnych, podczas gdy w takich krajach jak
Holandia i Dania poziom zorganizowania producentów rolnych siĊga wartoĞci
100%189. A. Szeląg-Sikora przeprowadziáa badania na szeroką skalĊ dotyczące
porównania efektywnoĞci ekonomicznej funkcjonowania na obszarze Polski
poáudniowej gospodarstw rolnych zorganizowanych w grupach producenckich
z gospodarstwami dziaáającymi na rynku indywidualnie.
Uzyskane przez nią wyniki badaĔ jednoznacznie wykazaáy, Īe:
– Gospodarstwa zrzeszone byáy lepiej wyposaĪone w sprzĊt techniczny, a byáo
to najczĊĞciej wyposaĪenie kompleksowe. Gospodarstwa indywidualne natomiast przy zbliĪonych wskaĨnikach iloĞciowych, ustĊpowaáy im zdecydowanie wartoĞcią odtworzeniową. Byáy to bowiem maszyny i urządzenia
185
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M. KuboĔ. Miejsce i rola infrastruktury logistycznej w funkcjonowaniu przedsiĊbiorstw rolniczych. InĪynieria Rolnicza. Nr 9 (97). Kraków. 2007. s. 87-93.
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–

–
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–

zdecydowanie starsze i mniej wydajne. Szczególnie uwidacznia siĊ dystans
pomiĊdzy porównywanymi grupami rolników przy analizie wartoĞci inwestycji w ostatnich latach związanych z zakupem maszyn i urządzeĔ rolniczych. W tym przypadku Ğrednio na gospodarstwo funkcjonujące indywidualnie, wydano ok. 50 tys. zá podczas gdy na dziaáające w obrĊbie grupy
ok. 320 tys. zá. Podobne proporcje wystąpiáy w inwestycjach budowlanych;
WaĪnym wskaĨnikiem obrazującym efektywnoĞü produkcji jest wartoĞü
nadwyĪki bezpoĞredniej (róĪnica pomiĊdzy wartoĞcią produkcji koĔcowej,
a kosztami produkcji). WskaĨnik ten jest ponad 2,5 krotnie wyĪszy dla
obiektów z grup producenckich;
RównieĪ w zdecydowanej wiĊkszoĞci wskaĨników ekonomiczno-produkcyjnych obiekty zorganizowane dawaáy wyniki korzystniejsze;
Gospodarstwa z grup producenckich cechowaáa wyĪsza zdolnoĞü inwestycyjna jako funkcja wiĊkszej nadwyĪki bezpoĞredniej (przez to moĪliwoĞü
zaangaĪowania wyĪszego wkáadu wáasnego), a poprzez to lepiej i w wiĊkszym stopniu wykorzystywaáy dotacje celowe unijne;
WaĪnym czynnikiem wspomagającym wzrost efektywnoĞci gospodarowania
byáy dopáaty bezpoĞrednie, które na podobnym poziomie rekompensowaáy
w 20% ponoszone nakáady w obydwu grupach.

Przedstawione wyniki badaĔ jednoznacznie wskazują, Īe kierunki przemian
wsi i rolnictwa, a szczególnie tego drugiego, powinny zmierzaü do:
– Koncentracji i scalanie ziemi;
– Stymulowania i wspomagania systemu i kierunku produkcji dającego moĪliwoĞü lepszego wykorzystania zasobów ziemi, a szczególnie zasobów pracy. Dotyczy to gáównie obszaru Polski poáudniowej, a w jej obrĊbie woj.
maáopolskiego;
– Mając na uwadze powyĪsze naleĪy preferowaü produkcjĊ zdrowej ĪywnoĞci
a gáównie gospodarstwa ekologiczne, które w znacznie wiĊkszym stopniu
angaĪują Īywą siáĊ roboczą w porównaniu z gospodarstwami konwencjonalnymi;
– Gáównym kierunkiem przemian strukturalnych wg wielu autorów, powinno
byü tworzenie róĪnych form zespoáowych gospodarowania rolników – ze
szczególnym uwzglĊdnieniem grup producenckich, najmocniej usankcjonowanych prawnie i organizacyjnie (na to zresztą wskazują wieloletnie doĞwiadczenia rozwiniĊtych krajów Europy Zachodniej)190.
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NaleĪy jednak jeszcze raz podkreĞliü, Īe stopieĔ zaawansowania technologicznego naszego rolnictwa w porównaniu z krajami Europy Zachodniej jest
zdecydowanie niĪszy. Fakt ten uzupeániony o wyraĨnie mniejszą siáĊ nabywczą
oraz niski potencjaá ekonomiczny naszych gospodarstw rolnych, stwarza konicznoĞü dofinansowywania i wspomagania ich dziaáalnoĞci. Bardzo pozytywne doĞwiadczenia w tym wzglĊdzie mamy analizując dotychczasową pomoc
unijną programami wspomagającymi nasze rolnictwo191.

3.4. Rozwój lokalny oraz problem zagospodarowania zasobów pracy
3.4.1. Uwarunkowania rozwoju lokalnego
ZróĪnicowanie terenów wiejskich Polski jest bardzo waĪnym czynnikiem
okreĞlającym kierunek polityki wobec wsi. Rozwój obszarów wiejskich musi
byü związany z wprowadzeniem na wieĞ dziaáalnoĞci pozarolniczej, z promocją
nowych form zatrudnienia pozarolniczego oraz wspieraniem systemu usáug dla
róĪnych grup ludnoĞci zamieszkującej tereny wiejskie. Jest to szczególnie istotne ze wzglĊdu na potrzebĊ zmniejszenia liczby tych, dla których rolnictwo pozostaje gáównym Ĩródáem dochodu192. Związane jest to z przejmowaniem przez
wieĞ nowych funkcji, zaĞ wielofunkcyjna wieĞ to taka, „która wáączona jest
w system wiĊzi ekonomicznych, spoáecznych i kulturowych, korzysta z instrumentów i Ğrodków pomocy paĔstwa zorientowanych na wspieranie zmian
a takĪe taka, która wyksztaáciáa lub korzysta z wyksztaáconych instytucji,
obsáugujących jej rozwój”193.
Jednym z najpilniejszych problemów jest zagospodarowanie ogromnych
nadwyĪek siáy roboczej, obecnie – z braku innych moĪliwoĞci – zajĊtych
w rolnictwie, poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. Taką znaczącą rolĊ
w procesie oĪywiania gospodarczego Ğrodowisk lokalnych powinny odgrywaü
wáadze samorządowe, szczególnie na szczeblu gminnym.
Podejmowane dziaáania muszą byü jednak poprzedzone analizą moĪliwoĞci
jakie posiada gmina, szans oraz barier rozwoju inicjatyw gospodarczych czy
choüby okreĞleniem stanu aktualnego. Od doĞü dawna w wielu gminach spo191
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PROW 2007-2013. Realizacja. Pozyskano z: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/wdrazaneprogramy-i-dzialania-dane-liczbowe/program-rozwoju-obszarow-wiejskich-2007-2013.html, data
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rządzane byáy programy rozwoju, niestety aĪ do poáowy lat 90-tych dotyczyáy
one gáównie infrastruktury technicznej. JednakĪe pod koniec ubiegáej dekady
dla wielu gmin zespoáy specjalistów opracowaáy kompleksowe koncepcje (strategie rozwoju gmin), uznając Ğrodowiska lokalne za miejsce gdzie wielofunkcyjny rozwój ma najwiĊksze szanse realizacji.
Obecnie w rozwoju lokalnym oprócz tzw. „klasycznych determinant rozwoju”, odnoszących siĊ do samej lokalizacji regionu oraz zasobów infrastrukturalnych, duĪą wagĊ przywiązuje siĊ do aktywnoĞci samych spoáecznoĞci lokalnych, a jak pisze à. Satoáa „coraz czĊĞciej podkreĞla siĊ kluczowe znaczenie
aktywnoĞci Ğrodowisk lokalnych i instytucji spoáeczeĔstwa obywatelskiego dla
zarówno zainicjowania, jak i dynamizacji procesów rozwojowych zachodzących w lokalnej skali”. Jak wskazują wyniki badaĔ autora wskaĨniki mogące
Ğwiadczyü o poziomie spoáeczeĔstwa obywatelskiego w województwie maáopolskim są niĪsze nic analogiczne w kraju (np. ludnoĞü w mniejszym stopniu
uczestniczy w sformalizowanych podmiotach trzeciego sektora)194.
Niemniej wszystkie regiony naszego kraju áączy zadecydowana wieloĞü
cech i uwarunkowaĔ rozwoju lokalnego w aspekcie zagospodarowania zasobów ludzkich przy wykorzystaniu róĪnych form aktywizacji. Jedną z tych form
jest podejĞcie LEADER.
Jak pisze L. LeĞniak „Wedáug idei LEADER mieszkaniec wsi poprzez
lokalną grupĊ rozwoju ma szansĊ braü aktywny udziaá w procesie rozwoju
lokalnego poprzez integrowanie swoich dziaáaĔ z dziaáaniami poszczególnych
mieszkaĔców. DziĊki powiązaniu aktywnoĞci lokalnej spoáecznoĞci z konkretnym obszarem (jego odpowiednim scharakteryzowaniem, analizą) pojawia siĊ
szansa na poprawĊ poziomu rozwoju spoáeczno-gospodarczego”195.
Tak wiĊc podstawowym celem podejĞcia LEADER jest wspomaganie rozwoju wsi poprzez wsparcie lokalnych liderów podejmujących inicjatywy na
rzecz rozwoju z wykorzystaniem lokalnego potencjaáu i nastawionych na
wspóápracĊ zarówno lokalną, jak i regionalną, krajową czy teĪ miĊdzynarodową. Ponadto celem tego programu jest takĪe, zdaniem L. LeĞniaka „zachĊcenie
lokalnych spoáecznoĞci, wáadz, instytucji i organizacji do planowania rozwoju
swojego obszaru w perspektywie dáugofalowej – czyli budowania wizji tworzenia strategii sáuĪącej jej osiąganiu”196.
194

à. Satoáa. Instytucje spoáeczeĔstwa obywatelskiego na obszarach wiejskich a sprawnoĞü wykorzystania funduszy Unii Europejskiej (na przykáadzie województwa maáopolskiego). Samorząd
Terytorialny nr 5. Warszawa. 2014. s. 24-35.
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obszarów wiejskich w Polsce. red. J. Puchaáa, M Kowalska. Wydawnictwo Marszaáek. ToruĔ.
2013. s. 8.
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3.4.2. Kapitaá ludzki, spoáeczny i kulturowy mieszkaĔców wsi
O potencjale demograficznym polskiej wsi byáa juĪ mowa wczeĞniej.
W związku z tym moĪna pokusiü siĊ o stwierdzenie, Īe rozwój obszarów wiejskich jest waĪnym czynnikiem ogólnego rozwoju kraju. B. Fedyszak – Radziejowska197 jednoznacznie wskazuje, Īe to czynniki endogenne mogą okazaü siĊ
najwaĪniejsze w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. WĞród nich wyróĪnia
przede wszystkim dwa elementy.
Pierwszy to kapitaá spoáeczny, który Coleman definiuje jako „zespóá takich
cech organizacji spoáecznej jak zaufanie, normy i powiązania miĊdzy jednostkami, które zwiĊkszają ich sprawnoĞü w zbiorowym dziaáaniu, a zarazem czynią z nich wspólnotĊ, pozwalając im na osiąganie pewnych celów niemoĪliwych do realizacji bez posiadania tego kapitaáu”198. Jak twierdzi B. FedyszakRadziejowska „Odbudowa kapitaáu spoáecznego jest bardzo trudna, gdyĪ opiera
siĊ na tradycji, religii i historycznych uwarunkowaniach”199.
Drugi element to kapitaá ludzki (który stanowi zasób wiedzy, kwalifikacji
i umiejĊtnoĞci czáowieka), a który moĪe okazaü siĊ waĪniejszy, poniewaĪ
áatwiej jest inwestowaü w jego ksztaátowanie. JednakĪe w trakcie „kapitalizacji” zasobów máode pokolenie wsi napotyka na pewne bariery i utrudnienia,
a M. KwieciĔska-Zdrenka uĪywa nawet stwierdzenia, iĪ wieĞ „jest przestrzenią,
która w sposób niebezpieczny skupia wachlarz niedostatków”200.
WaĪnych obserwacji dostarcza Raport z badaĔ „Dziaáania na rzecz máodzieĪy z perspektywy systemu pomocy spoáecznej i pracownika socjalnego” przeprowadzonych przez Instytut Badawczo-Szkoleniowy we wspóápracy ze Stowarzyszeniem „Tratwa”. Projekt realizowany byá w ramach Europejskiego
Funduszu Spoáecznego, a badania byáy prowadzone wĞród pracowników
socjalnych z regionu Warmii i Mazur. Pracownicy socjalni pytani o to, jakiej
pomocy, ich zdaniem, potrzebują máodzi ludzie w gminie czy powiecie, wskazywali na kilka grup deficytów m. in. dotyczących rynku pracy, dostĊpu do
zasobów materialnych i infrastrukturalnych, rozwoju osobistego, podnoszenia
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B. Fedyszak – Radziejowska. WewnĊtrzne i zewnĊtrzne czynniki zmian w polskiej wsi a proces
jej „demarginalizacji”. [w:] Uwarunkowania i kierunki przemian spoáeczno – gospodarczych na
obszarach wiejskich. red. A. Rosner. Wyd. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
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poziomu kapitaáu ludzkiego i spoáecznego czy teĪ zainteresowania i zaangaĪowania „kompetentnych dorosáych”201.
Na zróĪnicowanie Polski ze wzglĊdu na rozwój spoáeczno-gospodarczy
zwracają uwagĊ autorzy Raportu „Máodzi 2011”202. Mapa 1 wskazuje na zachodzące w obrĊbie wsi procesy polaryzacyjne. Analizując informacje zamieszczone na niej moĪna zauwaĪyü podziaá pomiĊdzy regionami – na PolskĊ
wschodnią i zachodnią ale takĪe na regiony peryferyjne, zdominowane przez
tradycyjne rolnictwo i te skoncentrowane wokóá duĪych miast co wyraĨnie
obrazuje rozmieszczenie koloru czerwonego na podmiotowej mapie.
W najlepszej sytuacji wydają siĊ byü rodziny naleĪące do lokalnych elit
(pracownicy umysáowi z wyĪszym wyksztaáceniem, przedstawiciele wáadzy,
bogaci rolnicy). Natomiast zdecydowanie najmniej korzystna sytuacja wystĊpuje w rodzinach robotniczych i tych, które utrzymują siĊ z niezarobkowych Ĩródeá (renty, emerytury, zasiáki).
Te pierwsze inwestują w rozwój i edukacjĊ wáasnych dzieci, w ten sposób
ksztaátując i pomnaĪając ich kapitaá ludzki – np. poprzez wybieranie dobrych
szkóá i uczelni umoĪliwiając im awans. Te drugie zaĞ rodziny są jak piszą autorzy Raportu „najczĊĞciej bezwolne, ich dzieci realizują krótkie i uproszczone
ĞcieĪki edukacyjne, powielając role Īyciowe z najbliĪszego otoczenia”203.
RównoczeĞnie, jak wskazują wyniki badaĔ à. Satoáy, poziom inwestycji
moĪe byü róĪny w zaleĪnoĞci od rodzaju gminy – z taka sytuacją, zdaniem autora mieliĞmy do czynienia w woj. maáopolskim. OtóĪ jego badania wykazaáy,
Īe fundusze unijne jeszcze kilka lat temu odgrywaáy wiĊkszą rolĊ w inwestycjach prowadzonych w gminach wiejskich niĪ w gminach miejsko-wiejskich204.
Na róĪnice wynikające z poziomu kapitaáu ludzkiego i jego znaczenia
w ksztaátowaniu konkurencyjnoĞci gmin w województwie maáopolskim zwróciá
uwagĊ à. Satoáa. Poddaá on ocenie poziom wyksztaácenia i kwalifikacji wáadz
i pracowników urzĊdów gminnych i wpáywu tych czynników na aktywnoĞü
w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. OtóĪ na podstawie przeprowadzonych badaĔ wyciągnąá on interesujące wnioski, a mianowicie te gminy,
w których pracownicy posiadali wyĪsze wyksztaácenie i lepsze kwalifikacje
byáy wyraĨnie skuteczniejsze w pozyskiwaniu Ğrodków unijnych. Ale jeszcze
istotniejsza okazaáa siĊ otwartoĞü i gotowoĞü, zarówno wáadz gminnych jak
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M. Dudkiewicz, K. Chwieduk. Dziaáania na rzecz máodzieĪy z perspektywy systemu pomocy
spoáecznej i pracownika socjalnego. Instytut Badawczo-Szkoleniowy w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Tratwa”. Olsztyn. 2012. s. 32.
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Ibidem, s. 366
à. Satoáa. Znaczenie funduszy Unii Europejskiej we wspieraniu rozwoju lokalnego. Acta Scientiarum Polonorum. Series Oeconomia 8(1). Warszawa. 2009. s. 77-87.
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i pracowników, do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Tak wiĊc,
w aspekcie rozwoju spoáecznoĞci lokalnych wyniki badaĔ à. Satoáy pozwoliáy
mu na sformuáowanie nastĊpującej tezy: „Kapitaá ludzki stanowi cenny zasób
kaĪdej jednostki terytorialnej, który wáaĞciwie wykorzystywany moĪe przyczyniaü siĊ do uzyskiwania bądĨ utrzymywania przewagi konkurencyjnej jednego
podmiotu nad innymi, w tym równieĪ w aspekcie rywalizowania o Ğrodki pomocowe”205.

ħródáo: Raport „MáodzieĪ 2011 opracowany na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Warszawa. s 366.

Mapa 1. Poziom i dynamika rozwoju spoáeczno-gospodarczego gmin wiejskich*
* W opisie typów dynamiki wziĊto pod uwagĊ cztery syntetyczne (wielowymiarowe) wskaĨniki: poziom rozwoju
gospodarczego, spoáecznego, dynamika przemian, aktywnoĞü wáadz lokalnych. Oznaczenia: (--) rozwój bardzo
niski; (-) niski; (=) przeciĊtny; (+) wysoki; (++) bardzo wysoki. Cztery kolejne symbole odnoszą siĊ do
standaryzowanych miar wskaĨników rozwoju: gospodarczego, spoáecznego, dynamiki przemian, aktywnoĞci
wáadz lokalnych.

205

à. Satoáa. Kapitaá ludzki Ĩródáem przewagi konkurencyjnej gmin w aspekcie rozwoju lokalnego.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XI, z. 4. Warszawa-PoznaĔ-Olsztyn, 2009. s. 298.
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Podziaáy wynikające w róĪnic pomiĊdzy regionami w Polsce powstaáy miĊdzy innymi poprzez odmienną tradycjĊ i historiĊ, o czym byáa juĪ wczeĞniej
mowa. JednakĪe związane są z nimi równieĪ róĪnice statusowe. Jak piszą autorzy „Máodzi 2011”: „Tam, gdzie dominuje tradycyjne rolnictwo, tam równieĪ
ma miejsce dominacja rodzin o niskim statusie, tam teĪ, niejako automatycznie,
pojawia siĊ syndrom innych niekorzystnych zjawisk: maáo aktywny rynek pracy, duĪe wskaĨniki jawnego bądĨ ukrytego bezrobocia, niskie dochody, sáaba
infrastruktura i maáo ekspansywna w pokonywaniu ograniczeĔ Ğrodowiska
szkoáa206”. Takie warunki mogą sprzyjaü pojawianiu bądĨ rozwijaniu siĊ wielu
problemów spoáecznych takich jak wykluczenie spoáeczne i marginalizacja czy
ubóstwo, z którymi muszą siĊ zmierzyü zarówno osoby nimi dotkniĊte jak
i system pomocy spoáecznej, organizacje pozarządowe czy teĪ wspólnoty
lokalne 207.
MáodzieĪ Īyjąca w takich regionach bywa niejako skazana na wykluczenie
spoáeczne i to w wielu aspektach (np. przestrzenne czy edukacyjne), a skumulowanie takich zjawisk prowadzi do powstania obszarów problemowych,
z którymi ich mieszkaĔcy nie potrafią sobie poradziü sami. NajczĊĞciej konieczna jest interwencja z zewnątrz, a przykáadem takich dziaáaĔ mogą byü
programy LEADER i LEADER+208.
WaĪną skáadową Īycia spoáecznego polskiej wsi, oprócz dwóch omówionych powyĪej kapitaáów jest równieĪ kapitaá kulturowy. Wedáug klasycznej
definicji P. Bourdieu są to „nabywane przez ludzi poprzez uczestnictwo w procesach spoáecznych umiejĊtnoĞci, wiedza oraz przedmioty o wartoĞci kulturowej”209. WskaĨnikami tego kapitaáu mogą byü np.: tradycje rodzinne, pokoleniowe związki z inteligencją, wyksztaácenie rodziców, wzory aktywnoĞci
kulturalnej i spoáecznej rodziców czy teĪ kompetencje komunikacyjne i jĊzykowe rodziców210. Takie ujĊcie kapitaáu kulturowego uwzglĊdnili autorzy badaĔ
przeprowadzonych na obszarach wiejskich województwa maáopolskiego. Na
ich podstawie uznali, Īe mieszkaĔcy wsi w tym regionie charakteryzują siĊ
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K. Szafraniec. Máodzi 2011.,. s. 366.
P. Broda-Wysocki i inni. PaĔstwo, samorządy, organizacje pozarządowe i wspólnoty lokalne
wobec ubóstwa i wykluczenia spoáecznego. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Warszawa. 2007.
K. Szafraniec. Máodzi 2011...s. 366.
W. Knapik. Kapitaá ludzki, kulturowy i spoáeczny – kontekst teoretyczno – praktyczny. [w:]
Kapitaá ludzki, kulturowy i spoáeczny a jakoĞü Īycia mieszkaĔców obszarów wiejskich
województwa maáopolskiego. red. W. Knapik, M. Kowalska. Wyd. Uniwersytetu Rolniczego.
Kraków. 2011. s. 17.
M. Kowalska. Zasoby ludzkie i kapitaá kulturowy obszarów wiejskich województwa maáopolskiego. [w:] Kapitaá ludzki, kulturowy i spoáeczny a jakoĞü Īycia mieszkaĔców obszarów
wiejskich województwa maáopolskiego. red. W. Knapik, M. Kowalska. Wyd. Uniwersytetu
Rolniczego. Kraków. 2011. s. 137.
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stosunkowo wysokim kapitaáem kulturowym. I tak, np. w badanej grupie trudno mówiü o zjawisku „miĊdzypokoleniowego dziedziczenia wyksztaácenia”
gdyĪ respondenci z máodszych grup wieku legitymowali siĊ wyĪszym poziomem wyksztaácenia niĪ pokolenie ich rodziców. Z kolei w przypadku aktywnoĞci spoáecznej, traktowanej jako czáonkostwo w róĪnego typu organizacjach,
rodzice wykazywali zdecydowanie wiĊkszą aktywnoĞü niĪ máodsze pokolenie.
Ponadto uogólniając moĪna stwierdziü, Īe poziom kapitaáu kulturowego byá
wyĪszy na obszarach mniej zaawansowanych w rozwoju czyli w gminach poáoĪonych w pewnym oddaleniu od duĪych miast niĪ na terenach podmiejskich211.
3.4.3. Problem zagospodarowania zasobów pracy
Na wsi polskiej mamy do czynienia z nadmiarem siáy roboczej w rolnictwie
i brakiem miejsc pracy dla ludnoĞci nierolniczej. Nadmierne zatrudnienie
w indywidualnych gospodarstwach rolnych, na przykáad w Maáopolsce, áagodzi
jednak napiĊcia na rynku pracy, stwarzając jednak pewną osáonĊ socjalną. Ale
zjawisko to niestety powiĊksza np. przestrzenne dysproporcje w rozwoju ekonomicznym i materialnych warunkach Īycia.
Bezrobotni mieszkaĔcy wsi mają maáe szanse na znalezienie zatrudnienia na
lokalnych rynkach pracy. Miejsce nierentownych paĔstwowych i spóádzielczych zakáadów pracy zajĊáy zakáady prywatne, jednakĪe nie odtworzyáy one
wszystkich miejsc pracy. Dlatego nie ma na wsi popytu na pracĊ zarówno
w rolnictwie jak i w sferze pozarolniczej, a trudna sytuacja na rynku pracy
w mieĞcie nie sprzyja mobilnoĞci siáy roboczej.
Bezrobocie ukryte, inaczej utajone, wg definicji Encyklopedii PWN, jest to
„bezrobocie nie objĊte statystyką; wystĊpuje w postaci nadzatrudnienia (typowe
w gospodarce socjalistycznej), przeludnienia agrarnego (typowe dla krajów
sáabo rozwiniĊtych) lub bezrobocia wĞród ludzi, którzy zrezygnowali z poszukiwania pracy z powodu beznadziejnoĞci swoich usiáowaĔ (typowe dla krajów
rozwiniĊtych)”212.
Szczególnie trudna sytuacja pod wzglĊdem bezrobocia ukrytego w rolnictwie wystĊpuje w poáudniowo – wschodniej czĊĞci kraju, o rozdrobnionej strukturze agrarnej. W regionie tym szczególnie nasilone byáo zjawisko utraty pracy
przez uĪytkowników maáych gospodarstw rolnych i pozostawania w nich máodzieĪy nie mogącej po ukoĔczonej nauce znaleĨü pracy na lokalnym rynku.
Niezwykle niekorzystna struktura agrarna, przeludnienie obszarów wiejskich
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Ibidem, s. 138.
I. Frenkel. Bezrobocie w rolnictwie indywidualnym. [w:] WieĞ i rolnictwo na przeáomie wieków.
red. I. Bukraba-Rylska, A. Rosner. IRWiR PAN. Warszawa. 2001. s. 62-93.
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oraz powszechne zjawisko dwuzawodowoĞci sprawiają, Īe obszar Maáopolski
musi byü traktowany w odmienny sposób niĪ pozostaáa czĊĞü kraju.
Dlatego teĪ przedsiĊbiorczoĞü pozarolnicza mieszkaĔców wsi jest bardzo
istotnym elementem rozwoju lokalnego gmin, a po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej rolnicy i mieszkaĔcy terenów wiejskich korzystają z funduszy
strukturalnych UE na jej rozwój. JednakĪe wykorzystanie wsparcia finansowego jest zróĪnicowane i zaleĪy od wielu uwarunkowaĔ. Biorąc pod uwagĊ specyfikĊ terenów wiejskich Maáopolski uzasadnienie znajduje rozwój róĪnych kierunków dziaáalnoĞci pozarolniczej, która odgrywa waĪną rolĊ w rozwoju
gospodarczym wsi oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. Jak wynika z analizy
liczby záoĪonych wniosków i podpisanych umów w Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie, przeprowadzonej przez M. Bogusz
i à. Palucha213 wykorzystanie Ğrodków unijnych przez mieszkaĔców terenów
wiejskich jest wáaĞciwe. Zdaniem autorów ma to z pewnoĞcią pozytywny
wpáyw na proces rozwiązywania problemów bezrobocia oraz migracji ludnoĞci
do miast lub za granicĊ. Do podobnych wniosków dochodzi à. Satoáa, którego
badania wykazaáy zwiĊkszoną aktywnoĞü mieszkaĔców regionów poáudniowo
– wschodnich kraju w pozyskiwaniu funduszy unijnych w celu tworzenia przez
nich alternatywnych wzglĊdem rolnictwa Ĩródeá dochodów214.
3.4.4. Usáugi turystyczno - rekreacyjne
WaĪną gaáĊzią aktywnoĞci gospodarczej mieszkaĔców wsi Polski poáudniowo – wschodniej staáy siĊ usáugi turystyczno - rekreacyjne. Zdaniem A. Niedzióáki najbardziej cenną definicją turystyki wiejskiej jest ta sformuáowana
przez M. Drzewieckiego, zdaniem którego stanowi ona „formĊ rekreacji odbywającą siĊ na obszarach „prawdziwej” wsi i obejmuje wielorakie rodzaje
aktywnoĞci rekreacyjnych związanych z przyrodą, wĊdrówkami, turystyką
zdrowotną, krajoznawczą, kulturową i etniczną”. Natomiast agroturystyka jest
„organizowaniem pobytu dla turystów poprzez rodzinĊ rolniczą we wáasnym
gospodarstwie rolnym”215.
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Turystyka wiejska jest specyficzną formą w porównaniu z innymi moĪliwoĞciami zaĪywania odpoczynku. Na pewne jej cechy, szczególnie poszukiwane
przez turystów, zwraca uwagĊ J. Sikora, a naleĪą do nich np.:
– „moĪliwoĞü wypoczynku w Ğrodowisku odmiennym od warunków Īycia
i pracy w mieĞcie,
– moĪliwoĞü bezpoĞredniego kontaktu z niezanieczyszczonym Ğrodowiskiem
przyrodniczym,
– cisza, spokój, maáy ruch,
– moĪliwoĞü kontaktu z Īyciem wiejskim, zwierzĊtami domowymi, pracami
rolnymi, folklorem wsi i moĪliwoĞü ich poznania,
– moĪliwoĞü korzystania ze zdrowej ĪywnoĞci”216.
WáaĞciciele gospodarstw agroturystycznych mogą korzystaü z róĪnego
rodzaju wsparcia finansowego na rozwijanie swojej dziaáalnoĞci. Jeszcze zanim
Polska staáa siĊ peánoprawnym czáonkiem Unii Europejskiej, pomoc dla rolników, którzy zdecydowali siĊ zaáoĪyü gospodarstwo agroturystyczne pochodziáa
z Programu SAPARD.
Po wejĞciu naszego kraju w do struktur europejskich w latach 2004-2006
podobne wsparcie dla rozwijania dziaáalnoĞci agroturystycznej byáo moĪliwe
w Sektorowym Programie Operacyjnym „Restrukturyzacja i Modernizacja
Sektora ĩywnoĞciowego” oraz „Rozwój Obszarów Wiejskich.”. Natomiast
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 rolnik,
który chciaá uruchomiü dziaáalnoĞü agroturystyczną albo teĪ zwiĊkszyü lub
zmieniü zakres Ğwiadczonych usáug, mógá siĊ staraü o pomoc z Programu
„JakoĞü Īycia na obszarach wiejskich i róĪnicowanie gospodarki wiejskiej”.
Dodatkowo w Programie Operacyjnym Infrastruktura i ĝrodowisko
2007-2013 byá przewidziany priorytet dla kultury, z którego mógá korzystaü
sektor turystyczny, podobnie zresztą jak w programie „Innowacyjna Gospodarska” oraz Maáopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata
2007-2013217.
Aktualnie w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
znalazáo siĊ dziaáanie „Pomoc na rozpoczĊcie pozarolniczej dziaáalnoĞci gospodarczej na obszarach wiejskich”. Pomoc bĊdzie udzielana w formie premii,
z której bĊdą mogli korzystaü wáaĞciciele gospodarstw agroturystycznych. Jej
wysokoĞü wyniesie 100 tys., zá i bĊdzie wypáacana w dwóch ratach: pierwsza
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A. Niedzióáka. MoĪliwoĞci wsparcia sektora turystyczno – rekreacyjnego na obszarach wiejskich
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Ibidem, s.46-57.
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rata w wysokoĞci 80% kwoty, druga w wysokoĞci 20%. Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia biznesplanu dotyczącego planowanej dziaáalnoĞci,
a przyznanie pomocy odbywa siĊ na podstawie szczegóáowych kryteriów zapisanych w PROW 2014-2020218.
Maáopolska ze wzglĊdu na swoją atrakcyjnoĞü przyrodniczą i kulturową
(walory krajobrazowe, zabytki architektury, bogate dziedzictwo kulturowe) jest
niewątpliwie regionem gdzie agroturystyka moĪe byü dla ludnoĞci wiejskiej
szansą na wykorzystanie gospodarstwa rolnego do innych celów niĪ produkcja
rolnicza, a co za tym idzie, na stworzenie nowych miejsc pracy dostarczających
dodatkowych, pozarolniczych dochodów (znaczeniem dochodów z dziaáalnoĞci
agroturystycznej dla rolników z innych regionów Polski zajmowali siĊ m.in.
A. JĊczmyk, J. Uglis, S. Graja-ZwoliĔska, M. Maükowiak, A. Spychaáa,
J. Sikora219).
Ale i pod tym wzglĊdem region Maáopolski jest niejednorodny. Niewątpliwym ograniczeniem, dotyczącym gáównie gmin leĪących w Ğrodkowej i póánocno-wschodniej czĊĞci regionu jest brak malowniczego krajobrazu czy teĪ
zabytków architektury. Natomiast w przypadku gmin atrakcyjnie poáoĪonych
zaobserwowaü moĪna niedostatek lub wrĊcz brak infrastruktury niezbĊdnej do
rozwoju tego typu usáug (baza gastronomiczna, obiekty sportowe itp.).
Ponadto do rozwoju agroturystyki potrzebne jest wsparcie otoczenia instytucjonalnego. A. Brelik i M. Bogusz do najwaĪniejszych instytucji wspierających
dziaáalnoĞü agroturystyczną zaliczają:
a) Polska Federacja Turystyki Wiejskiej, „Gospodarstwa GoĞcinne’’, organizacja non-profit, dziaáająca od 1996 roku. Zrzesza ona lokalne i regionalne
stowarzyszenia agroturystyczne, które z kolei zrzeszają kwaterodawców
prowadzących dziaáalnoĞü w zakresie agroturystyki i turystyki wiejskiej.
Podstawowym celem Federacji jest: „organizacja, rozwój i promocja agroturystyki, reprezentowanie i ochrona interesów czáonków Federacji, tworzenie, zachowanie i ochrona walorów, aktywizacja spoáecznoĞci wiejskiej,
propagowanie odpoczynku na obszarach wiejskich, dziaáanie na rzecz
ochrony Ğrodowiska, badanie i analizĊ rynku”220.
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b) OĞrodki Doradztwa Rolniczego (ODR), które wspierają agroturystykĊ
poprzez np.:
– „udzielanie pomocy rolnikom w sporządzaniu dokumentacji niezbĊdnej
do uzyskania pomocy finansowanej lub wspóáfinansowanej ze Ğrodków
pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na rozpoczĊcie lub rozwiniĊcie dziaáalnoĞci agroturystycznej,
– dziaáania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
wsi, ekologicznego i funkcjonalnego urządzania wsi poprzez konferencje,
szkolenia, pokazy, doradztwo indywidualne,
– organizowanie targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsiĊwziĊü upowszechniających wiedzĊ o agroturystyce”221.
c) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), która wspomaga dziaáalnoĞü agroturystyczną poprzez wykorzystywanie funduszy Unii
Europejskiej (SAPARD, SPO 2004 – 2006: „RóĪnicowanie dziaáalnoĞci rolniczej i zbliĪonej do rolnictwa w celu zapewnienia róĪnorodnoĞci dziaáaĔ
lub alternatywnych Ĩródeá dochodów”, PROW 2007-2013: „RóĪnicowanie
w kierunku dziaáalnoĞci nierolniczej”).
d) Lokalne Grupy Dziaáania (LGD), które opracowaáy i realizują Lokalne Strategie Rozwoju, w których gáówne priorytety to wspieranie agroturystyki i turystyki wiejskiej222.

3.5. Podsumowanie
Przedstawiona powyĪej charakterystyka obszarów wiejskich i rolnictwa
Maáopolski na tle kraju oraz problemy ich rozwoju miaáy na celu pokazaü
olbrzymie zróĪnicowanie uwarunkowaĔ funkcjonowania gospodarstw rolnych
oraz wymaganych zmian systemu gospodarowania na wsi. NaleĪy zwróciü
szczególną uwagĊ na fakt, Īe podstawowym czynnikiem decydującym o kierunkach przemian spoáeczno-demograficznych, zarówno wĞród osób dorosáych
jak i máodzieĪy, są istniejące warunki ekonomiczne.
Te natomiast nie naleĪą do najkorzystniejszych – co szczególnie zostaáo zaakcentowane w wybranych aspektach analizy porównawczej z krajami Unii
Europejskiej. Wynika z niej, Īe mimo zapóĨnienia rozwoju gospodarczego
polskiej wsi i rolnictwa, dysponuje ona duĪym potencjaáem demograficznym,
który warto wykorzystaü w planowanej restrukturyzacji polskiego rolnictwa,
a poprzez to caáej polskiej wsi.
221
222

Ibidem, s. 19-23.
Ibidem, s. 19-23.
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W zmianach tych decydującą rolĊ odegra máodzieĪ wiejska, która bĊdzie
decydowaü o pozycji wsi w aspekcie zarówno gospodarczym jak i spoáecznokulturowym. Wzorcowym, zaáoĪonym do prezentacji jest region Maáopolski.
Z jakimi wiĊc problemami boryka siĊ obecnie i jak widzi swoją przyszáoĞü
máodzieĪ wiejska z tego regionu naszego kraju? Na tak postawione pytania
autorka postara siĊ udzieliü odpowiedzi w nastĊpnym rozdziale.

________________________________________________________________________ MáodzieĪ wiejska…

4. SYTUACJA MàODZIEĩY WIEJSKIEJ
W MAàOPOLSCE – WYNIKI BADAē
Celem prezentowanego opracowania jest identyfikacja oraz diagnoza problemów spoáecznych, edukacyjnych i ekonomicznych máodzieĪy pochodzącej
z obszarów wiejskich. Badania zostaáy przeprowadzone w obrĊbie regionu
Polski poáudniowo-wschodniej, posiadającej swoją wyraĨną specyfikĊ, na którą
skáada siĊ zarówno przeszáoĞü historyczna jak i obecny stan oraz struktura
gospodarki.
Kategoria „zagroĪeni wykluczeniem” w przypadku proponowanych badaĔ
dotyczy aĪ dwóch kwestii, poniewaĪ obejmuje máodzieĪ:
– pochodzącą z terenów wiejskich, a wiĊc zazwyczaj bĊdącą w trudniejszej
sytuacji spoáeczno-zawodowej w porównaniu z máodzieĪą z duĪych miast,
– zamieszkującą na terenach o stosunkowo niskim poziomie rozwoju, oddalonych od duĪych oĞrodków miejskich oraz mniejszych miast, a takĪe znaczących szlaków komunikacyjnych (dwie spoĞród badanych gmin).
Dla porównania, badania przeprowadzono w dwóch gminach podmiejskich
oraz w dwóch oddalonych od duĪych i Ğrednich oĞrodków miejskich, po to by móc
odpowiedzieü na pytanie: Czy máodzieĪ wiejska w Polsce jest kategorią jednorodną i czy zagroĪona wykluczeniem spoáecznym jest tylko jakaĞ jej czĊĞü?
Badania przeprowadzono techniką wywiadu wg kwestionariusza z wybranymi losowo 401 mieszkaĔcami wsi w wieku od 16 do 22 lat, z terenu czterech
gmin celowo dobranych tak, aby reprezentowaáy róĪny stopieĔ urbanizacji:
dwie gminy podmiejskie (Niepoáomice i Wielka WieĞ w pobliĪu Krakowa) oraz
dwie gminy oddalone od wiĊkszych i Ğrednich miast oraz znaczących szlaków
komunikacyjnych (Czarnocin w woj. ĞwiĊtokrzyskim oraz Skoáyszyn w woj.
podkarpackim). Badania przeprowadzono w latach 2013-2014.
Kwestionariusz badawczy obok pytaĔ adresowanych do wszystkich respondentów, zawiera teĪ zestawy pytaĔ, które zadawano lub nie, zaleĪnie od obecnego zajĊcia rozmówcy (nauka, praca zarobkowa, zajĊcie wyáącznie w gospodarstwie rolnym).
W opracowaniu zostaáa podjĊta próba odpowiedzi na pytania jak máodzieĪ
wiejska Polski poáudniowo – wschodniej odnajduje siĊ w realiach obecnych
czasów, jakimi wartoĞciami siĊ kieruje, jakie obiera strategie Īyciowe dla urze-
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czywistnienia swych aspiracji, a takĪe jaką moĪe w przyszáoĞci odegraü rolĊ
w przeobraĪeniach wsi i rolnictwa.
W celu zrealizowania powyĪszych zaáoĪeĔ potrzebne byáo poznanie Ğrodowiska spoáecznego, w którym ci máodzi ludzie Īyją, a takĪe okreĞlenie ich sytuacji spoáeczno-zawodowej oraz związków z rolnictwem. MiĊdzy innymi jedną
z waĪniejszych kwestii jest struktura máodzieĪy wedáug rodzaju zajĊcia, którym
moĪe byü kontynuacja nauki, praca zarobkowa wzglĊdnie praca w gospodarstwie rodziców.
PoniewaĪ dla podjĊtego tematu zasadnicze znaczenie ma poznanie sposobu
myĞlenia máodzieĪy, jej poglądów i systemu wartoĞci, sprawom tym poĞwiĊcona zostaáa czĊĞü pracy. Bardzo istotny jest równieĪ stosunek máodych ludzi
do wsi i rolnictwa a takĪe ich preferencje spoáeczne i zawodowe, szczególnie
w kontekĞcie przemian zachodzących na polskiej wsi.

4.1. ĝrodowisko spoáeczne badanej máodzieĪy
Badania empiryczne zostaáy oparte na próbie 401 respondentów w wieku
16-22 lata. Zostali oni podzieleni na 5 grup w zaleĪnoĞci od rodzaju wykonywanego zajĊcia:
1. pracujący zarobkowo,
2. pracujący i jednoczeĞnie uczący siĊ,
3. wyáącznie uczący siĊ,
4. pomagający rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa lub dziaáki ale nie
uczący siĊ i nie pracujący zarobkowo,
5. pozostali (jest to zaledwie niepeána dwuprocentowy margines).
StrukturĊ badanej próby ze wzglĊdu na rodzaj zajĊcia w zaleĪnoĞci od typu
gminy prezentuje tabela 5. Przedstawione w niej dane wskazują, Īe liczebnoĞü
grup w obu typach gmin jest porównywalna. Stąd teĪ wnioskowanie porównawcze uzyskanych wyników badaĔ powinno byü z metodycznego punktu widzenia poprawne.
Biorąc pod uwagĊ typ gminy, odsetek osób uczących siĊ i jednoczeĞnie pracujących wyraĨnie wyĪszy jest on w gminach podmiejskich (ok. 13%), podczas
gdy w gminach oddalonych odsetek ten jest marginalny (tylko niecaáe 3%).
Stąd wniosek, Īe máodzieĪ ucząca siĊ z gmin podmiejskich ma znacznie wiĊksze moĪliwoĞci podjĊcia pracy zapewniającej przynajmniej czĊĞciową niezaleĪnoĞü finansową. Gminy oddalone od duĪych miast takich moĪliwoĞci nie
stwarzają.
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Na podkreĞlenie zasáuguje fakt, Īe máodzieĪ tylko ucząca siĊ stanowi ponad
63% caáej próby. Jak wynika z danych zawartych z tabeli 5, na podjĊcie pracy
zarobkowej zdecydowaáa siĊ czĊĞü máodzieĪy (w caáej próbie byáo to niemal
16% respondentów). Natomiast odsetek pomagających w gospodarstwie –
w gminach oddalonych osiąga wartoĞü niemal 17%.
Tabela 5. Struktura respondentów wg rodzaju zajĊcia w podziale na gminy podmiejskie
i oddalone (%)
Rodzaj zajĊcia
Pracujący
Pracujący i uczący siĊ
Wyáącznie uczący siĊ
Pomagający w gosp.
Pozostali
%
Razem
L

Gminy
Podmiejskie
15,2
13,2
64,0
5,6
2,0
100,0
203

Oddalone
16,2
2,9
63,0
16,7
1,2
100,0
198

Ogóáem
15,7
8,0
63,5
11,2
1,6
100,0
401
ħródáo: badania wáasne

WaĪna dla poznania Ğrodowiska spoáecznego badanej máodzieĪy jest niewątpliwie kwestia gáównej podstawy utrzymania ich rodzin oraz liczby posiadanych Ĩródeá dochodu.
W badanej próbie rodziny korzystają Ğrednio z dwóch Ĩródeá, przy czym
najczĊĞciej jako podstawĊ utrzymania wymieniano staáą pracĊ zarobkową (ok.
25% wskazaĔ), a nieco rzadziej gospodarstwo rolne oraz stosunkowo czĊsto
Ĩródáa socjalne (emerytury, renty). Tak wiĊc gáówną podstawą utrzymania
rodzin, tak w próbie ogóáem jak w obu grupach gmin, pozostaje praca poza
gospodarstwem, nawet w gminach sáabiej zurbanizowanych.
Respondenci proszeni byli równieĪ o wymienienie wszystkich Ĩródeá dochodu, z których ich rodzina korzysta. ħródáem dochodu najczĊĞciej wymienianym jest najemna praca zarobkowa róĪnego rodzaju (staáa, dorywcza, za granicą), która stanowi niemal poáowĊ ogóáu wskazaĔ (w tym praca staáa jedną
czwartą). Kolejne miejsca zajmują Ĩródáa socjalne (renty, emerytury, zasiáki)
oraz rolnictwo – odpowiednio ok. 24% i nieco ponad 20% ogóáu wskazaĔ.
Warto zauwaĪyü jak marginalne znaczenie ma wáasna pozarolnicza dziaáalnoĞü
gospodarcza: stanowi ona Ğrednio w próbie tylko nieco ponad 5% wskazaĔ,
z tym, Īe odsetek ten jest dwukrotnie wyĪszy w gminach podmiejskich. Fakt
ten tym bardziej zwraca uwagĊ, Īe wĞród poĪądanych dla siebie sytuacji
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Īyciowych, prowadzenie wáasnej firmy wymieniane jest przez respondentów
szczególnie czĊsto (tabela 6).
Tabela 6. Udziaá poszczególnych Ĩródeá dochodu w ich áącznej liczbie
wskazanej przez respondentów (%)
Gminy

Rodzaj zajĊcia

Podmiejskie
16,5
32,2
11,3
10,2
7,1
22,2
0,5
100,0

UĪytkowanie ziemi
Praca zarobkowa staáa
dorywcza
za granicą
Wáasna firma
ħródáa socjalne
Inne Ĩródáa
Razem

Ogóáem

Oddalone
24,6
18,2
8,1
19,1
3,5
26,2
0,3
100,0

20,5
25,2
9,7
14,7
5,3
24,2
0,4
100,0
ħródáo: badania wáasne

StrukturĊ rodzin respondentów z uwagi na wielkoĞü uĪytkowanego gospodarstwa lub dziaáki przedstawia tabela 7. Z danych w niej zawartych wynika, Īe
niecaáa poáowa rodzin posiada gospodarstwo rolne powyĪej 1 ha, przy czym
róĪnica pomiĊdzy gminami podmiejskimi, a oddalonymi od oĞrodków miejskich jest bardzo duĪa i wynosi ponad 40 punktów procentowych. Podobnie
duĪe róĪnice moĪna zauwaĪyü w przypadku dziaáek poniĪej 1 ha, które z kolei
w przewaĪającej wiĊkszoĞci wystĊpują w gminach podmiejskich (w ponad 54%
przypadków). Natomiast jedną piątą rodzin respondentów zaliczyü moĪna do
grupy nie posiadającej ziemi, a wiĊc dysponującej co najwyĪej dziaáką poniĪej
0,1 ha. Jest to grupa rodzin mieszkających na wsi ale posiadających pozarolnicze Ĩródáa utrzymania.
Tabela 7. Struktura respondentów z uwagi na uĪytkowanie (lub nie) ziemi przez ich rodziny
(%)
Gminy

Rodziny uĪytkujące
Gospodarstwo > 1ha
DziaákĊ < 1 ha
Bez ziemi
Razem

%
L

Podmiejskie

Oddalone

23,5
54,1
22,4
100,0
203

65,8
16,6
17,6
100,0
198

Ogóáem
44,6
35,3
20,1
100,0
401

ħródáo: badania wáasne
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Z powyĪszego wynika, Īe w gminach oddalonych rolnictwo nadal ma duĪe
znaczenie, podczas gdy w gminach podmiejskich gospodarstwo rolne posiada
tylko co czwarta badana rodzina. WiąĪe siĊ to niewątpliwie z tym, Īe bliskoĞü
miasta oznacza áatwiejszy dostĊp do pozarolniczych Ĩródeá dochodu, stąd teĪ
róĪnice pomiĊdzy poszczególnymi typami gmin.
Badane gospodarstwa domowe uĪytkujące tak dziaáki jak i gospodarstwa
rolne są zróĪnicowane pod wzglĊdem posiadanych zasobów ziemi. ĝrednia
powierzchnia gospodarstwa w caáej próbie wynosi 4,4 ha, roĞnie zaĞ wraz
z odlegáoĞcią od oĞrodków miejskich i w gminach oddalonych osiąga wartoĞü
5,4 ha. Tak wiĊc gminy oddalone mają nieco korzystniejszą strukturĊ gospodarstw aniĪeli gminy podmiejskie, jednak róĪnice te nie są duĪe. MoĪna wiĊc
stwierdziü, Īe zdecydowana wiĊkszoĞü obecnie funkcjonujących w nich gospodarstw w docelowej restrukturyzacji rolnictwa nie znajdzie miejsca.

4.2. Aspiracje edukacyjne máodzieĪy oraz ich realizacja
Realizacja aspiracji edukacyjnych wspóáczesnej máodzieĪy jest kluczem do
sukcesu. O tym jak istotne jest odpowiednie wyksztaácenie, uwzglĊdniające
wymogi aktualnego rynku pracy mogą Ğwiadczyü problemy z jakimi borykają
siĊ od kilku lat máodzi ludzie w caáej niemal Europie. W najgorszej sytuacji
znajdują siĊ tzw. NEET (Not in Education, Employment or Training), czyli
máodzieĪ, która siĊ nie uczy, nie pracuje i nie doszkala w jakikolwiek sposób.
W Polsce w wyjątkowo záej sytuacji pod tym wzglĊdem są máodzi ludzie
pochodzący z obszarów wiejskich, choü nie dotyczy to caáej máodzieĪy wiejskiej. ZróĪnicowanie tych obszarów w Polsce, sprawia, Īe máodzi ludzie
w róĪnym stopniu zmagają siĊ z problemami związanymi np. z codziennymi
dojazdami do szkóá w mieĞcie, dającymi wiĊksze moĪliwoĞci czy to znalezienia
pracy bezpoĞrednio po jej ukoĔczeniu czy teĪ podjĊcia dalszej nauki.
W badaniach przeprowadzonych przez autorkĊ bardzo wyraĨnie daje siĊ zauwaĪyü zaleĪnoĞü pomiĊdzy charakterem miejsca zamieszkania, a rodzajem
wybieranej szkoáy. Opinia, Īe máodzieĪ mieszkająca z dala od oĞrodków miejskich nadal najczĊĞciej wybiera szkoáy znajdujące siĊ w pobliĪu, czĊsto nie
przywiązując wagi do poziomu nauczania czy wymogów rynku pracy, wydaje
siĊ znajdowaü potwierdzenie.
W prezentowanych wynikach badaĔ daje siĊ zauwaĪyü zróĪnicowanie wyksztaácenia máodzieĪy wiejskiej w zaleĪnoĞci od miejsca pochodzenia np. na
podstawie udziaáu absolwentów zasadniczych szkóá zawodowych. Takie wyksztaácenie ma niemal 23% respondentów w gminach oddalonych i niespeána
14% w gminach podmiejskich (tabela 8).
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W przypadku grupy respondentów pracujących stale w gospodarstwie rolnym rodziców mamy do czynienia ze szczególnie niekorzystną strukturą wyksztaácenia. Zaledwie 26% ukoĔczyáo szkoáĊ Ğrednią (w tym ogólnoksztaácącą
6%), szkolĊ zasadniczą zawodową 48% i 26% jedynie szkoáĊ podstawową, zaĞ
o podjĊciu nauki w przyszáoĞci myĞli zaledwie 13% respondentów pracujących
w gospodarstwie.
Tabela 8. Struktura respondentów wedáug rodzaju ukoĔczonej szkoáy
w podziale na gminy podmiejskie i oddalone (%)
Rodzaj ukoĔczonej szkoáy
Podstawowa
Zasadnicza zawodowa
ĝrednia zawodowa
ĝrednia ogólnoksztaácąca
Pomaturalna
Inna
%
Razem
L

Gminy
Podmiejskie

Oddalone

57,1
13,7
16,3
12,1
0,7
0,1
100,0
203

52,2
22,8
14,8
9,6
0,6
100,0
198

Ogóáem
54,7
18,2
15,6
10,8
0,6
0,1
100,0
401
ħródáo: badania wáasne

Badani pytani o to czy posiadają jakiĞ wyuczony zawód, odpowiadali twierdząco duĪo czĊĞciej w gminach podmiejskich (87%) niĪ w gminach oddalonych
(ponad 40% odpowiedziaáo, Īe nie posiada).
Jak przedstawiono to w rozdziale 2 dotyczącym stanu badaĔ nad máodzieĪą
wiejską w Polsce, znaczna czĊĞü máodych ludzi mieszkających na terenach
wiejskich ma zaledwie wyksztaácenie zasadnicze zawodowe. Dane przestawione w tabeli 8 wskazują, Īe niemal co piąty respondent uczy siĊ w zasadniczej
szkole zawodowej. Wydaje siĊ, Īe o wyborze tego rodzaju szkoáy przesądza
znaczna odlegáoĞü od oĞrodków miejskich, na co wskazują wyniki badaĔ
innych autorów223.
W prezentowanych badaniach grupa uczniów tego rodzaju szkóá zamieszkujących na terenie gmin oddalonych jest wyraĨnie wiĊksza niĪ w przypadku
gmin podmiejskich. Fakt ten moĪna táumaczyü wiĊkszą dostĊpnoĞcią szkóá
zasadniczych gdyĪ nauka w nich nie wymaga wyjazdu z miejsca zamieszkania,
a wiĊc nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów. RównoczeĞnie nauka w za223
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zwyczaj trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej pozwala na szybsze usamodzielnienie siĊ i sprawia, Īe ich absolwenci juĪ w wieku 18-19 lat mają zawód.
OczywiĞcie przeáoĪenie wartoĞci tego wyksztaácenia na rzeczywiste moĪliwoĞci znalezienia pracy, szczególnie w obecnej sytuacji spoáeczno-gospodarczej,
to juĪ zupeánie inna kwestia.
Warto jednak zwróciü uwagĊ, Īe zaprezentowane dane liczbowe obejmują
osoby, które aktualnie siĊ uczą w róĪnego rodzaju szkoáach, tak wiĊc nie sposób zakáadaü, Īe ci, którzy podjĊli naukĊ w zasadniczych szkoáach zawodowych
nie zdecydują siĊ w przyszáoĞci kontynuowaü naukĊ, Co waĪne, zamiar podjĊcia nauki w przyszáoĞci deklarowaáa znaczna czĊĞü badanych ale rysują siĊ tutaj
wyraĨne róĪnice związane z miejscem zamieszkania. OtóĪ uczniowie zasadniczych szkóá zawodowych z gmin oddalonych są mniej zdecydowani co do dalszej nauki niĪ máodzieĪ z gmin podmiejskich (64% „raczej nie podejmie nauki”, a ok. 10% „zdecydowanie” nie jest zainteresowany kontynuowaniem nauki
w przyszáoĞci.
Istotna wydaje siĊ odpowiedĨ na pytanie: czy fakt, Īe rodzina respondenta
posiada gospodarstwo rolne lub dziaákĊ o powierzchni od 0,1 do 1ha lub
w ogóle nie posiada ziemi rolniczej, ma jakiĞ wpáyw na wybór przez badanego
rodzaju szkoáy? OtóĪ dane zawarte w tabeli 9 wskazują, Īe osoby z rodzin
posiadających dziaáki oraz gospodarstwa rolne najliczniej wybieraáy Ğrednie
szkoáy zawodowe - w obu przypadkach udziaá uczniów tego typu szkóá jest
dwukrotnie wyĪszy od choüby uczących siĊ w Ğrednich szkoáach ogólnoksztaácących. Natomiast jeszcze wyraĨniej rysuje siĊ róĪnica gdy porównujemy
tĊ grupĊ z osobami uczącymi siĊ w zasadniczych szkoáach zawodowych.
Tabela 9. Uczący siĊ respondenci w grupach rodzin wg posiadania ziemi (%)
Rodzaj szkoáy
Zasadnicza zawodowa
ĝrednia zawodowa
ĝrednia – ogólna
Pomaturalna
WyĪsza
Razem

Nie posiada

Posiada dziaákĊ
0,1-1 ha

Posiada gospodarstwo
>1 ha

23,7
26,8
24,7
6,2
18,6
100,0

17,1
42,0
17,7
11,6
11,6
100,0

18,4
43,9
20,5
7,1
10,1
100,0
ħródáo: badania wáasne

Istotny z punktu widzenia funkcjonowania gospodarstw rolnych bĊdących
w uĪytkowaniu badanych rodzin jest z pewnoĞcią fakt, posiadania przez máodych ludzi kwalifikacji rolniczych. Warto wiĊc przyjrzeü siĊ tej kwestii bliĪej
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(rys. 13). Okazuje siĊ, Īe posiadanie takich kwalifikacji jest równieĪ związane
z poáoĪeniem gminy: róĪnica pomiĊdzy odsetkiem osób bez kwalifikacji rolniczych w gminach podmiejskich w porównaniu z oddalonymi od oĞrodków
miejskich wynosi ok. 30% na niekorzyĞü tych pierwszych. Natomiast kurs
rolniczy ukoĔczyá co trzeci badany w gminach oddalonych, podczas gdy
w gminach podmiejskich są to marginalne przypadki.
Co prawda nie dziwi brak zainteresowania máodzieĪy podmiejskiej
wyksztaáceniem rolniczym, choüby z powodu moĪliwoĞci wyboru innej szkoáy,
jednak moĪe on zastanawiaü w przypadku máodych ludzi pracujących
w gospodarstwie. Ale o tym bĊdzie jeszcze mowa nieco póĨniej.

ħródáo: badania wáasne

Rys. 13. Kwalifikacje rolnicze respondentów w zaleĪnoĞci od typu gminy (%)

Interesująco przedstawiają siĊ wyniki dotyczące trudnoĞci związanych z podejmowaniem nauki. W nastĊpnej bowiem kolejnoĞci badana máodzieĪ miaáa za
zadanie wskazaü gáówne problemy mające związek z ksztaáceniem siĊ. NajczĊĞciej wymieniane byáy wysokie wydatki na naukĊ jako tĊ przeszkodĊ, która
najbardziej im ciąĪy – dla osób, które mieszkają w internatach, akademikach,
a takĪe na prywatnych kwaterach. Chodzi gáównie o koszty z tym związane.
Respondenci wskazywali równieĪ na: uciąĪliwe dojazdy oraz zbyt duĪo nauki
i brak czasu na nią, a takĪe brak spokojnego miejsca na naukĊ (rys. 14) .
W przypadku pytania o zadowolenie z kierunku ksztaácenia, ponad 56% badanych jest zadowolonych ze swojego wyboru – jednak np. bardziej zadowoleni są studenci (60% odpowiedzi twierdzących) niĪ uczniowie zasadniczych
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szkóá zawodowych, spoĞród których 65% odpowiedziaáo „nie jestem zadowolony”.

ħródáo: badania wáasne

Rys. 14. TrudnoĞci związane z uczeniem siĊ
(odsetek wskazaĔ na poszczególne trudnoĞci w próbie ogóáem) (%)

Istotną kwestią z punktu widzenia charakterystyki Ğrodowiska spoáecznego
máodzieĪy wiejskiej i jednoczeĞnie nie pozostającą bez znaczenia dla przyszáoĞci máodych ludzi są miĊdzypokoleniowe róĪnice wyksztaácenia. Do analizy
porównawczej przyjĊto charakterystykĊ poziomu wyksztaácenia máodzieĪy
wiejskiej z badanych gmin w wieku 20-22 lat (rys. 16) oraz poziom wyksztaácenia ich rodziców (rys. 15).
Rodzice respondentów z wyksztaáceniem wyĪszym stanowią wyraĨnie liczniejszą grupĊ w gminach podmiejskich niĪ oddalonych – odpowiednio 20%
oraz zaledwie 5%. Podobnie zwraca uwagĊ róĪnica pomiĊdzy grupami gmin
w przypadku odsetka rodziców z wyksztaáceniem zasadniczym zawodowym –
takie wyksztaácenie ma prawie poáowa wszystkich rodziców w gminach oddalonych i ok. 34% w gminach o charakterze podmiejskim.
WaĪne jest to, Īe jedna piąta máodzieĪy wiejskiej nie zaprzestaje ksztaácenia
siĊ po záoĪeniu egzaminu dojrzaáoĞci, co pokazuje, Īe nastĊpuje poprawa sytuacji w stosunku do poprzedniego pokolenia - wskazuje na to porównanie struktury wyksztaácenia respondentów w wieku 20-22 lat (wg rodzaju szkóá juĪ przez
nich ukoĔczonych) ze strukturą wyksztaácenia rodziców wszystkich respondentów (rys. 15 i 16).
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ħródáo: badania wáasne

Rys. 15. RóĪnice pokoleniowe poziomu wyksztaácenia.
Rodzice respondentów wg poziomu wyksztaácenia (%) w zaleĪnoĞci od typu gminy

ħródáo: badania wáasne

Rys. 16. RóĪnice pokoleniowe poziomu wyksztaácenia. Respondenci w wieku 20-22 lat
wg rodzaju ukoĔczonej juĪ szkoáy (%)w zaleĪnoĞci od typu gminy
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I tak, gdy weĨmie siĊ pod uwagĊ odsetek osób z wyksztaáceniem Ğrednim
i wyĪszym wĞród rodziców, a Ğrednim i pomaturalnym wĞród respondentów, to
moĪna zauwaĪyü, Īe po pierwsze, odsetki te są dla obydwu pokoleĔ w gminach
podmiejskich duĪo wyĪsze niĪ w gminach oddalonych i po drugie, przewaga
pokolenia respondentów jest niemal dwukrotna w porównaniu z ich rodzicami.
MoĪna teĪ zauwaĪyü, Īe udziaá absolwentów szkóá zasadniczych w gminach
oddalonych jest nadal bardzo wysoki i ponad dwukrotnie przekracza odsetek
osób z takim wyksztaáceniem w grupie gmin podmiejskich.
Podsumowując naleĪy zaznaczyü bardzo wyraĨny pozytywny wpáyw oĞrodków miejskich (szczególnie duĪych) na wzrost poziomu wyksztaácenia, zarówno máodzieĪy wiejskiej, jak i pokolenia jej rodziców. NaleĪy wiĊc docelowo
opracowaü w programach rozwoju takie rozwiązania, które pomogáyby te róĪnice niwelowaü.

4.3 Sytuacja máodzieĪy wiejskiej na rynku pracy
Ograniczone i wciąĪ malejące moĪliwoĞci znalezienia pracy poza rolnictwem i równoczesny przerost zatrudnienia w rolnictwie powodują, Īe máodzieĪ
ze Ğrodowisk wiejskich ma bardzo trudny start w dorosáe Īycie. Nie uáatwiają
go równieĪ pracodawcy, dla których istotne jest nie tylko wyksztaácenie ubiegającego siĊ o pracĊ ale równieĪ jego doĞwiadczenie zawodowe, zdobyte jeszcze przed ukoĔczeniem procesu edukacji224. Ta sytuacja nie zmienia siĊ od lat.
Jak podają autorzy Raportu przygotowanego na zlecenie Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów „Máodzi 2011”225 wspóáczynnik aktywnoĞci zawodowej máodych liczony dla osób w wieku 15-34 lat wynosi w Polsce niemal 61%. RównoczeĞnie nieaktywni, czyli nie pracujący i nie poszukujący pracy stanowią
ponad 39% tej grupy wieku. Co gorsza gdy zawĊzi siĊ analizy do osób w wieku 15-29 lat, wskaĨnik aktywnoĞci obniĪa siĊ, równoczeĞnie zawyĪając wskaĨnik biernoĞci zawodowej – w efekcie ich proporcje siĊ wyrównują.
W porównaniu z pozostaáymi krajami Unii Europejskiej aktywnoĞü zawodowa máodych Polaków jest niĪsza niĪ przeciĊtna dla 27 krajów UE i jak pisze
autorka Raportu „ukazuje naszą specyfikĊ jako kraju, gdzie wysokie wskaĨniki
skolaryzacji bardzo wyraĨnie róĪnicują aktywnoĞü zawodową máodszych i starszych roczników máodzieĪy”226.
224
225
226

G. Adamczyk. WartoĞci spoáeczne w ĞwiadomoĞci máodzieĪy niemieckiej i polskiej. KUL.
Lublin. 2003. s. 279-286.
K. Szafraniec. Máodzi 2011… s. 147.
Ibidem, s. 147.
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Wspomniane powyĪej kwestie dotyczą oczywiĞcie równieĪ máodzieĪy zamieszkującej obszary wiejskie Maáopolski. WĞród badanych niemal 13% stanowią osoby bezrobotne zarejestrowane w UrzĊdach Pracy, przy czym jedynie
3% z nich pobiera zasiáek (tabela 10).
Tabela 10. Zarejestrowani bezrobotni oraz bezrobotni pobierający zasiáek
w zaleĪnoĞci od typu gminy (%)
Grupa gmin
Podmiejskie
Oddalone
Razem

Bezrobotni
Zarejestrowani
10,8
14,7
12,7

w tym: pobierający zasiáek
2,4
3,5
2,9
ħródáo: badania wáasne

Widaü wyraĨnie, Īe wiĊcej osób zarejestrowanych jest w gminach oddalonych od oĞrodków miejskich (prawie 15%), podczas gdy w gminach o charakterze podmiejskim dotyczy to niespeána 11% respondentów. PoáoĪenie poszczególnych gmin nie ma natomiast tak widocznego wpáywu w przypadku
badanych pobierających zasiáek dla bezrobotnych, choü nieco mniej jest ich
w gminach podmiejskich niĪ w oddalonych.
Odsetek respondentów zarejestrowanych w UrzĊdach Pracy i w tym pobierających zasiáek róĪnie siĊ ksztaátuje w zaleĪnoĞci od rodzaju ukoĔczonej
szkoáy.
Zdecydowanie najliczniejszą grupĊ w obu przypadkach stanowią osoby
z wyksztaáceniem zasadniczym zawodowym: zarejestrowanych jest ponad 34%
badanych z takim wyksztaáceniem, a ponad 10% pobiera zasiáek. Wydaje siĊ,
Īe tak wysoki odsetek osób pozostających bez pracy ma przede wszystkim
związek z kwestiami dotyczącymi jakoĞci i kierunku ksztaácenia w tego typu
szkoáach, przygotowujących do wykonywania niepotrzebnych juĪ obecnie zawodów.
WĞród pobierających zasiáek najmniej liczna jest grupa z wyksztaáceniem
podstawowym i gimnazjalnym, nie przekracza ona nawet jednego punktu procentowego. Zapewne spowodowane jest to tym, Īe prawie wszyscy máodzi
ludzie po ukoĔczeniu szkoáy podstawowej, a takĪe gimnazjum kontynuują naukĊ w szkoáach o róĪnym stopniu oraz profilu. Obecnie niewielu jest 16-latków,
którzy decydują siĊ zakoĔczyü naukĊ na tym poziomie by w tym wieku szukaü
pracy.
Porównując odsetki respondentów pracujących zarobkowo, którzy podjĊli
pracĊ na terenie wáasnej gminy oraz tych, którzy pracują w mieĞcie moĪna
stwierdziü, iĪ są one wyraĨnie róĪne, tj. ponad poáowa w pierwszym przypadku
oraz niecaáe 40% w drugim. Kiedy porównaü te dwie kwestie w zaleĪnoĞci od
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typu gminy widaü wyraĨnie, Īe istnieje pewna logiczna zaleĪnoĞü pomiĊdzy
poáoĪeniem miejsca pracy, a odlegáoĞcią od oĞrodków miejskich. MáodzieĪ
z gmin podmiejskich czĊĞciej podejmuje pracĊ w mieĞcie niĪ na terenie wáasnej
gminy (w ponad poáowie przypadków), podczas gdy wĞród pracujących zarobkowo odsetek osób pracujących z gmin oddalonych zatrudnionych na terenie
swojej gminy wynosi ponad 65%.
O ile powyĪsze proporcje wydają siĊ byü zrozumiaáe, o tyle zwraca uwagĊ
niezwykle niski odsetek badanych (ok. 7%), pochodzących z gmin oddalonych,
a zatrudnionych poza wáasną gminą ale równieĪ na wsi.
Generalnie máodzi mieszkaĔcy wsi chĊtnie podejmują pracĊ w mieĞcie
o czym zdaje siĊ równieĪ Ğwiadczyü fakt, Īe nawet w przypadku osób z gmin
oddalonych dotyczy to ponad jednej czwartej pracujących zarobkowo (rys. 17).

ħródáo: badania wáasne

Rys. 17. PoáoĪenie miejsca pracy respondentów pracujących zarobkowo
w zaleĪnoĞci od typu gminy (%)

Rozpatrując kwestiĊ rodzaju miejsca pracy respondentów, moĪna zauwaĪyü,
Īe są to najczĊĞciej firmy prywatne (mechanika samochodowa, budownictwo,
usáugi transportowe, firmy handlowo-usáugowe), a takĪe restauracje, kawiarnie
oraz w pojedynczych przypadkach banki, Gminny OĞrodek Pomocy Spoáecznej, Zakáad UbezpieczeĔ Spoáecznych, a nawet tak nietypowe jak wytwórnia
ozdób choinkowych. MoĪna równieĪ zauwaĪyü, Īe lokalny rynek pracy czĊsto
jest zdominowany przez jedną czy dwie wiĊksze firmy zatrudniające osoby
z pobliskich miejscowoĞci.
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Co do rodzaju wykonywanego zajĊcia, najczĊĞciej udzielane odpowiedzi to:
sprzedawca, pracownik biurowy, mechanik samochodowy, a takĪe zawody
związane z budownictwem (murarz, tynkarz, stolarz), kierowca. Rzadsze, pojedyncze przypadki stanowią takie zajĊcia jak konduktor, pracownik socjalny,
dekorator baniek choinkowych, Īoánierz zawodowy, informatyk, sekretarka,
kucharz, kelner.
Widaü wyraĨnie, Īe wymieniane przez badanych zawody wymagają
w wiĊkszoĞci wyksztaácenia zasadniczego zawodowego, ewentualnie Ğredniego
zawodowego, do rzadkoĞci zaĞ naleĪą zajĊcia odpowiednie dla osób z wyksztaáceniem Ğrednim ogólnym czy wyĪszym.
Máodych ludzi pytano takĪe o to czy praca, którą wykonują jest ich pierwszą
czy teĪ wczeĞniej juĪ gdzieĞ pracowali. Dla przewaĪającej wiĊkszoĞci (ponad
78% odpowiedzi) jest to pierwsza praca, jedynie co piąta osoba byáa juĪ wczeĞniej gdzieĞ zatrudniona. RównoczeĞnie czĊĞciej dotyczyáo to cháopców (prawie 28%) niĪ dziewcząt, spoĞród których prawie 85% podjĊáo pracĊ po raz
pierwszy (rys. 18).

ħródáo: badania wáasne

Rys 18. WczeĞniejsza praca respondentów w zaleĪnoĞci od páci (%)

Odpowiedzi byáy takĪe zróĪnicowane w zaleĪnoĞci od typu gminy - moĪna
dostrzec wyraĨne róĪnice pomiĊdzy gminami podmiejskimi oraz tymi o charakterze oddalonym. I tak respondenci pierwszego typu gmin ponad dwukrotnie
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czĊĞciej odpowiadali, Īe obecne miejsce pracy nie jest ich pierwszym (byáo to
niespeána 27% wskazaĔ) niĪ badani z gmin oddalonych – tutaj pracujących
wczeĞniej byáo jedynie ok. 12%.
W tym miejscu warto powoáaü siĊ na fragment aktualnego komunikatu z badaĔ przeprowadzonych przez CBOS w 2013 roku227. Wg tych badaĔ ponad
poáowa osób w wieku od 18 do 24 lat (56%) nie pracuje w ogóle. W lepszej
sytuacji są osoby w wieku 25–29 lat – w tej grupie pracĊ w peánym wymiarze
czasu posiada 65% badanych, w niepeánym wymiarze 3%, a wyáącznie dorywczo pracuje 8% respondentów. Jak widaü trzy czwarte tej grupy ma wiĊc juĪ
róĪne doĞwiadczenia zawodowe.
Dla porównania moĪna przytoczyü badania przeprowadzone równieĪ przez
CBOS ale w 2000 roku, na ogólnopolskiej próbie máodzieĪy ostatnich klas
szkóá ponadpodstawowych. Wedáug tych badaĔ áącznie trzy czwarte (74%)
ogóáu respondentów ma juĪ za sobą doĞwiadczenie pracy zarobkowej. Interesujące jest, Īe w badanej zbiorowoĞci máodzieĪy podejmowanie pracy zarobkowej
tylko w znikomym stopniu zaleĪy od warunków materialnych rodziny,
a w duĪej mierze od typu szkoáy. W koĔcu roku 1998 wĞród tych, którzy mieli
staáą pracĊ, 81% stanowili uczniowie zasadniczych szkóá zawodowych. Regularnie pracowaá zarobkowo co ósmy uczeĔ „zawodówki” (13%), podczas gdy
wĞród uczniów pozostaáych typów szkóá tylko od 1% do 3% máodzieĪy228.
Interesujące są odpowiedzi respondentów pracujących zarobkowo dotyczące
trudnoĞci związanych ze znalezieniem pracy. Okazuje siĊ, co zresztą nie powinno dziwiü, Īe ogromna wiĊkszoĞü (ponad 80%), badanych odpowiedziaáa,
Īe ich zdaniem pracĊ znaleĨü jest bardzo trudno lub dosyü trudno. RównoczeĞnie prawie 17% uznaáo, Īe nie ma z tym wiĊkszych problemów (odpowiedĨ
„doĞü áatwo”) i jedynie dla ok. 3% respondentów nie stanowi to Īadnego problemu – „bardzo áatwo”. (rys. 19)
Co prawda nieco wiĊcej osób nie mających problemu ze nalezieniem pracy
pochodzi z gmin podmiejskich niĪ oddalonych (odpowiednio ok. 3% oraz 2%),
to jednak wedáug wiĊkszoĞci badanych niezaleĪnie od typu gminy pracĊ obecnie znajduje siĊ trudno. JednoczeĞnie wiĊcej problemów związanych ze znalezieniem pracy dostrzegają cháopcy niĪ dziewczĊta, jednak róĪnice te są niewielkie.
227
228

Komunikat z badaĔ: „Sytuacja rodzinna i materialna máodych Polaków i ich postawy konsumpcyjne”. CBOS. Warszawa. 2013. s. 2. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_165_13.PDF.
Komunikat z badaĔ: „Praca zarobkowa i stosunek do pieniĊdzy máodzieĪy szkóá ponadpodstawowych”. CBOS. Warszawa. 2000. s. 1-15. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2000/K_009_
00.PDF.
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ħródáo: badania wáasne

Rys. 19. TrudnoĞci ze znalezieniem pracy przez pracujących zarobkowo respondentów
w zaleĪnoĞci od typu gminy (%)

Pracującym zarobkowo respondentom zadano takĪe pytanie „Czy jesteĞ zadowolony z obecnej pracy”? DuĪa ich czĊĞü (ponad 40%) okazaáa siĊ byü zadowolona z wykonywanej przez siebie pracy, choü niewiele mniej liczna byáa
grupa osób, które odpowiedziaáy, Īe nie są w peáni zadowolone. Odsetek zdecydowanie zadowolonych wyĪszy byá w gminach podmiejskich, gdyĪ blisko
poáowa osób z tych gmin odpowiedziaáa „tak”. Natomiast w podziale na páeü
widaü, Īe mĊĪczyĨni czĊĞciej mówili o zadowoleniu niĪ kobiety (rys. 20).

ħródáo: badania wáasne

Rys. 20 . Zadowolenie respondentów z pracy w zaleĪnoĞci od páci (%)
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Co ciekawe, ponad 16% badanych w gminach oddalonych nie potrafiáo odpowiedzieü na to pytanie, podczas w gminach podmiejskich odsetek ten zaledwie przekroczyá 6%. Jak widaü, podobnie jak w kilku innych, wczeĞniej omawianych kwestiach, máodzieĪ z gmin oddalonych równieĪ w tej sprawie wydaje
siĊ mieü doĞü czĊsto trudnoĞci ze sformuáowaniem opinii.
Respondenci pytani o to czy ich obecna praca ma charakter tymczasowy czy
trwaáy w niemal poáowie przypadków odpowiedzieli, Īe jest to zajĊcie na dáuĪszy okres czasu. Jednak wiĊcej niĪ jedna trzecia nie potrafiáa udzieliü odpowiedzi na to pytanie i to niezaleĪnie od typu gminy, zaĞ dla ok. jednej czwartej
badanych obecna praca ma charakter zajĊcia tymczasowego.
To pytanie ma niewątpliwie związek z kolejnym zagadnieniem dotyczącym
zamiaru podjĊcia w przyszáoĞci nauki. Zdecydowanie mniej chĊtni do kontynuowania nauki byli pracujący respondenci z gmin oddalonych, których ponad
40% odpowiedziaáo, Īe nie ma takiego zamiaru, a zaledwie niecaáe 20% osób
pracujących pochodzących z tych gmin zamierza nadal siĊ uczyü. CzĊĞciej takĪe takie deklaracje skáadaáy dziewczĊta niĪ cháopcy, odpowiednio 32% oraz
28% wskazaĔ. TakĪe w tym przypadku liczna jest grupa osób nie potrafiących
udzieliü odpowiedzi (blisko 35%), a mniej zdecydowanych jest w gminach
podmiejskich.
WiĊkszoĞü respondentów pytana o to, czy oddaje jakąĞ czĊĞü swoich zarobków rodzicom odpowiedziaáa, Īe tak, róĪnie jednak ksztaátowaáa siĊ wysokoĞü
tych kwot.
NajwiĊcej byáo osób, które oddawaáy mniej niĪ poáowĊ lub jakieĞ drobne
kwoty. Stanowiáy one w sumie ponad poáowĊ wszystkich pracujących. Jedynie
ok. 9% pracujących oddawaáo wiĊkszą czĊĞü swoich zarobków i najczĊĞciej
pochodzili oni z gmin oddalonych od oĞrodków miejskich.
Znaczna natomiast byáa grupa osób zatrzymująca w caáoĞci dla siebie zarobione pieniądze, stanowiąca prawie jedną czwartą wszystkich pracujących respondentów. Zdecydowanie czĊĞciej byli to mieszkaĔcy gmin podmiejskich.
CzĊĞciej wiĊkszoĞü swoich zarobków oddawali rodzicom mĊĪczyĨni niĪ kobiety, te bowiem zwykle dawaáy mniej niĪ poáowĊ albo drobne kwoty.
Kolejne pytanie, zadawane w trakcie wywiadu dotyczyáo tego czy pracujący
zarobkowo respondenci odkáadają zarobione przez siebie pieniądze na jakiĞ
okreĞlony cel. WiĊkszoĞü, choü nieznaczna (ok. 56%) tych osób w istocie odkáada czĊĞü swoich zarobków. Przypadki takie wystĊpowaáy czĊĞciej w gminach podmiejskich niĪ oddalonych, jak równieĪ wĞród dziewcząt niĪ cháopców.
Pieniądze oszczĊdzane są przede wszystkim ma budowĊ domu i kupno wáasnego mieszkania lub remonty. Wiele osób wskazaáo teĪ na podróĪe, kupno
samochodu, a takĪe na opáaty za naukĊ (czesne za studia). Pojedyncze zaĞ odpowiedzi dotyczyáy odkáadania zarobków na ubrania, sprzĊt komputerowy,
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ksiąĪki, a takĪe wpáaty na konto dziecka czy inwestowania w drobną przedsiĊbiorczoĞü oraz zbierania pieniĊdzy na Ğlub i przyjĊcie weselne.
Bardzo aktualnym i powaĪnym problemem, szczególnie na obszarach wiejskich, są zarobkowe wyjazdy zagraniczne. SkalĊ emigracji zarobkowej w badanej próbie moĪna okreĞliü nastĊpująco: spoĞród przebadanych gospodarstw
domowych jedynie niespeána poáowy nie dotyczy zjawisko zarobkowania ich
czáonków poza granicami kraju i nikt z nich nie bierze takiej moĪliwoĞci pod
uwagĊ. Natomiast dla ok. 15% gospodarstw praca za granicą stanowi znaczące
Ĩródáo dochodu.
Nie dziwi fakt, Īe w gáównej mierze dotyczy to gmin oddalonych (tutaj
w ponad 70-procentach przypadków ktoĞ z najbliĪszej rodziny respondenta
albo juĪ pracuje za granicą albo chciaáby wyjechaü gdyby tylko nadarzyáa siĊ
ku temu okazja), a dla niemal 20% gospodarstw domowych dochody zza granicy są istotne z punktu widzenia funkcjonowania domowego budĪetu.
Zdaniem badanej máodzieĪy od momentu kiedy ktoĞ z ich bliskich wyjechaá za
granicĊ, sytuacja materialna rodziny zdecydowanie siĊ poprawiáa.
Respondenci poproszeni o wskazanie na co wydawane są pieniądze otrzymywane zza granicy, wymieniali przede wszystkim inwestycje w dom lub
mieszkanie, zakup samochodu, bieĪące wydatki oraz ksztaácenie czáonków
rodziny. Zdecydowanie najrzadziej wskazywano np. wyjazdy turystyczne czy
speánianie wáasnych „zachcianek”.

4.4 Stosunek máodych ludzi do wsi i rolnictwa
4.4.1 Stosunek respondentów do gospodarstwa
Na początku ubiegáego wieku wáoski socjolog Stefanelli pisaá, Īe ludzie
uciekają ze wsi do miast nie ze wzglĊdu na charakter wykonywanych prac ale
przede wszystkim uciekają od warunków, które tam panują229.
Czy takie stwierdzenie jest nadal aktualne i czy moĪna je odnieĞü do máodzieĪy wiejskiej Polski poáudniowo-wschodniej? Na te pytania powinna udzieliü odpowiedzi analiza szeroko pojĊtego stosunku respondentów do wsi i rolnictwa.
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CzĊĞü objĊtej badaniami máodzieĪy to osoby nie uczące siĊ i nie pracujące
zarobkowo, natomiast pozostające i pomagające w gospodarstwie rolnym swoich rodziców.
W przypadku tej grupy istotna wydaje siĊ byü nie tylko struktura wyksztaácenia, która jest wyjątkowo niekorzystna (szkoáĊ Ğrednią ukoĔczyáo 26% osób w tym ogólnoksztaácącą 6% – szkoáĊ zasadniczą zawodową 48% i aĪ 26% jedynie szkoáĊ podstawową) ale równieĪ to, Īe o ewentualnym podjĊciu nauki
w przyszáoĞci myĞli zaledwie 13% respondentów pracujących w gospodarstwie.
W przypadku tych osób waĪne jest przygotowanie do zawodu rolnika.
Jak juĪ wczeĞniej wspomniano w caáej badanej próbie blisko 80% respondentów nie posiada jakichkolwiek kwalifikacji rolniczych, oczywiĞcie poza
doĞwiadczeniem zdobytym w gospodarstwie. Natomiast w omawianej grupie
(osób, dla których wyáącznym zajĊciem jest praca w gospodarstwie), sytuacja
przedstawia siĊ niewiele lepiej, gdyĪ ok. 68% osób nie ma Īadnego wyksztaácenia rolniczego. MoĪe siĊ wydawaü dziwne, Īe máodzi ludzie, którzy zdecydowali siĊ pracowaü w gospodarstwie nie próbują podnosiü swoich zawodowych kwalifikacji (rys. 21).
Najbardziej liczną grupĊ deklarującą przygotowanie do pracy w gospodarstwie są osoby, które ukoĔczyáy kursy rolnicze. Stanowią one 19% osób pozostających w gospodarstwie, podczas gdy w próbie ogóáem jest ich równieĪ ok.
19%.
Natomiast odsetek respondentów z wyksztaáceniem rolniczym zasadniczym
oraz Ğrednim zawodowym wynosi odpowiednio ok. 6% wĞród pracujących
w gospodarstwie oraz ok. 4% w caáej próbie. Takie wyksztaácenie nieco czĊĞciej posiadają osoby z gmin podmiejskich niĪ oddalonych: w przypadku tych
ostatnich zaledwie 3% podniosáo swój poziom wiedzy zawodowej.
Na podstawie powyĪszych danych moĪna stwierdziü, Īe poziom wyksztaácenia z zakresu wiedzy rolniczej jest niezwykle niski i to zarówno jeĞli chodzi
o caáą badaną populacjĊ jak i o tĊ jej czĊĞü, która zdecydowaáa siĊ pozostaü
i pracowaü w gospodarstwie rodziców.
Stosunek badanej máodzieĪy do rodzinnych gospodarstw i dziaáek byü moĪe
najlepiej oddają odpowiedzi dotyczące wáaĞciwego kierunku dziaáania - począwszy od: „umocniü gospodarstwo”, poprzez: „zmieniü kierunek produkcji”,
„gospodarowaü tak jak dotychczas”, do opcji „ograniczyü produkcjĊ” czy
wrĊcz „zaprzestaü produkcji”. Najliczniejszą grupĊ, prawie jedną czwartą respondentów z rodzin uĪytkujących ziemiĊ stanowią osoby nie potrafiące udzieliü odpowiedzi na to pytanie, a wiĊc wybierające wariant „brak zdania”. Owi
niezdecydowani byli szczególnie liczni w gminach oddalonych (29%), zaĞ
w grupie gmin podmiejskich ich odsetek wynosiá ok. 20%.
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ħródáo: badania wáasne

Rys. 21. Kwalifikacje rolnicze respondentów, których wyáącznym zajĊciem jest praca
w gospodarstwie (%)

Analizując pozostaáe odpowiedzi badanych moĪna zauwaĪyü, Īe niemal jedna
piąta spoĞród nich opowiada siĊ za caákowitym zaprzestaniem produkcji rolniczej.
Jednak w tym przypadku rysują siĊ dosyü duĪe róĪnice w zaleĪnoĞci od typu gminy, a takĪe páci: znacznie wiĊcej kobiet udzieliáo takiej wáaĞnie odpowiedzi (22%)
niĪ mĊĪczyzn (niecaáe 17%). JednoczeĞnie ponad dwukrotnie czĊĞciej sądziáy tak
osoby z gmin podmiejskich (ponad 29%) niĪ oddalonych (niecaáe 13%).
Rzecz jasna, w odwrotny sposób ksztaátuje siĊ udziaá osób odpowiadających, Īe naleĪy umocniü gospodarstwo i zwiĊkszyü dotychczasową produkcjĊ.
CzĊĞciej wybierali taki kierunek zmian cháopcy niĪ dziewczĊta (ich liczba byáa
wiĊksza o ok. 9 punktów procentowych) oraz osoby mieszkające w gminach
oddalonych niĪ podmiejskich.
Co do moĪliwoĞci zmiany kierunku produkcji i rozwiniĊcia jakiegoĞ okreĞlonego jej dziaáu, chĊtniej przychylaáy siĊ do tego dziewczĊta niĪ cháopcy,
a zdecydowanie rzadziej badani z gmin podmiejskich. W caáej próbie taką koncepcjĊ gospodarowania miaáo niemal 17% respondentów (tabela 11).
Tabela 11. Poglądy respondentów dotyczące gospodarstwa rodziców w zaleĪnoĞci od
typu gminy (%)
Rodzaj opinii
Umocniü
Zmieniü kierunek
Jak dotąd
Ograniczyü produkcjĊ
Zaprzestaü produkcji
Brak zdania
Razem
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Gminy
Podmiejskie
10,0
15,6
16,0
9,2
29,1
20,1
100,0

Oddalone
18,6
17,9
15,6
5,6
12,8
29,5
100,0

Ogóáem
14,3
16,7
15,8
7,5
20,9
24,8
100,0
ħródáo: badania wáasne
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Najmniej liczną grupą odpowiedzi dotyczących omawianego zagadnienia
stanowią te, które dotyczą ograniczenia produkcji czyli zrezygnowania z pewnych dziaáów. Jedynie ok. 7% badanych odpowiedziaáo w ten sposób, przy
czym nieco czĊĞciej udzielaáy takiej odpowiedzi dziewczĊta niĪ cháopcy (rys.
22). Natomiast róĪnicuje ten rodzaj odpowiedzi typ gminy: czĊĞciej udzielana
ona byáa w gminach podmiejskich, rzadziej zaĞ w oddalonych.

ħródáo: badania wáasne

Rys. 22. Poglądy respondentów dotyczące gospodarstwa rodziców
w zaleĪnoĞci od páci respondentów (%)

Zagadnienia prezentowane powyĪej dotyczą poglądów badanej máodzieĪy
na temat gospodarstwa rodziców, a wiĊc tego jak badani widzą przyszáoĞü swoich rodzinnych gospodarstw.
Aby poznaü bliĪej stosunek máodych ludzi do gospodarstwa oraz do podejmowanych przez rodziców decyzji, a takĪe stosunek do prac gospodarskich,
zadano pytanie: „Czy w sprawach gospodarstwa zgadzasz siĊ z rodzicami”?
Okazuje siĊ, Īe ponad 20% respondentów nie ma w tej kwestii zdania. CzĊĞciej
niezdecydowane są kobiety niĪ mĊĪczyĨni, a takĪe osoby z gmin o charakterze
podmiejskim.
Niemal dwie trzecie respondentów odpowiedziaáo, Īe „na ogóá tak” lub „to
zaleĪy”. MáodzieĪ odpowiadająca twierdząco na to pytanie pochodziáa gáównie
z gmin oddalonych od oĞrodków miejskich, mniej zaĞ byáo takich osób w gminach podmiejskich. Jedynie okoáo 12% badanych odpowiedziaáo, Īe na ogóá nie
zgadza siĊ z rodzicami w sprawach dotyczących gospodarstwa. Tych ostatnich
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odpowiedzi udzielaáy czĊĞciej dziewczĊta (prawie 16%) niĪ cháopcy (ponad
10%).
W przypadku odsetka osób, które na ogóá nie popierają decyzji rodziców dotyczących spraw gospodarskich, dosyü wyraĨne róĪnice wystĊpują pomiĊdzy
poszczególnymi typami gmin. Odsetek ten jest wyĪszy w gminach podmiejskich i wynosi 16%, natomiast znacznie mniej osób (nieco ponad 7%), odpowiadaáo w ten sposób w gminach oddalonych.
Z powyĪszego jednoznacznie wynika, Īe wiĊkszoĞü badanej máodzieĪy nie
ma zastrzeĪeĔ co do sposobu prowadzenia gospodarstwa przez swych rodziców.
Osobną kwestią jest to, czy badana máodzieĪ ma jakiĞ wpáyw na decyzje dotyczące rodzinnych gospodarstw. Okazuje siĊ, Īe podobnie jak w przypadku
poprzedniego pytania, tak i tu prawie jedna czwarta nie potrafi udzieliü odpowiedzi, a wiĊcej takich osób jest w gminach oddalonych (ponad 25%), mniej
natomiast w podmiejskich (15%) oraz wiĊcej wĞród kobiet (ponad 25%) niĪ
wĞród mĊĪczyzn (17%). RównoczeĞnie twierdzącej odpowiedzi udzieliáo jedynie niecaáe 12% respondentów, a opcjĊ „to zaleĪy” wybraáo ok. 33%, a zaprzeczyáo ponad 34% badanych.
Odpowiedzi są w bardzo widoczny sposób zróĪnicowane przez páeü badanych. Szczególnie wyraĨnie jest to widoczne w przypadku osób, które sądzą, Īe
nie mają wpáywu na decyzje dotyczące gospodarstwa: uwaĪa tak aĪ trzy razy
wiĊcej dziewcząt niĪ cháopców.
Respondenci byli takĪe pytani o stosunek do prac gospodarskich, a wiĊc o to
czy lubią wykonywaü czynnoĞci, które związane są z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
Bardzo wyraĨna jest przewaga odpowiedzi „nie lubi” oraz warunkowych „to
zaleĪy które”. Te pierwsze to ponad czwarta czĊĞü wszystkich odpowiedzi,
drugich zaĞ jest niemal 60%. Pewne jest to, Īe wĞród tych, którzy zdecydowanie wyraĪają swój negatywny stosunek do prac gospodarskich nie naleĪy upatrywaü przyszáych rolników. MoĪna natomiast widzieü ich wĞród tych, którzy
je lubią – jest ich tylko ok. 17%.
Wydaje siĊ, Īe na tle caáej badanej grupy jest to niewielki odsetek. Jednak,
biorąc pod uwagĊ niewielki obecnie Ğredni obszar gospodarstwa, jest on caákowicie wystarczający dla podtrzymania w przyszáoĞci zawodu rolnika i producenta ĪywnoĞci podczas zachodzących zmian w rolnictwie, które musi byü
konkurencyjne w skali Europy po to aby przetrwaü.
Fakt, Īe respondenci najczĊĞciej odpowiadali, iĪ lubią prace gospodarskie
ale nie wszystkie („to zaleĪy które”), równieĪ naleĪy uznaü za naturalny. Ze
wzglĊdu na ogromne zróĪnicowanie tych prac i stopnia ich uciąĪliwoĞci nie
dziwi, Īe respondenci byli w swych wypowiedziach raczej ostroĪni. Trudno
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oczekiwaü aby do przyjemnych zaliczyli np. czynnoĞci związane z usuwaniem
obornika czy teĪ pracĊ ze Ğrodkami chemicznymi.
Rozkáad odpowiedzi wg páci wykazuje zdecydowanie bardziej negatywny
stosunek do prac gospodarskich w przypadku kobiet niĪ mĊĪczyzn (rys. 23).
Prawie dwukrotnie wiĊcej mĊĪczyzn (ponad 19%) w porównaniu z kobietami
(nieco ponad 10%) lubi te prace.

ħródáo: badania wáasne

Rys. 23. Stosunek respondentów do prac gospodarskich w zaleĪnoĞci od páci (%)

Wraz z odlegáoĞcią od oĞrodków miejskich, maleje odsetek osób nie lubiących takich prac – jest to róĪnica wynosząca niemal 9%. NajwiĊcej jest odpowiedzi warunkowych – chĊtniej wybierali je respondenci z gmin oddalonych
(prawie 58% z nich). RównieĪ w tej grupie gmin máodzi ludzie deklarowali, Īe
lubią wszystkie prace gospodarskie bez wyjątku (niemal 19% wskazaĔ) (tabela
12).
Tabela 12. Stosunek respondentów do prac gospodarskich w zaleĪnoĞci od typu gminy oraz
páci (%)
Rodzaj odpowiedzi
Lubi
To zaleĪy które
Nie lubi
Razem

Gminy
Podmiejskie
15,2
52,7
32,1
100,0

Oddalone
18,9
57,7
23,4
100,0

Ogóáem
17,1
55,2
27,7
100,0
ħródáo: badania wáasne
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W trakcie badaĔ poproszono wszystkich respondentów o wyraĪenie opinii
na temat kwalifikacji wystarczających do tego aby byü dobrym rolnikiem. Mieli oni do wyboru kilka moĪliwych odpowiedzi począwszy od „nie trzeba mieü
Īadnych kwalifikacji”, poprzez kursy i róĪne stopnie szkolnictwa rolniczego aĪ
po „brak zdania”.
Grupa badanych (ok. 10% w caáej próbie) sądzi, Īe nie są potrzebne Īadne
kwalifikacje aby dobrze prowadziü gospodarstwo rolne. Takie stanowisko prezentują nieco czĊĞciej kobiety (12%), rzadziej mĊĪczyĨni (7%), a takĪe czĊĞciej
osoby z gmin podmiejskich, gdzie odnotowano prawie 10% takich odpowiedzi.
Wg opinii ponad poáowy badanej máodzieĪy posiadanie wyksztaácenia rolniczego jest niezbĊdne aby dobrze prowadziü gospodarstwo, jednak dosyü wyraĨne są zróĪnicowane poglądy nt. tego jakie powinno byü to wyksztaácenie.
Nieco ponad 6% badanych sądzi, Īe do tego aby byü dobrym rolnikiem wystarczy kurs rolniczy, a myĞli tak nieco wiĊcej cháopców niĪ dziewcząt. Wedáug
ponad 12% badanej máodzieĪy wystarczy ukoĔczenie zasadniczej szkoáy zawodowej, a osób podzielających ten pogląd jest ponad dwukrotnie wiĊcej w gminach podmiejskich (14%) niĪ w oddalonych (6%), oraz nieco wiĊcej wĞród
mĊĪczyzn niĪ wĞród kobiet. Ponad jedna czwarta respondentów opowiedziaáa
siĊ za technikum rolniczym jako tym rodzajem wyksztaácenia, które dostarcza
najwiĊcej wiedzy niezbĊdnej do prowadzenia gospodarstwa w sposób profesjonalny.
Natomiast ponad 20% badanych uznaáo, Īe dopiero studia wyĪsze pozwalają
na zdobycie wystarczającej wiedzy rolniczej, a taką opiniĊ wyraĪają czĊĞciej
kobiety niĪ mĊĪczyĨni oraz czĊĞciej osoby z gmin podmiejskich niĪ z oddalonych, jednak w obu tych przypadkach róĪnice są niewielkie.
Wysoki jest natomiast odsetek osób, które nie potrafiáy udzieliü odpowiedzi,
bowiem wynosi on ponad 20%. W tym przypadku róĪnice pomiĊdzy typami
gmin rysują siĊ bardzo wyraĨnie. Odsetek niezdecydowanych wzrasta wraz
z odlegáoĞcią od duĪych oĞrodków miejskich: w gminach podmiejskich wynosi
on ok. 16%, a w oddalonych aĪ 26%.
Co do udziaáu ogóáu respondentów z rodzin mających ziemiĊ w pracach gospodarskich to w ponad 80% przypadków ich rola ogranicza siĊ do pomocy
rodzicom w gospodarstwie, z czego poáowa pomaga czĊsto, a poáowa dorywczo
(tabela 13).
Dzieje siĊ tak dlatego, Īe zdecydowana wiĊkszoĞü respondentów to uczniowie oraz osoby zatrudnione poza gospodarstwem. W pracach gospodarskich nie
bierze udziaáu okoáo 9% badanych z rodzin uĪytkujących ziemiĊ.
Staáe zatrudnienie w gospodarstwie znajduje jedynie 8% respondentów z rodzin uĪytkujących ziemiĊ. Są to gáównie przyszli wáaĞciciele gospodarstwa,
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bądĨ teĪ osoby, które z koniecznoĞci musiaáy przejąü gospodarstwo, np. z powodu Ğmierci ojca.
Tabela 13 . Udziaá respondentów w pracach gospodarskich w zaleĪnoĞci od typu gminy (%)
Rodzaj odpowiedzi
Pracuje stale
Pomaga czĊsto
Pomaga niekiedy
Nie bierze udziaáu
Razem

Gminy
Podmiejskie
7,5
30,6
48,0
13,9
100,0

Oddalone
8,5
48,2
38,8
4,5
100,0

Ogóáem
8,0
39,4
43,4
9,2
100,0
ħródáo: badania wáasne

Zdaje siĊ to potwierdzaü analiza pracujących na staáe w gospodarstwie w zaleĪnoĞci od páci. MĊĪczyzn pracujących stale w gospodarstwie jest ponad trzykrotnie wiĊcej niĪ kobiet (tych ostatnich jest tylko nieco ponad 4%) (rys. 24 ).

ħródáo: badania wáasne

Rys 24. Udziaá respondentów w pracach gospodarskich w zaleĪnoĞci od páci (%)

Odwrotnie natomiast rysuje siĊ ta róĪnica w przypadku odpowiedzi „nie bierze udziaáu”: tutaj przewaga kobiet jest ponad dwukrotna. Natomiast mĊĪczyĨni
czĊĞciej „pomagają czĊsto” w gospodarstwie, a kobiety czĊĞciej „pomagają
niekiedy”.
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Dosyü interesująco prezentują siĊ wyniki dotyczące udziaáu w pracach gospodarskich w zaleĪnoĞci od oddalenia od duĪych oĞrodków miejskich. WyraĨnie widaü, iĪ wraz ze wzrostem tej odlegáoĞci zwiĊksza siĊ procentowy udziaá
osób pomagających czĊsto w gospodarstwie, maleje natomiast odsetek osób nie
biorących udziaáu w pracach, wzglĊdnie pomagających tylko sporadycznie.
TakĪe wiek badanych róĪnicuje w pewien sposób odpowiedzi. Najliczniejszą grupĊ pomagających stale stanowią gáównie osoby najstarsze, z przedziaáu
20-22 lata, gdzie zdarza siĊ to trzykrotnie czĊĞciej w porównaniu z grupą najmáodszą. RównoczeĞnie najmniej wáaĞnie najstarszych badanych w ogóle nie
bierze udziaáu w pracach gospodarskich.
Respondentom stale pracującym w gospodarstwie rodziców w trakcie badaĔ
stawiano pytanie: „Czy zajĊcie to jest rozwiązaniem trwaáym czy tymczasowym, zanim znajdziesz pracĊ lub podejmiesz naukĊ”? Dla ponad poáowy máodych ludzi w tej sytuacji jest to zajĊcie chwilowe, pewien sposób na przeczekanie. Za trwaáe uznaáo je niecaáe 22% tej grupy, a ponad 20% odpowiedziaáo, Īe
jeszcze nie wie. WiĊcej máodych ludzi deklarujących chĊü pozostania w gospodarstwie wystĊpuje w gminach oddalonych od miast (ponad jedna czwarta),
mniej w gminach podmiejskich (14%). JednoczeĞnie prawie dwa razy wiĊcej
osób z gmin oddalonych niĪ z podmiejskich nie byáo jeszcze zdecydowanych
jaki charakter ma ich praca w gospodarstwie, czy chwilowego czy teĪ staáego
zajĊcia.
W bardzo wyraĨny sposób odpowiedzi są zróĪnicowane przez páeü badanych (rys. 25). Ponad czterokrotnie wiĊcej mĊĪczyzn niĪ kobiet stwierdziáo, Īe
traktuje pracĊ w gospodarstwie jako zajĊcie trwaáe; odpowiedziaáo tak niemal
30% mĊĪczyzn i zaledwie 7% kobiet. Kobiety natomiast nie tylko chĊtniej wybieraáy odpowiedĨ „tymczasowe” (ponad 71%) ale takĪe byáy bardziej niezdecydowane co do swojej dalszej przyszáoĞci.
Podobnie najmniej zdecydowani byli respondenci z najstarszej grupy wieku,
oni takĪe najrzadziej deklarowali chĊü pozostania w gospodarstwie na staáe.
W przypadku tego pytania najbardziej zdecydowani okazali siĊ byü najmáodsi
badani, 17 i 18-latkowie.
Kryterium, które w tym przypadku znacznie róĪnicowaáo odpowiedzi jest
rodzaj ukoĔczonej przez badanych szkoáy. Grupą najczĊĞciej deklarującą, Īe
praca w gospodarstwie jest trwaáym rozwiązaniem są absolwenci zasadniczych
szkóá zawodowych, których ponad poáowa tak wáaĞnie twierdzi. Oni takĪe okazali siĊ najmniej zdecydowani – wielu nie potrafiáo udzieliü odpowiedzi. Wysoki byá takĪe odsetek niezdecydowanych wĞród osób z wyksztaáceniem podstawowym. Z tej ostatniej grupy respondentów, odpowiedĨ „trwaáe” wybraáo
ponad 30%, a „jeszcze nie wiem” ok. 25% badanych.
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ħródáo: badania wáasne

Rys. 25. Odpowiedzi na pytanie: „Czy praca w gospodarstwie jest trwaáym rozwiązaniem”
wg páci respondentów (%)

WĞród respondentów o wyksztaáceniu Ğrednim zawodowym doĞü liczna jest
grupa traktująca pomoc w gospodarstwie jako zajĊcie chwilowe (prawie jedna
czwarta), a tylko nieco ponad 7% respondentów uznaje ją za coĞ trwaáego. Natomiast dla osób, które ukoĔczyáy szkoáĊ Ğrednią ogólnoksztaácącą pozostanie
w gospodarstwie nie wydaje siĊ byü ciekawym sposobem na Īycie - Īadna
z badanych osób nie wybraáa odpowiedzi, Īe jest to rozwiązanie trwaáe. W tej
grupie byáo takĪe niewielu (jedynie 4%) wybierających odpowiedĨ „jeszcze nie
wiem”.
Taki rozkáad odpowiedzi niewątpliwie ma związek z faktem, Īe máodzi ludzie z wyksztaáceniem Ğrednim ogólnym znacznie czĊĞciej albo kontynuują
naukĊ w szkoáach pomaturalnych lub wyĪszych, albo starają siĊ znaleĨü pracĊ
poza rolnictwem.
Z kwestiami omawianymi powyĪej niewątpliwie ma związek to z jakich
powodów máodzi ludzie decydują siĊ pozostaü i pracowaü w gospodarstwie.
I tak w ponad 73% przypadków wynika to z braku innych moĪliwoĞci, w 20%
z koniecznoĞci, gdyĪ pomoc respondenta jest rodzicom niezbĊdna, a tylko
w ok. 6% przypadków jest to skutek dobrowolnego wyboru i zamiáowania do
rolnictwa (tabela 14).
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Tabela 14. Przyczyny pozostania w gospodarstwie w zaleĪnoĞci od typu gminy (%)

Rodzaj odpowiedzi
Z wyboru, niezbĊdny
Z wyboru, chce siĊ zająü
Z braku innych moĪliwoĞci
Razem

Gminy
Podmiejskie
25,4
3,5
71,1
100,0

Oddalone
15,7
8,9
75,4
100,0

Ogóáem
20,5
6,3
73,2
100,0
ħródáo: badania wáasne

Zdecydowanie czĊĞciej z koniecznoĞci pozostawali w gospodarstwie badani
z gmin podmiejskich (ponad 25%), zaĞ do Ğwiadomego wyboru czĊĞciej przyznawaáy siĊ osoby z gmin oddalonych. Jednak nawet w tej grupie odsetek chcących siĊ zająü rolnictwem nie przekroczyá 9%.
Biorąc pod uwagĊ zróĪnicowanie odpowiedzi ze wzglĊdu na páeü respondentów moĪna zauwaĪyü, Īe daleko wiĊcej kobiet niĪ mĊĪczyzn pozostaje
w gospodarstwie z braku innych moĪliwoĞci. Natomiast zdecydowanie wiĊcej
cháopców podjĊáo taką decyzjĊ poniewaĪ chcą w przyszáoĞci zajmowaü siĊ rolnictwem.
Respondenci wybierając odpowiedĨ „z braku innych moĪliwoĞci” najczĊĞciej wskazywali na to, Īe w obecnej chwili pozostają w gospodarstwie dlatego,
Īe nie mogą znaleĨü pracy, nie posiadają Ğrodków finansowych na dalsze
ksztaácenie, czekają na moĪliwoĞü wyjazdu za granicĊ, a kilka odpowiedzi
wskazuje inne przyczyny np. wychowywanie dziecka czy kalectwo uniemoĪliwiające pracĊ zarobkową.
Respondentom zadano równieĪ pytanie o to czy są zadowoleni z faktu, Īe
zdecydowali siĊ pozostaü w gospodarstwie rodziców. Nieco ponad 20% odpowiedziaáo twierdząco, ponad 37%, Īe „niezupeánie”, a ok. jedna trzecia udzieliáa odpowiedzi przeczącej. Zdecydowanie czĊĞciej Īaáowaáy swojej decyzji
dziewczĊta niĪ cháopcy, one takĪe rzadziej odpowiadaáy „nie umiem powiedzieü”.
MoĪe siĊ to wydawaü nieco dziwne, Īe niemal dwa razy wiĊcej zadowolonych z pozostania w gospodarstwie jest w gminach podmiejskich (prawie 28%)
niĪ w oddalonych; w przypadku osób z tej drugiej grupy gmin odsetek zadowolonych nieznacznie przekraczaáa 14%. JednoczeĞnie osoby, które odpowiedziaáy, Īe nie są zadowolone, w gminach podmiejskich stanowiáy prawie 43%,
podczas gdy w grupie gmin oddalonych byáo ich prawie dwukrotnie mniej
(tabela 15).
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Tabela 15. Zadowolenie z pozostania w gospodarstwie wg typu gmin (%)
Rodzaj odpowiedzi
Tak
Niezupeánie
Nie
Nie umie powiedzieü
Razem

Gminy
Podmiejskie
27,8
24,5
42,7
5,0
100,0

Oddalone
14,1
49,7
22,0
14,2
100,0

Ogóáem
20,9
37,1
32,3
9,7
100,0
ħródáo: badania wáasne

Podobnie jak w wielu innych poprzednio omawianych kwestiach, najwiĊcej
osób nie potrafiących udzieliü odpowiedzi na podmiotowe pytanie byáo w gminach oddalonych od miast, (ponad 14%), mniej zaĞ w podmiejskich, gdyĪ jedynie 5%.
Osobom pozostającym w gospodarstwie zadano pytanie o to czy podejmują
jakieĞ dorywcze prace zarobkowe. Blisko poáowa badanych odpowiedziaáa
„tak, niekiedy”, ponad 40%, Īe nigdy nie zarabiaáa w ten sposób, a jedynie ok.
12% czĊsto pracuje dorywczo.
Znacznie czĊĞciej takiej wáaĞnie odpowiedzi udzielali mĊĪczyĨni (ok. 22%)
niĪ kobiety (7%). DziewczĊta dwukrotnie czĊĞciej niĪ cháopcy nie podejmowaáy do tej pory tego rodzaju prac.
TakĪe typ gminy róĪnicowaá w pewien sposób te odpowiedzi. Bardziej rozpowszechnione byáo zarobkowanie wĞród osób z gmin oddalonych – w porównaniu z gminami podmiejskimi prawie trzy razy wiĊcej badanych twierdziáo, Īe
czasami korzysta z dorywczych zajĊü zarobkowych. W gminach podmiejskich
blisko poáowa respondentów odpowiedziaáo, Īe nigdy nie próbowali zarabiaü
w ten sposób.
Nawiązując do kwestii edukacyjnych poruszanych juĪ parokrotnie w niniejszym opracowaniu interesujące moĪe byü poznanie planów badanej máodzieĪy
pozostającej w gospodarstwie, a związanych z dalszą nauką. Taki zamiar przejawiaáo jedynie nieco ponad 12% tej grupy, podczas gdy prawie poáowa odpowiedziaáa „nie”. TakĪe w tym przypadku bardzo liczne byáy osoby nie potrafiące odpowiedzieü. Bardziej skáonne do kontynuowania nauki byáy dziewczĊta
(22%), rzadziej cháopcy (ok. 9%). Jednak to równieĪ dziewczĊta czĊĞciej odpowiadaáy „jeszcze nie wiem”.
MoĪe trochĊ zaskakiwaü w kontekĞcie wczeĞniejszych wniosków, Īe zdecydowanie chĊtniej deklarowaáy zamiar kontynuowania nauki pracujące w gospodarstwie osoby z gmin oddalonych (22%) niĪ podmiejskich (4%). W tym przypadku takĪe wĞród osób z gmin oddalonych jest najmniej tych, które nie
podjĊáy jeszcze decyzji o swojej dalszej edukacji.
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4.4.2 Stosunek respondentów do wsi
Zaprezentowana dotychczas ocena rolnictwa przez badaną máodzieĪ jest raczej krytyczna, dotyczy to jednak gáównie stosunku do samego gospodarstwa,
do prac w nim wykonywanych, a takĪe wizji jego dalszego rozwoju.
Wszystkich respondentów poproszono równieĪ o to aby ocenili zawód rolnika na tle innych zawodów. Okazaáo siĊ, Īe pomimo wielu krytycznych uwag
odnoĞnie rolnictwa, a takĪe niewielkiego nim zainteresowania jako polem wáasnej dziaáalnoĞci, zdaniem niemal jednej czwartej badanych osób zawód rolnika
jest bardziej godny szacunku niĪ inne. Zdecydowanie czĊĞciej tak go postrzegają mĊĪczyĨni (29%) niĪ kobiety (ok. 23%), a na podobnym poziomie osoby
z obu typów gmin (rys. 26).

ħródáo: badania wáasne

Rys. 26. Ocena zawodu rolnika na tle innych w zaleĪnoĞci od páci (%)

DuĪa czĊĞü badanych (prawie jedna trzecia) sądzi, Īe zawód rolnika jest takim samym jak inne zawody, a nieco ponad 17% uwaĪa, Īe jest mniej wart od
innych. Podobnie jak w wielu innych przypadkach takĪe i w tym dosyü liczna
byáa grupa badanych, którzy nie mieli zdania, a wiĊc nie potrafili bądĨ nie
chcieli odpowiedzieü na to pytanie; dotyczyáo to 26% respondentów w caáej
próbie. Za pozytywny fakt naleĪy uznaü, Īe 24% badanej máodzieĪy wiejskiej
zawód rolnika uwaĪa za bardziej godny szacunku od innych (tabela 16).
Interesujący jest fakt, Īe jeszcze kilka lat temu na niski prestiĪ zawodu rolnika wskazywali autorzy badaĔ przeprowadzonych wĞród uczniów szkóá rolni-
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czych. W opinii badanych jedynie zawód robotnika fizycznego byá mniej ceniony230.
Tabela 16. Ocena zawodu rolnika na tle innych w zaleĪnoĞci od typu gminy (%)
Rodzaj odpowiedzi
Bardziej godny szacunku
Taki jak inne
Mniej wart
Brak zdania
Razem

Gminy
Podmiejskie
25,3
31,2
17,2
26,3
100,0

Oddalone
23,2
33,7
17,4
25,7
100,0

Ogóáem
24,2
32,5
17,3
26,0
100,0
ħródáo: badania wáasne

W trakcie badaĔ poruszono ciekawą tematykĊ związaną z podjĊciem próby
zdefiniowania pojĊcia „cháop”, oraz „warstwa cháopska”.
Wiele lat temu H. Mendras pisaá, Īe we Francji (gdzie zmiany na wsi zachodziáy duĪo wczeĞniej i w zupeánie inny sposób niĪ w Polsce) obserwuje siĊ zanikanie warstwy cháopskiej w jej tradycyjnym ujĊciu231.
„Cháop” okreĞlany jest jako czáonek „káopotliwej klasy” przez T. Shanina,
czĊsto utoĪsamiany jest teĪ z rolnikiem232. A. Koraszewski zaĞ, ponad dekadĊ
temu, pisaá: „GdybyĞmy powiedzieli o holenderskim rolniku, Īe to cháop, to by
siĊ nasz miejski czytelnik obruszyá. Nasi literaci chcą w Polsce farmeryzacji
i wyĞmiewają ideĊ rodzinnego rolnictwa”. Wydaje siĊ, Īe takie ujĊcie sáowa
„cháop” nie ma pozytywnych konotacji. Dalej autor pyta „CzymĪe zatem róĪni
siĊ farmer od cháopa? Zasadnicza róĪnica polega na tym, Īe farmerzy cieszyli
siĊ i nadal siĊ cieszą jakąĞ opieką ze strony swoich rządów, a cháopi wrĊcz
przeciwnie” 233.
L. Kocik stwierdza natomiast, Īe cháopa charakteryzuje pewna swoistoĞü
cech psychospoáecznych, co powoduje, Īe moĪna zastosowaü pewne uogólnienia. Pisze on: ”Cháopi wszystkich czasów i narodowoĞci wykazują podobne
cechy psychiczne uksztaátowane przez okreĞlony tryb Īycia. (...). Zdaniem wielu badaczy ludzie ci wykazują wiĊksze skáonnoĞci do fatalizmu, konserwatyzmu, a równoczeĞnie do pomocy wzajemnej i wspóádziaáania, wiĊksze przy230
231
232
233

F. Bujak, J. Zagórski. PrestiĪ spoáeczny zawodu rolnika w opinii máodzieĪy koĔczącej szkoáy
rolnicze. WieĞ i rolnictwo nr 2 (119). Warszawa. 2003.
S. Moskal. MáodzieĪ wiejska Maáopolski: uwagi o jej preferencjach, poglądach i systemie wartoĞci. WieĞ i Rolnictwo. Nr 3 (116). Warszawa. 2002. s. 115-135.
K. Gorlach. Cháopi, rolnicy, przedsiĊbiorcy: „káopotliwa klasa” w Polsce postkomunistycznej.
Wydawnictwo UJ. Kraków. 1995.
A. Koraszewski. Oszukani. Zielony Sztandar nr 47. 2000.
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wiązanie do ziemi, silne poczucie spójnoĞci rodzinnej oraz mniejszą aktywnoĞü
pozazawodową”234. W sensie politycznym, w naszym kraju pojĊcie „partia
cháopska” lub teĪ „klasa cháopska” dotyczyáa, szczególnie w poprzednim ustroju politycznym, reprezentantów zarówno wsi jak i rolnictwa jako klasy spoáecznej.
Jak zatem rozumie to pojĊcie badana máodzieĪ? Pytanie zostaáo postawione
w nastĊpujący sposób: „Do kogo zastosowaábyĞ okreĞlenie „cháopi”, „warstwa
cháopska”? Badani mieli do wyboru nastĊpujące moĪliwoĞci: „do mieszkaĔców
wsi”, „do rolników”, „to okreĞlenie nie ma obecnie zastosowania” oraz „nie
wiem”.
Ponad poáowa badanych uznaáa, Īe dzisiaj nazwa ta nie ma juĪ zastosowania. CzĊĞciej odpowiadaáy w ten sposób kobiety (55%) niĪ mĊĪczyĨni (48) oraz
osoby z gmin oddalonych. Dla nieco ponad 4% badanych okreĞlenie to odnosi
siĊ do wszystkich mieszkaĔców wsi. W przypadku tej odpowiedzi moĪna dostrzec duĪe róĪnice zarówno pomiĊdzy grupami gmin jak i pomiĊdzy cháopcami
i dziewczĊtami. WyĪszy odsetek osób, które odpowiedziaáy w ten sposób pochodziáo z gmin podmiejskich (prawie 6%), niĪ z oddalonych (trochĊ ponad
2%), a takĪe czĊĞciej byli to mĊĪczyĨni.
Dla ok. 14% respondentów okreĞlenie „cháop” jest równoznaczne z pojĊciem
„rolnik”, o czym przekonani są gáównie badani z gmin podmiejskich.
Natomiast ponad 25% badanej máodzieĪy nie wiedziaáo jak zdefiniowaü
podane pojĊcie i udzieliáo odpowiedzi „nie wiem”; czĊĞciej dotyczyáo to osób
z gmin oddalonych, a takĪe czĊĞciej cháopców niĪ dziewcząt (tabela 17).
Tabela 17. Opinie o okreĞleniu „cháopi” w zaleĪnoĞci od typu gminy (%)
Rodzaj odpowiedzi
Do mieszkaĔców wsi
Do rolników
Nie ma zastosowania
Nie wiem
Razem

Gminy
Podmiejskie
5,7
15,3
54.8
24,2
100,0

Oddalone
2,4
12,8
58,1
26,7
100,0

Ogóáem
4,1
14,1
56,4
25,4
100,0
ħródáo: badania wáasne

Omawiane dotychczas zagadnienia dotyczyáy gáównie stosunku máodzieĪy
do spraw rolnictwa, jednak istotne jest takĪe ich podejĞcie do wáasnych okolic,
do historii tychĪe, do miejscowych zwyczajów, a takĪe kwestia stosunku do
odrĊbnoĞci regionalnej. W trakcie wywiadów temat ten zostaá poruszany ale
234
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trzeba byáo wziąü pod uwagĊ, Īe obraz jaki siĊ rysuje dotyczy tzw. ĞwiadomoĞci deklarowanej, nie zaĞ realizowanej, a niezgodnoĞü pomiĊdzy nimi moĪe byü
– i zapewne jest – znaczna.
Zdecydowana wiĊkszoĞü badanej máodzieĪy sądzi, Īe warto podtrzymywaü
dawne wiejskie zwyczaje, tradycje, muzykĊ - taką opiniĊ wyraĪa 73% badanych. Takie stanowisko czĊĞciej zajmują kobiety (76%) niĪ mĊĪczyĨni (70%),
a takĪe osoby pochodzące z gmin podmiejskich (73%); rzadziej zaĞ respondenci z gmin oddalonych (niespeána 68% odpowiedzi). (rys. 27)

ħródáo: badania wáasne

Rys. 27. Deklarowany stosunek respondentów do podtrzymywania
zwyczajów regionalnych (%)

Sytuacja wygląda podobnie w przypadku pytania o to czy naleĪy dbaü o kulturĊ materialną - pamiątki dawnej wsi takie jak: sprzĊty, narzĊdzia, zabytkowe
budynki itp.
I tak, niemal 77% osób odpowiedziaáo, Īe warto i znowu czĊĞciej opowiadaáy w ten sposób dziewczĊta (81%) niĪ cháopcy (72%) oraz czĊĞciej badani
z gmin o charakterze podmiejskim niĪ z oddalonych. (rys. 28).
Na pytanie o pielĊgnowanie odrĊbnoĞci regionalnej, a wiĊc np. stylu budownictwa, znajomoĞci gwary czy przyrządzania miejscowych potraw, 71%
respondentów odpowiedziaáo, Īe jest waĪne aby te elementy odrĊbnoĞci nie
zaginĊáy. W tym przypadku róĪnica pomiĊdzy kobietami, a mĊĪczyznami jest
jeszcze bardziej wyraĨna niĪ w poprzednich pytaniach i wynosi ponad 10 punktów procentowych. Co do róĪnic wynikających z oddalenia gmin od oĞrodków
miejskich nie są one duĪe, choü po raz kolejny wiĊkszym zrozumieniem potrzeby zachowania odrĊbnoĞci regionalnej wykazaáy siĊ osoby z gmin podmiejskich, mniejszym zaĞ z oddalonych. (rys. 29)
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ħródáo: badania wáasne

Rys. 28. Deklarowany stosunek respondentów do pozostaáoĞci kultury ludowej
– dbaáoĞü o kulturĊ materialną (%)

ħródáo: badania wáasne

Rys. 29. Deklarowany stosunek respondentów do pielĊgnowania
odrĊbnoĞci regionalnej (%)

Osób, które uznaáy, Īe nie są to waĪne sprawy i nie warto martwiü siĊ o ich
zachowanie dla przyszáych pokoleĔ, we wszystkich wyĪej wymienionych kwestiach byáo od 8% do nieco ponad 10%, a przewaga odsetka cháopców nad odsetkiem dziewcząt jest prawie dwukrotna.
Natomiast osoby, które nie potrafiáy okreĞliü swojego stosunku do pozostaáoĞci kultury ludowej oraz odrĊbnoĞci regionalnej i udzieliáy odpowiedzi „nie
wiem” stanowiáy od 15-18%. Cháopcy znacznie czĊĞciej nie potrafili okreĞliü
swojego stosunku do omawianych kwestii niĪ dziewczĊta, a wiĊcej osób odpowiadających w ten sposób byáo w gminach oddalonych.

124

________________________________________________________________________ MáodzieĪ wiejska…

NiezaleĪnie od sentymentu do wáasnych okolic jaki deklarowali respondenci, jedna trzecia uwaĪa wieĞ za miejsce Īycia zdecydowanie bardziej uciąĪliwe
i na ogóá trudniejsze niĪ miasto. Przekonani są o tym przede wszystkim badani
z gmin oddalonych, których ponad 46% udzieliáo takiej wáaĞnie odpowiedzi.
W gminach podmiejskich taką opiniĊ wyraziáo tylko niecaáe 16% respondentów. Niemal poáowa wszystkich odpowiedzi brzmiaáa: „to zaleĪy”: w gminach
podmiejskich odpowiedziaáo tak aĪ 53%, a w oddalonych ok. 39% respondentów.
Jedynie ok. 7% badanej máodzieĪy wyraziáo opiniĊ, Īe Īycie na wsi jest
mniej uciąĪliwe niĪ w mieĞcie; byáy to gáównie osoby z gmin podmiejskich,
sądzące tak dwukrotnie czĊĞciej niĪ te z gmin oddalonych.
ZauwaĪalny byá równieĪ odsetek osób (prawie 16%), które nie potrafiáy odpowiedzieü na to pytanie. Co ciekawe duĪo osób nie umiejących udzieliü odpowiedzi pochodziáo z gmin podmiejskich (21%), o poáowĊ mniej natomiast
tych z gmin oddalonych (tabela 18).
Dla porównania na podstawie wyników badaĔ na ogólnopolskiej próbie
osób w wieku 16 – 30 jeszcze kilka lat temu Z. SerĊga twierdziá, Īe „zaleĪnoĞü
od miejsca bytowania skutkuje negatywnie”. A wiĊc wg niego máodzieĪ ze wsi
bliskich administracyjnie oĞrodkowi miejskiemu czĊĞciej reaguje jak gdyby nie
lubiáa wsi i tym róĪni siĊ do swoich rówieĞników z gmin wiejskich235.
Tabela 18. UciąĪliwoĞü Īycia na wsi w porównaniu z Īyciem w mieĞcie,
wg respondentów pochodzących z grup gmin (%)
Rodzaj
odpowiedzi
Bardziej uciąĪliwe
To zaleĪy
Mniej uciąĪliwe
Nie wiem
Razem

Gminy
Podmiejskie
15,6
53,2
10,2
21,0
100,0

Oddalone
46,4
38,6
4,6
10,4
100,0

Ogóáem
31,0
45,9
7,4
15,7
100,0
ħródáo: badania wáasne

MáodzieĪ wiejska bardzo chĊtnie przejmuje miejski styl Īycia. Dotyczy to
oczywiĞcie wielu dziedzin i nie zawsze takie zmiany niosą ze sobą pozytywne
skutki. Jednym z negatywnych zjawisk jest coraz powszechniejsze zaĪywanie
narkotyków przez coraz máodsze osoby. W Ğrodowiskach miejskich mówi siĊ
o tym, Īe gimnazjaliĞci, a nawet dzieci ze szkóá podstawowych mają niczym
nie utrudniony dostĊp do wszelkiego rodzaju Ğrodków odurzających.
235

K. Gorlach, Z. SerĊga, Z. Drąg. Máode pokolenie wsi III Rzeczypospolitej. Aspiracje Īyciowe
w przeddzieĔ integracji z Unia Europejską, Instytut Spraw Publicznych. Warszawa. 2003. s. 178.
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Chcąc bliĪej poznaü Ğrodowisko badanych máodych ludzi pod tym wáaĞnie
kątem, zadano im pytanie: ”Czy wĞród Twoich rówieĞników znasz takich, którzy próbują narkotyków”? Znaczna wiĊkszoĞü respondentów, blisko dwie trzecie, odpowiedziaáa, Īe nie zna nikogo takiego. Pod tym wzglĊdem lepiej jest
w gminach oddalonych, a gorzej w tych o charakterze podmiejskim (rys. 30).

ħródáo: badania wáasne

Rys. 30 . Kontakt z narkotykami respondentów w zaleĪnoĞci od typu gminy

Zastanawiający moĪe byü jednak tak wysoki odsetek osób, które nie znają
nikogo kto ma kontakt z narkotykami, szczególnie w Ğwietle danych przytaczanych przez róĪne instytucje zajmujące siĊ uzaleĪnieniami236.

4.5 Czynniki ksztaátujące umysáowoĞü badanej máodzieĪy
4.5.1 Preferencje spoáeczne i zawodowe
OkreĞlenie preferencji spoáeczno-zawodowych máodzieĪy wiejskiej Polski
poáudniowo-wschodniej ma istotne znaczenie dla prognoz co do kierunków
rozwoju tego regionu. WieĞ maáopolska ma od dawna dwuzawodowy charakter, co w opiniach jej mieszkaĔców uwaĪane byáo i jak siĊ okazuje nadal jest
rozwiązaniem optymalnym.

236
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Pomimo transformacji ustrojowej i zmieniających siĊ uwarunkowaĔ, Ğrednie
i starsze pokolenie wciąĪ jeszcze przekonane jest o zaletach sytuacji Īyciowej
cháopa-robotnika, stawianej przed sytuacją rolnika z duĪym gospodarstwem
oraz przed sytuacją przeciĊtnego mieszkaĔca miasta. RozpoczĊcia wáasnej pozarolniczej dziaáalnoĞci gospodarczej ogromna wiĊkszoĞü osób z tego pokolenia nie bierze natomiast pod uwagĊ. Na wyraĨne preferowanie przez mieszkaĔców Polski poáudniowo-wschodniej áączenia rolnictwa z pracą najemną
wskazują od lat wyniki wielu badaĔ237.
W Ğwietle omawianych badaĔ máodzieĪ okazuje siĊ byü grupą wybierającą
odmienne opcje i bardziej aktywną niĪ starsze pokolenie. Respondenci, którym
zaprezentowano siedem róĪnych sytuacji spoáeczno-zawodowych zostali poproszeni o uszeregowanie ich na dwa sposoby.
W pierwszym przypadku mieli oni wskazaü sytuacjĊ najbardziej ich zdaniem atrakcyjną, czyli taką, w której chcieliby siĊ znaleĨü w przyszáoĞci.
Dwa pierwsze miejsca w rankingu zajĊáy te sytuacje, które zakáadają prowadzenie wáasnej firmy: w sumie stanowiáy one ponad 66% wszystkich odpowiedzi – wyjątek stanowi tu opcja áączenia prowadzenia firmy na wsi z jednoczesnym posiadaniem maáego gospodarstwa rolnego. (niecaáe 8% respondentów
wybraáo tĊ sytuacjĊ). Widaü, Īe w badanej grupie wysoko ceniona jest sytuacja
prywatnego przedsiĊbiorcy i aktywne Īycie na wáasny rachunek.
Prawie 40% badanych wybraáa sytuacjĊ przedsiĊbiorcy prowadzącego wáasną firmĊ w mieĞcie. Co ciekawe, nieco czĊĞciej tĊ wáaĞnie sytuacjĊ wybieraáa
máodzieĪ z gmin oddalonych niĪ z podmiejskich. Ponadto jest ona nieco bardziej atrakcyjna dla dziewcząt (46%) niĪ dla cháopców (blisko 40%).
Drugą w kolejnoĞci okazaáa siĊ byü sytuacja osoby posiadającej wáasną firmĊ ale mieszkającej na wsi i nie zajmującej siĊ rolnictwem: ponad jedna czwarta badanych wybraáa wáaĞnie tĊ opcjĊ, przy czym czĊĞciej byli to badani z gmin
podmiejskich (ok. 35%) natomiast wyraĨnie rzadziej z gmin oddalonych (prawie 19%).
Trzecia w rankingu sytuacja spoáeczno-zawodowa zakáada oprócz posiadania wáasnej firmy i mieszkania na wsi takĪe prowadzenie maáego gospodarstwa.
Takiego wyboru dokonaáo tylko niecaáe 8% respondentów i to gáównie z gmin
oddalonych; jest to prawie dwukrotnie wiĊcej aniĪeli w gminach podmiejskich.
Sytuacja ta wydaje siĊ byü bardziej atrakcyjna dla cháopców niĪ dla dziewcząt.
Dopiero piąte miejsce w prezentowanym rankingu zajmuje sytuacja zakáadająca prowadzenie duĪego, nowoczesnego gospodarstwa. Jedynie nieco ponad
7% badanych wskazaáo na nią, jako poĪądaną. Jak moĪna siĊ byáo spodziewaü,
237
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byáa ona zdecydowanie czĊĞciej wskazywana przez osoby mieszkające w gminach oddalonych - prawie trzy razy czĊĞciej niĪ w gminach podmiejskich. DuĪe
rozbieĪnoĞci moĪna zauwaĪyü w podziale badanych wg páci, gdyĪ prawie 15%
cháopców i jedynie niecaáe 4% dziewcząt wskazaáo tĊ opcjĊ.
Ostatnie (lub przedostatnie) miejsca w rankingu zajmują sytuacje spoáeczno
– zawodowe zakáadające podjĊcie pracy zarobkowej. Nieco wiĊcej osób wolaáoby pracowaü w mieĞcie niĪ na wsi, mianowicie odpowiednie odsetki wynoszą
prawie 9% oraz ok. 7%.
Respondenci, którzy wybrali pracĊ w mieĞcie czĊĞciej pochodzą z gmin oddalonych, choü róĪnice pomiĊdzy obiema grupami gmin nie są zbyt duĪe.
RównoczeĞnie czĊĞciej są to kobiety niĪ mĊĪczyĨni, lecz tutaj przewaga równieĪ nie jest duĪa.
Równie maáo wyraĨnie rysują siĊ róĪnice związane z typem gminy, widoczne pomiĊdzy tymi badanymi, którzy wybrali jako najlepszą moĪliwoĞü mieszkanie na wsi bez uĪytkowania ziemi i pracĊ zarobkową. Nieco czĊĞciej wskazują ten sposób Īycia jako optymalny badani z gmin podmiejskich, a wraz
z odlegáoĞcią od miasta odsetek odnoĞnych wskazaĔ maleje. RównieĪ w tym
przypadku odsetek kobiet, które wybraáy tĊ sytuacjĊ jest wyĪszy niĪ mĊĪczyzn.
Zdecydowanie najniĪszy odsetek badanych wybraá poáączenie niewielkiego
gospodarstwa z pracą zarobkową, a wiĊc model tak ceniony przez starszych
mieszkaĔców wsi. Jedynie 3,5% respondentów chciaáoby w przyszáoĞci znaleĨü
siĊ w tej tak typowej dla wsi maáopolskiej sytuacji spoáeczno-zawodowej. Warto zauwaĪyü, Īe zainteresowanie nią wzrasta wraz z odlegáoĞcią od oĞrodków
miejskich (rys. 31).
W kolejnym pytaniu poproszono badanych o wskazanie tych sytuacji
Īyciowych, w których spodziewają siĊ oni znaleĨü w przyszáoĞci. Utworzony
w ten sposób ranking róĪni siĊ w zasadniczy sposób od prezentowanego powyĪej. Wydaje siĊ, Īe badani zdają sobie sprawĊ z wáasnych realnych moĪliwoĞci.
Mimo, Īe przy poprzednim pytaniu zdecydowanie przewaĪaáy odpowiedzi preferujące wáasną przedsiĊbiorczoĞü, w tym drugim przypadku moĪna odnieĞü
wraĪenie, Īe o wyobraĪeniach máodzieĪy przesądza twarda rzeczywistoĞü. Dlatego teĪ trzy pierwsze miejsca w tym zestawieniu zajmują te sytuacje Īyciowe,
które zakáadają podjĊcie pracy zarobkowej. Najbardziej prawdopodobna moĪliwoĞü wedáug 29% badanych to podjĊcie pracy i zamieszkanie lub dojeĪdĪanie
do miasta.
Tak widzą swoją przyszáoĞü czĊĞciej osoby z gmin oddalonych (w prawie
33% przypadków), nieco czĊĞciej dotyczy to równieĪ kobiet niĪ mĊĪczyzn.
Poáączenie pracy zarobkowej z mieszkaniem na wsi jest spodziewane przez
ponad 22% badanych, w tym jednak przypadku odsetek udzielających takiej
odpowiedzi jest zdecydowanie wyĪszy w gminach podmiejskich i wynosi
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ponad 26%. Odsetek kobiet, które wskazaáy na tĊ sytuacjĊ spoáecznozawodową jest nieco wyĪszy niĪ mĊĪczyzn.

ħródáo: badania wáasne

Rys. 31. Odsetek wskazaĔ na sytuacje Īyciowe najchĊtniej wybierane przez respondentów
dla siebie w zaleĪnoĞci od typu gminy (%)

O róĪnicach pomiĊdzy sytuacją poĪądaną, a spodziewaną najdobitniej
Ğwiadczy miejsce w obu rankingach sytuacji áączącej prowadzenie maáego gospodarstwa z pracą zarobkową, a wiĊc typowej dla Maáopolski.
O ile w prezentowanym powyĪej zestawieniu dotyczącym sytuacji poĪądanej (rys. 31) zajmuje ona ostatnie miejsce, wskazana przez bardzo nieliczną,
jedynie 3,5% osobową grupĊ , o tyle w przypadku sytuacji spodziewanej prawie 18% badanych przewiduje, Īe znajdą siĊ w niej w przyszáoĞci (rys. 32).
Dotyczy to gáównie respondentów z gmin oddalonych (ponad 23%),
w znacznie natomiast mniejszym stopniu z gmin podmiejskich (12%) oraz czĊĞciej cháopców (ok. 21%) niĪ dziewcząt (ok. 15%).
MoĪna przypuszczaü, Īe pewien dystans z jakim máodzieĪ podeszáa do sytuacji Īyciowych zakáadających prowadzenie wáasnej firmy wynika ze znajomoĞci warunków jakie muszą zostaü speánione aby móc je zrealizowaü. Badani
w wiĊkszoĞci (ok. 74%) chcieliby zostaü przedsiĊbiorcami ale jednoczeĞnie
jedynie niespeána 28% wierzy, Īe to siĊ uda.
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CzĊĞü z nich upatruje takich moĪliwoĞci w mieĞcie jako miejscu gdzie
chcieliby prowadziü wáasną firmĊ (ok. 11%). Zainteresowanie taką sytuacją
spoáeczno - zawodową wyraĨnie maleje wraz ze wzrostem odlegáoĞci od duĪych oĞrodków miejskich: w gminach oddalonych dotyczy to 6% badanych
podczas gdy w grupie gmin podmiejskich ponad 15%.
Mniej spodziewane byáo wĞród respondentów poáączenie mieszkania na wsi
z prowadzeniem firmy bez uprawiania ziemi: blisko 9% osób byáo przekonanych o tym, Īe wáaĞnie taka droga czeka ich w przyszáoĞci. Podobnie zresztą
respondenci wskazywali na sytuacjĊ áączenia prowadzenia firmy i maáego gospodarstwa – 8% wybraáo tĊ opcjĊ.
Okazuje siĊ, Īe najmniej spodziewaną sytuacją jest prowadzenie duĪego,
nowoczesnego gospodarstwa rolnego. Wskazaáo ją jedynie niespeána 3% respondentów. ZwaĪywszy na wspomniane w poprzednim rozdziale marginalne
wrĊcz zainteresowanie máodzieĪy sprawami rolnictwa, fakt ten nie powinien
dziwiü, jak równieĪ to, Īe wiĊcej osób áączących swoją przyszáoĞü z rolnictwem
na duĪą skalĊ pochodzi z gmin oddalonych (prawie 4%), niĪ tych, którzy zamieszkują gminy podmiejskie – ok. 2% (rys. 32).

ħródáo: badania wáasne

Rys. 32. Odsetek wskazaĔ na sytuacje Īyciowe, w których respondenci spodziewają siĊ
znaleĨü w przyszáoĞci (%)

JednoczeĞnie cháopcy czĊĞciej deklarowali moĪliwoĞü prowadzenia tego typu gospodarstw niĪ dziewczĊta.
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Biorąc pod uwagĊ 3-procentowy udziaá máodzieĪy wyraĪającej chĊü prowadzenia duĪego gospodarstwa, przy ok. 2,5 hektarów Ğredniej powierzchni gospodarstwa w Maáopolsce, moĪna zauwaĪyü interesujący fakt. Mianowicie
gdyby tylko te osoby przejĊáy pozostające do dyspozycji uĪytki rolne to Ğrednia
powierzchnia przyszáoĞciowych gospodarstw wyniosáaby ok. 80 ha. A do takiego optimum zdąĪają zalecenia obecnych autorytetów w zakresie organizacji
produkcji w rolnictwie w aspekcie stosowania techniki238.
Podsumowując moĪna stwierdziü, Īe spodziewane sytuacje Īyciowe wybierane przez respondentów, a te w których chcieliby siĊ znaleĨü w przyszáoĞci
zasadniczo siĊ róĪnią. O ile sytuacje poĪądane zakáadają prowadzenie wáasnej
firmy o tyle realne podejĞcie do rzeczywistoĞci podpowiada im, Īe najpewniej
zajmą siĊ pracą zarobkową. Co ciekawe, badana máodzieĪ w bardzo niewielkim
zakresie zainteresowana jest sytuacją dwuzawodowoĞci, a wiĊc áączenia pracy
zarobkowej z prowadzeniem niewielkiego gospodarstwa – sytuacją najpopularniejszą wĞród pokolenia ich rodziców i dziadków.
Na koniec rozwaĪaĔ o planach zawodowych respondentów zapytano ich
jeszcze o opinie nt. przyszáoĞci gospodarczej Polski. Rozkáad odpowiedzi dotyczących tej kwestii jest doĞü równomierny: Īe bĊdzie siĊ ona zmieniaü „na lepsze” sądzi 25%, Īe „na gorsze” 30%, a 25% nie wie. Natomiast odpowiedzi, Īe
bĊdzie „bez zmian” stanowią 20% wszystkich wskazaĔ. Do pierwszej opcji
przychylali siĊ badani z gmin podmiejskich nieco czĊĞciej niĪ z oddalonych,
a takĪe czĊĞciej cháopcy (ok. 32%) niĪ dziewczĊta (ok. 23%). Podobnie w grupach wieku: optymiĞci mieli niewielką przewagĊ wĞród najmáodszych, a osób
odpowiadających, Īe nie naleĪy liczyü na zmiany jeĞli chodzi o sytuacjĊ gospodarczą Polski nieco wiĊcej byáo w najstarszej grupie wieku.
Na podstawie odpowiedzi na to pytanie moĪna wnioskowaü, Īe badana
máodzieĪ nie ma jednoznacznej opinii o sytuacji gospodarczej kraju oraz prognozach na najbliĪsze lata.
4.5.2 System wartoĞci respondentów
Aby lepiej poznaü máodzieĪ wiejską naleĪy zwróciü szczególną uwagĊ na jej
system wartoĞci, a takĪe na opinie oraz poglądy dotyczące wielu istotnych,
czĊsto dyskusyjnych kwestii. Wydaje siĊ to waĪne choüby ze wzglĊdu na fakt,
Īe system wartoĞci zwykle przesądza o sposobie postĊpowania, a wybór zachowania w trudnych sytuacjach jest na ogóá zgodny z wartoĞcią zajmującą
wysoką pozycjĊ w tym systemie.
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W trakcie wywiadów respondentom przedstawiano listĊ piĊtnastu wartoĞci,
z proĞbą o wskazanie trzech najwaĪniejszych, tych o które ich zdaniem warto
staraü siĊ w Īyciu. Odsetek wskazaĔ na daną wartoĞü pozwala ustaliü jej miejsce w rankingach, sporządzonych dla próby ogóáem oraz dla typów gmin (tabela 19), a takĪe dla cháopców i dziewcząt. Jak siĊ okazaáo, róĪnice co do hierarchii wartoĞci są pomiĊdzy grupami respondentów niewielkie.
Zaprezentowany poniĪej ranking wartoĞci, szczególnie gdy zwróci siĊ uwagĊ na pierwsze jego pozycje, znajduje pewne odbicie równieĪ w badaniach
prowadzonych przez innych autorów. Wyniki tych badaĔ nie są caákowicie
jednoznaczne i czĊsto wskazują na to, Īe ta sama wartoĞü jest róĪnie postrzegana przez respondentów. Tak np. osiągniĊcie wysokiego standardu materialnego
jest waĪne jedynie dla 2% máodzieĪy z okolic Páocka, podczas gdy w przypadku máodych mieszkaĔców wsi maáopolskiej jest to ponad 15% wskazaĔ.
Tabela 19. Odsetki wskazaĔ na wartoĞci, o które zdaniem respondentów
warto staraü siĊ w Īyciu w podziale na typy gmin (%)
WartoĞci
Udane maáĪeĔstwo
Wysokie dochody
Ciekawa praca
Dobry, poszukiwany zawód
Rozlegáa wiedza
àadny, okazaáy dom
Grono dobrych przyjacióá
NiezaleĪnoĞü od innych
PowaĪanie u ludzi
Sympatia u ludzi
ĩycie peáne wraĪeĔ
Zwiedzanie Ğwiata
Wysoka pozycja spoáeczna
Bycie znanym czáowiekiem
Wáadza nad ludĨmi
Razem

Gminy

Podmiejskie
18,8
15,1
11,3
8,2
6,7
6,2
5,2
5,1
4,9
4,8
3,6
3,7
3,5
2,5
0,4
100,0

Oddalone
22,4
16,0
9,2
7,3
7,5
6,8
5,7
4,9
4,4
3,0
4,2
3,8
2,4
1,2
1,2
100,0

Ogóáem
20,6
15,5
10,2
7,7
7,2
6,5
5,4
5,1
4,6
3,9
3,9
3,8
2,9
1,8
0,9
100,0
ħródáo: badania wáasne

W relacjonowanych badaniach na pierwszym miejscu stawiane są wartoĞci
rodzinne: udane maáĪeĔstwo, Ğrednio ok. 21% wskazaĔ – nieco wiĊcej u dziewcząt i w gminach oddalonych, nieco mniej u cháopców i w gminach podmiejskich.
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Drugie miejsce u badanej máodzieĪy wiejskiej z Maáopolski zajmuje dobrobyt materialny: wysokie dochody (ponad 15% wskazaĔ), nieco wiĊcej u cháopców i w gminach oddalonych, nieco mniej u dziewcząt i w gminach podmiejskich.
O wysokim odsetku wskazaĔ na tĊ wartoĞü Ğwiadczą omówione wczeĞniej
wyniki innych autorów – w badanych przez nich okolicach. Ich badania wskazują na fakt, Īe od kilku lat na tym samym poziomie (róĪnica wskazaĔ w granicach báĊdu statystycznego) utrzymuje siĊ odsetek osób, dla których najwaĪniejszym celem jest zdobycie majątku i osiągniĊcie wysokiej pozycji materialnej.
DąĪenie do zdobycia majątku wyraĪa nieco ponad jedna czwarta badanych,
moĪna wiĊc wnioskowaü, Īe dla máodzieĪy doĞü istotne jest zapewnienie sobie
dostatniego Īycia.
Trzecie miejsce w prezentowanych badaniach (ponad 10% wskazaĔ) zajmuje ciekawa praca, a róĪnice pomiĊdzy grupami respondentów są w tym przypadku niewielkie; nastĊpnie dobry, poszukiwany zawód (niecaáe 8% wskazaĔ,
nieco wiĊcej u cháopców i w gminach podmiejskich); dalej rozlegáa wiedza
(ponad 7%), na równi ceniona przez dziewczĊta i cháopców, mniej w gminach
podmiejskich, a nieco bardziej w oddalonych.
W przytoczonych juĪ badaniach CBOS239 jeszcze kilkanaĞcie lat temu jedno
z waĪniejszych miejsc w planach máodzieĪy zajmowaáo osiągniĊcie wysokiej
pozycji zawodowej i zrobienie kariery. Wg autorów tego raportu, systematycznie zwiĊkszaá siĊ odsetek osób, dla których byá to jeden z Īyciowych priorytetów - taki pogląd wyraĪaáa jedna trzecia ankietowanych. Natomiast na drugim
miejscu w hierarchii celów Īyciowych znalazáa siĊ ciekawa praca, zgodna
z zainteresowaniami. Malaá natomiast odsetek máodzieĪy, dla której interesująca praca byáa najwaĪniejsza. Na pracy zgodnej z zainteresowaniami najmniej
zaleĪaáo uczniom zasadniczych szkóá zawodowych, a jej zdobycie waĪniejsze
byáo dla dziewcząt niĪ dla cháopców. MoĪliwoĞü osiągniĊcia wysokiej pozycji
zawodowej byáa przez máodzieĪ identyfikowana z wyĪszym wyksztaáceniem.
Prawie dwie trzecie (63%) respondentów chcących zrobiü karierĊ zawodową
sądziáa, Īe za 10-15 lat bĊdzie siĊ legitymowaü takim wyksztaáceniem. WĞród
osób, które chciaáy mieü wysoką pozycjĊ spoáeczną, prawie poáowa myĞlaáa
o osiągniĊciu wysokiej pozycji zawodowej i zrobieniu kariery. Jak wskazują te
badania, dąĪenie do awansu zawodowego cechowaáo przede wszystkim mieszkaĔców miast powyĪej 500 tys. ludnoĞci240.

239
240

Komunikat z badaĔ: „Praca zarobkowa i stosunek do pieniĊdzy máodzieĪy szkóá ponadpodstawowych”…s. 1-15.
Ibidem, s. 1-15.
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Natomiast w przytoczonych juĪ badaniach przeprowadzonych przy udziale
krakowskich socjologów „ciekawa praca zgodna z zainteresowaniami” jest
duĪo waĪniejsza dla badanych osób niĪ „bycie zamoĪnym i bogatym” – dla
niemal poáowy respondentów ta pierwsza wartoĞü jest waĪniejsza241.
Wracając do podmiotowych badaĔ: nastĊpna w kolejnoĞci wartoĞü waĪna
dla máodzieĪy z Maáopolski to áadny i okazaáy dom (ponad 6% wskazaĔ),
a takie kwestie jak niezaleĪnoĞü, powaĪanie czy teĪ sympatia ludzi, zajmują
niezbyt wysokie, Ğrodkowe pozycje w rankingu. Co ciekawe, grono przyjacióá
dla máodzieĪy wiejskiej z Maáopolski nie przedstawia zbyt duĪej wartoĞci, jedynie ok. 5% badanych wskazaáo na nie. Podczas gdy w przytaczanych badaniach, co prawda znaczenie jakie ankietowani przypisują przyjaĨni zmalaáo ale
nadal jednak wartoĞü ta sytuuje siĊ na trzecim miejscu w hierarchii.
Tym, co szczególnie odróĪnia máodzieĪ wiejską Maáopolski od jej rówieĞników, zwáaszcza z miasta, jest niska pozycja takich wartoĞci jak Īycie peáne
wraĪeĔ oraz zwiedzanie Ğwiata – odsetek badanych wskazujących na kaĪdą
z tych wartoĞci, nie przekroczyá 4%.
W badanej przez autorkĊ próbie trzy najniĪsze miejsca w rankingu zajmują:
wysoka pozycja spoáeczna, bycie kimĞ znanym i wáadza nad ludĨmi.
W tym miejscy warto zadaü pytanie o to czy tak utworzony ranking, na który skáadają siĊ wartoĞci uznawane przez wspóáczesną máodzieĪ wiejską za waĪne róĪni siĊ od kwestii waĪnych dla pokolenia jej rodziców? Wydaje siĊ, Īe
moĪna dla porównania przytoczyü wyniki badaĔ prowadzonych w latach
70-tych.
Porównując wnioski z badaĔ prowadzonych ponad czterdzieĞci lat temu nad
máodzieĪą wiejską w Maáopolsce242 z wynikami omawianych tu badaĔ moĪna
dostrzec, Īe w stosunku do pokolenia rodziców z czasów ich máodoĞci nie nastąpiáa jakaĞ wyraĨna zmiana. Hierarchia wartoĞci byáa podobna: na pierwszym
miejscu stawiano zdobycie wyksztaácenia (co obecna máodzieĪ realizuje), na
drugim udane maáĪeĔstwo, po nim dobry zawód i dobrą pracĊ, nastĊpnie dobrobyt i wáasny dom. PodróĪe równieĪ wtedy zajmowaáy jedno z ostatnich
miejsc, po aspiracjach związanych z gospodarstwem rolnym. Mimo, Īe zmieniá
siĊ nie tylko system polityczny i gospodarczy ale takĪe wszystkie realia Īycia
codziennego (autorzy podają, Īe wĞród wtedy badanych rodzin samochód miaáo
0,3%, telewizor 20% a lodówkĊ 7%), a przede wszystkim struktura zajĊü badanej máodzieĪy: uczący siĊ stanowili 22%, pracujący zarobkowo 25% a pomaga241
242
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jący w gospodarstwie 53%, system wartoĞci w zasadzie nie ulegá zmianie.
Pomimo podobieĔstwa systemów wartoĞci, máodzi dostrzegają róĪnice miĊdzypokoleniowe, jednak pytanie na czym one polegają nie przyniosáo spodziewanych wyników, gdyĪ zazwyczaj respondenci nie umieli znaleĨü odpowiedzi.
Podobnie w przypadku innych badaĔ prowadzonych w latach 70-tych nad
systemem wartoĞci spoáeczeĔstwa polskiego, równieĪ zwracaáa uwagĊ stosunkowo wysoka pozycja wyksztaácenia i szczĊĞliwego Īycia rodzinnego, a takĪe –
w niektórych badaniach – wartoĞci religijnych. JuĪ w tym okresie pojawiáy siĊ
trudnoĞci przy hierarchizowaniu dominujących wartoĞci. Badani przez
M. Misztal traktowali podobnie dwie, a nawet cztery wartoĞci, co czasem stwarzaáo bardzo trudne dylematy w przypadku konfliktów tychĪe wartoĞci243.
Interesującą specyfiką wyników badaĔ polskich na tle badaĔ zachodnich,
byáo áączenie aspiracji edukacyjnych z rezygnacją z dochodów. Wyksztaácenie
byáo wiĊc w latach 70-tych wartoĞcią instrumentalną ale związaną z podwyĪszaniem prestiĪu spoáecznego, satysfakcji zawodowej i kontynuacją tradycji
rodzinno-Ğrodowiskowych, nie zaĞ – jak w badaniach zachodnich – z atrakcyjnymi dochodami, do których w realiach PRL-u wyksztaácenie nie prowadziáo.
4.5.3. Opinie i poglądy
W trakcie badaĔ z máodzieĪą wiejską z obszaru Maáopolski poruszono niezwykle istotną kwestiĊ, a mianowicie dotyczącą jej stosunku do religii oraz
KoĞcioáa katolickiego, a takĪe istnienia osoby stanowiącej wzór do naĞladowania (swego rodzaju autorytetu). Wydaje siĊ, Īe odpowiedzi na te pytania mogą
pomóc w uzyskaniu peániejszego obrazu badanego Ğrodowiska oraz samych
badanych.
PoniewaĪ wiadomo, Īe kwestie związane z religią pozostają w Polsce,
a szczególnie w Ğrodowisku wiejskim bardzo istotne, nie dziwi fakt, Īe takĪe
máodzieĪ uznaje je za waĪne: 41% respondentów okreĞla je jako „bardzo waĪne”, ok. 47% jako „doĞü waĪne” i tylko niespeána 2% jako „zupeánie niewaĪne”. Jednak widaü wyraĨnie, Īe rysują siĊ pewne róĪnice w zaleĪnoĞci od páci
oraz wieku.
Zdecydowanie czĊĞciej religia jest bardzo waĪna dla kobiet (48%) niĪ dla
mĊĪczyzn (33%). RównoczeĞnie grupa mĊĪczyzn, którzy odpowiedzieli, Īe jest
ona „niezbyt waĪna” jest niemal dwukrotnie liczniejsza niĪ w przypadku kobiet. (rys. 33)
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M. Misztal. Elementy systemu wartoĞci wspóáczesnego spoáeczeĔstwa polskiego. PWN. Warszawa. 1990. s. 262.
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Rys. 33. Stosunek do religii i nauki KoĞcioáa w zaleĪnoĞci od páci (%)

Z kolei w najstarszej grupie wieku jest najwiĊcej osób, dla których religia
pozostaje „zupeánie niewaĪna” albo „niezbyt waĪna” – máodsze osoby wyraĨnie rzadziej odpowiadaáy w ten sposób (tabela 20). Natomiast róĪnica pomiĊdzy osobami do 18-go roku Īycia, a tymi z przedziaáu 20-22 lata, dla których
religia jest bardzo waĪna wynosi aĪ dziesiĊü punktów procentowych (odpowiednio ponad 45% i 35%).
Drugie pytanie miaáo daü odpowiedĨ: czy máodzi ludzie mają wątpliwoĞci
co do niektórych aspektów nauki KoĞcioáa. Okazaáo siĊ, Īe mniejsze lub wiĊksze zastrzeĪenia zgáasza blisko poáowa respondentów, jednoczeĞnie pozostaáa
poáowa nie ma Īadnych zastrzeĪeĔ. CzĊĞciej takie zastrzeĪenia zgáaszają mĊĪczyĨni, jednak róĪnice w porównaniu z kobietami nie są duĪe.
Tabela 20. Stosunek do religii i nauki KoĞcioáa w zaleĪnoĞci od wieku (%)
Rodzaj odpowiedzi
Bardzo waĪna
DoĞü waĪna
Niezbyt waĪna
Zupeánie niewaĪna
Razem

do 18 lat
45,1
44,7
8,6
1,6
100,0

Wiek
18 – 20
38,0
50,3
10,1
1,6
100,0

20 - 22
35,4
47,3
14,6
2,7
100,0

Ogóáem
41,1
46,8
10,3
1,8
100,0

ħródáo: badania wáasne

Natomiast w tym przypadku, odpowiedzi bardzo wyraĨnie róĪnicuje wiek.
Przewaga osób bezkrytycznych z grupy wieku najmáodszych jest o 20 punktów
procentowych wiĊksza niĪ najstarszych – prawie 59% osób w wieku do 18 lat
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nie ma Īadnych zastrzeĪeĔ. Natomiast odpowiedzi „mam zastrzeĪenia w wielu
sprawach” są dwukrotnie mniej liczne w najmáodszej grupie wieku (tabela 21).
Zarówno w przypadku odpowiedzi dotyczących religii jak i stosunku do KoĞcioáa katolickiego trudno dopatrzyü siĊ jakichĞ widocznych zaleĪnoĞci od typu
gminy.
Tabela 21. ZastrzeĪenia respondentów do nauki KoĞcioáa wg wieku i páci (%)
Rodzaj odpowiedzi
Nie ma Īadnych
W niektórych sprawach
W wielu sprawach
Razem

do 18 lat
58,4
34,4
7,2
100,0

Wiek
18 – 20
42,2
48,8
10,0
100,0

Páeü
20 - 22
38,1
47,7
14,2
100,0

M
48,9
41,7
9,4
100,0

K
50,2
40,8
9,0
100,0

Ogóáem
49,6
41,2
9,2
100,0

ħródáo: badania wáasne

Wydaje siĊ, Īe taka postawa máodych ludzi wobec KoĞcioáa katolickiego nie
róĪni siĊ specjalnie od opisywanej przez innych autorów. I tak np. H. ĝwidaZiemba244 pod koniec lat 90-tych ubiegáego wieku na podstawie swoich badaĔ
tak pisaáa o stosunku máodych ludzi do KoĞcioáa katolickiego: „KoĞcióá katolicki w Polsce jest krytykowany, jednakĪe (mimo swoistego „dystansu”) do
rzadkoĞci naleĪy postawa buntu, czy totalnego odrzucenia tak religii, jak KoĞcioáa”. Autorka okreĞlaáa tĊ postawĊ máodzieĪy jako postawĊ „umiarkowanej
akceptacji”. Wydaje siĊ, Īe obecnie moĪna skomentowaü tĊ kwestiĊ w bardzo
zbliĪony sposób.
Respondentów w trakcie badaĔ zapytano takĪe o to czy znają kogoĞ, kogo
podziwiają i do kogo chcieliby byü podobni, innymi sáowy czy mają jakiĞ autorytet.
UwagĊ zwraca wyjątkowo liczna grupa osób, które na to pytanie udzieliáy
negatywnej odpowiedzi (ponad 66%), co moĪe potwierdzaü czĊsto dającą siĊ
sáyszeü opiniĊ o obecnym kryzysie autorytetów, szczególnie wĞród máodzieĪy.
Rozkáad odpowiedzi zaleĪy w duĪej mierze od typu gminy. W gminach oddalonych prawie 72% badanych odpowiedziaáo, Īe nie zna takiej osoby, podczas
gdy w gminach podmiejskich prawie 40 procent osób potwierdziáo posiadanie
autorytetu (rys. 34).
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H. ĝwida-Ziemba. Obraz Ğwiata i bycia w Ğwiecie. MáodzieĪ koĔca tysiąclecia. Wydawnictwo
Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa. 2000.
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Rys. 34. Istnienie osoby stanowiącej wzór w zaleĪnoĞci od typu gminy (%)

Podziaá ze wzglĊdu na páeü nie róĪnicuje odpowiedzi w znaczący sposób,
moĪna zauwaĪyü jedynie niewielką, niespeána dwuprocentową przewagĊ
dziewcząt deklarujących posiadanie autorytetu.
WĞród osób wymienianych jako wzór, doĞü rzadkie są postacie powszechnie
znane (Ğw. Jan Paweá II jak równieĪ aktorzy czy sportowcy), przewaĪają natomiast starsi czáonkowie najbliĪszej rodziny (ponad poáowa wskazaĔ), a takĪe
rówieĞnicy i znajomi, a zupeánie wyjątkowo nauczyciele (2% wskazaĔ) - co nie
Ğwiadczy dobrze o wychowawczej funkcji szkoáy.
Cechy najczĊĞciej cenione u osób stanowiących wzór to ĪyczliwoĞü, dobroü,
wyrozumiaáoĞü i cierpliwoĞü (áącznie ok. jedna trzecia wskazaĔ), zaradnoĞü
i osiągniĊcia Īyciowe (26%), pracowitoĞü i wytrwaáoĞü (20%) oraz wiedza
i poziom intelektualny (10%).
PoniewaĪ ponad poáowa wskazaĔ dotyczy starszych czáonków rodziny,
a wiĊc i dziadków, warto w tym miejscu wspomnieü jaką rolĊ obecnie peánią
dziadkowie w kontekĞcie badaĔ wielu autorów. I tak np. H. ĝwida-Ziemba245
uwaĪa, na podstawie wielu wywiadów przeprowadzonych z máodzieĪą, Īe wáaĞnie dziadkowie dla obecnego pokolenia mają szczególne znaczenie. We
wszystkich wypowiedziach jawią siĊ oni jako „mądre, mocne postacie, jako
bezsporne autorytety, których opinie mają wagĊ nawet wówczas, gdy w swej
dosáownoĞci podlegają przez wnuków kwestionowaniu. To dziadkowie mogą
funkcjonowaü jako „bastiony bezpieczeĔstwa”, w tym chaotycznym i niepew245
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nym, pluralistycznym Ğwiecie moĪliwoĞci i zagroĪeĔ”. Podobny obraz najstarszego pokolenia i jego roli we wspóáczesnej rodzinie wielopokoleniowej rysuje
siĊ na podstawie badaĔ autorki niniejszego opracowania246.
Pewna czĊĞü pytaĔ postawionych respondentom dotyczyáa poglądów na
przyszáoĞü gospodarczą Polski, a takĪe oceny skutków przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej. Ten wątek badaĔ wydaje siĊ szczególnie interesujący ze
wzglĊdu na fakt, Īe pojawiáa moĪliwoĞü porównania jak zmieniáy siĊ opnie
máodzieĪy odnoĞnie tej kwestii na przestrzeni kilku lat.
Rozkáad odpowiedzi o przyszáoĞü gospodarczą kraju w badaniach, które zostaáy przeprowadzone na grupie máodzieĪy wiejskiej w Maáopolsce przed integracją Polski z Unią Europejską jest bardzo równomierny: Īe bĊdzie siĊ ona
zmieniaü „na lepsze” sądziáo wówczas 30%, Īe „na gorsze” 30% i 29% nie wie.
Natomiast odpowiedzi, Īe bĊdzie „bez zmian” stanowiáy 10% wszystkich
wskazaĔ. Do pierwszej opcji przychylali siĊ badani z gmin podmiejskich nieco
czĊĞciej niĪ z oddalonych, a takĪe czĊĞciej cháopcy (ok. 33%) niĪ dziewczĊta
(ok. 28%). Podobnie w grupach wieku: optymiĞci mieli niewielką przewagĊ
wĞród najmáodszych, a osób odpowiadających, Īe nie naleĪy liczyü na zmiany
jeĞli chodzi o sytuacjĊ gospodarczą Polski nieco wiĊcej byáo w najstarszej grupie wieku.
Na podstawie odpowiedzi na to pytanie moĪna wnioskowaü, Īe badana máodzieĪ nie miaáa wówczas jednoznacznej opinii o sytuacji gospodarczej kraju
oraz prognozach na najbliĪsze lata247.
Co do wyników aktualnych badaĔ, to wyraĨna wiĊkszoĞü máodych ludzi generalnie ocenia dobrze fakt, Īe nasz kraj jest czĊĞcią Wspólnoty Europejskiej,
gáównie ze wzglĊdu na moĪliwoĞü podróĪowania bez uciąĪliwych formalnoĞci
oraz zarobkowania poza granicami Polski. Na migracje gáównie zwracali uwagĊ máodzi ludzie z gmin oddalonych od duĪych miast (ok. 23% wskazaĔ), natomiast na swobodne podróĪowanie máodzieĪ z gmin podmiejskich (ok. 32%).
Bardzo podobnie w przypadku badaĔ sprzed akcesji prezentowaáy siĊ poglądy respondentów na temat skutków przystąpienia Polski do Unii Europejskiej:
dla kraju, dla rolnictwa oraz dla nich osobiĞcie. DoĞü duĪa byáa ta czĊĞü respondentów, którzy nie umieli zająü stanowiska co do skutków – korzystnych
lub niekorzystnych – przystąpienia Polski do Unii Europejskiej248.
246

M. Kowalska. MiĊdzypokoleniowy przekaz kulturowy w wielopokoleniowych rodzinach wiejskich w Maáopolsce. (w:) Nowoczesne kierunki w rozwoju lokalnym i regionalnym. red. R. Barcik. Wydawnictwo Naukowe ATH. Bielsko-Biaáa. 2008. s. 129-136.
247
M. Hoáy. Obraz máodego pokolenia wsi maáopolskiej. Vol. XL. Wyd. PAN Acta Agraria et Silvestria. Kraków. 2003. s. 369-375.
248
Ibidem, s. 369-375.
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Podobnie zresztą sytuacja wygląda aktualnie – ok. jedna trzecia respondentów udzieliáa odpowiedzi „nie ma zdania”.
Gdy pytano o skutki dla kraju, w badaniach sprzed kilku lat, dosyü liczną
grupĊ, blisko 34% stanowili ci, którzy nie potrafili udzieliü odpowiedzi na to
pytanie, a ponad 16% uznaáo, Īe bĊdą one niekorzystne. Prawie poáowa respondentów skutki dla kraju uznaáa za korzystne, a w najmáodszej grupie wieku
nawet wiĊcej niĪ poáowa249.
Obecnie máodzieĪ równieĪ niemal w poáowie przypadków oceniáa dobrze
fakt, Īe jesteĞmy z Unii Europejskiej, a ok. 13% uznaáa, Īe nie jest to korzystne
dla Polski.
W przypadku poglądów badanych na skutki integracji dla rolnictwa, w badaniach sprzed akcesji, odsetek osób twierdzących, Īe bĊdzie ona korzystna,
nie byá juĪ tak wysoki - takich odpowiedzi byáo jedynie 26%. Najbardziej sceptycznie odnieĞli siĊ do tej kwestii badani z gmin oddalonych, gáównie mĊĪczyĨni z najstarszej grupy wieku. Odsetek osób nie mających zdania jest porównywalny z analogicznym odsetkiem co przy pytaniu o skutki dla Polski
i wynosi nieco ponad 36%250.
Badania aktualne wskazują, Īe máodzi ludzie albo oceniają negatywnie
zmiany, które przyniosáa rolnictwu integracja albo nie potrafią odpowiedzieü na
to pytanie. Taka sytuacja chyba nie powinna dziwiü jeĞli siĊ weĨmie pod uwagĊ
powszechny brak zainteresowania respondentów rolnictwem.
W takcie badaĔ przedakcesyjnych, najwiĊcej osób nie potrafiáo zająü stanowiska gdy zapytano o skutki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej dla nich
osobiĞcie – takiej wáaĞnie odpowiedzi udzieliáo 58% badanych, a ponad jedna
czwarta badanych twierdziáa, Īe bĊdą one korzystne. Mniej zorientowane byáy
osoby pochodzące z gmin podmiejskich - 63% odpowiedzi brzmiaáo „nie
wiem” – natomiast najwiĊcej korzyĞci widziaáy osoby pochodzące z gmin oddalonych. Podczas gdy páeü róĪnicowaáa odpowiedzi w niewielkim stopniu
(bardziej niezdecydowane byáy kobiety, a mĊĪczyĨni nieco czĊĞciej wskazywali
na korzyĞci), w grupach wieku róĪnice rysowaáy siĊ dosyü wyraĨnie. OtóĪ osoby z grupy najstarszej prawie dwukrotnie czĊĞciej w porównaniu z najmáodszą
okreĞlali skutki integracji dla siebie jako niekorzystne, natomiast odsetek osób
„bez zdania” we wszystkich grupach wieku byá porównywalny.
Nieco inaczej wygląda sytuacja aktualnie: respondenci potrafią raczej zająü
stanowisko w tej sprawie – najmniej osób niezdecydowanych oceniających
skutki integracji w prezentowanych trzech aspektach wáaĞnie dotyczy skutków
dla nich osobiĞcie (ok. 15%). Dla ok. poáowy są one „korzystne” lub „raczej
249
250

Ibidem, s. 369-375.
Ibidem, s. 369-375.
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korzystne”, a dla reszty niekorzystne. CzĊĞciej na negatywne skutki wskazywali máodzi ludzie z gmin oddalonych oraz mĊĪczyĨni, szczególnie z najstarszej
grupy wieku.
4.5.4. UmiejĊtnoĞci respondentów
Obecnie aby máody czáowiek mógá myĞleü o dobrej pracy, takiej, która nie
tylko zapewnia odpowiednie dochody ale takĪe daje moĪliwoĞü rozwoju kariery, musi posiadaü pewne, niezbĊdne umiejĊtnoĞci. Wydaje siĊ, Īe znajomoĞü
obsáugi komputera czy choüby jednego obcego jĊzyka w stopniu pozwalającym
na swobodne porozumiewanie siĊ, powinno byü wĞród máodzieĪy niemal normą. Nadal niestety polska máodzieĪ pod wzglĊdem znajomoĞci jĊzyka angielskiego w porównaniu ze swoimi rówieĞnikami choüby z Niemiec czy Skandynawii wypada niekorzystnie.
Problem ten dotyczy znacznej wiĊkszoĞci máodych ludzi w Polsce, jednakĪe
w gorszej sytuacji pozostaje máodzieĪ mieszkająca na obszarach wiejskich, nie
mająca tyle moĪliwoĞci dodatkowej nauki poza szkoáą, co máodzieĪ miejska.
Okazuje siĊ, Īe rzeczywiĞcie w przypadku máodych mieszkaĔców wsi,
w szczególnoĞci pochodzących z gmin oddalonych od oĞrodków miejskich,
sytuacja wygląda maáo korzystnie – dwukrotnie wiĊcej osób nie mówiących
w Īadnym obcym jĊzyku jest w gminach oddalonych (ok. 35%) niĪ w podmiejskich (ok. 17%), zaĞ deklarujących biegáą znajomoĞü (w swoim mniemaniu)
jest ok. 38% w gminach podmiejskich i jedynie ok. 12% w gminach oddalonych.
Biorąc pod uwagĊ caáą próbĊ moĪna zauwaĪyü, Īe prawie poáowa respondentów „trochĊ zna” jakiĞ jĊzyk obcy, natomiast biegáą znajomoĞcią albo jej
brakiem wykazuje siĊ niemal identyczny odsetek.
Podobną zaleĪnoĞü moĪna dostrzec pomiĊdzy oddaleniem gmin od oĞrodków miejskich, a znajomoĞcią obsáugi komputera. OtóĪ w gminach oddalonych
ponad 41% badanych w ogóle tego nie potrafi251 (dla porównania w gminach
podmiejskich jest to 16%). NajwiĊcej osób badanych ogóáem uznaáo, Īe posiada tĊ umiejĊtnoĞü w stopniu Ğrednim, czyli „trochĊ umie”, natomiast jedynie
okoáo 14% zadeklarowaáo biegáą znajomoĞü obsáugi komputera (tabela 22).
Biorąc pod uwagĊ stopieĔ w jakim respondenci znają jĊzyki obce czy obsáugĊ komputera naleĪy pamiĊtaü, Īe okreĞlali go sami badani, jest wiĊc to ocena
bardzo subiektywna.

251

Pytano o znajomoĞü obsáugi programów do wykorzystania np. przy poszukiwaniu pracy, typu:
programy do obliczeĔ, programy graficzne, a nie do przeglądania stron internetowych.
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Tabela 22. Respondenci wedáug deklarowanej znajomoĞci obsáugi komputera
i jĊzyków obcych w grupach gmin
Deklarowane
umiejĊtnoĞci
Obsáuga komputera
Nie umie
TrochĊ umie
Biegle
Razem
ZnajomoĞü jĊzyków
obcych
Nie zna
TrochĊ zna
Biegle
Razem

Gminy
Podmiejskie

Oddalone

Ogóáem

16,0
65,7
18,3
100,0

41,1
49,6
9,3
100,0

28,5
57,6
13,8
100,0

17,2
44,3
38,5
100,0

34,6
53,7
11,7
100,0

25,9
49,0
25,1
100,0
ħródáo: badania wáasne

Kolejną umiejĊtnoĞcią bardzo przydatną przy poszukiwaniu pracy, o którą
pytano respondentów to posiadanie prawa jazdy. Widaü wyraĨnie, Īe istnieje
związek pomiĊdzy odsetkiem osób, które je mają, a pácią. Okoáo 35% mĊĪczyzn oraz prawie poáowa kobiet nie posiada jeszcze prawa jazdy. RównoczeĞnie odsetek ten maleje w obu grupach wraz z wiekiem: wĞród mĊĪczyzn
z grupy najstarszej osiąga wartoĞü okoáo 10%, a wĞród kobiet prawie 27%.
4.5.5. Zainteresowania oraz Ĩródáa informacji o Ğwiecie
Wydaje siĊ, Īe rozwaĪania dotyczące rodzaju zainteresowaĔ badanej máodzieĪy dobrze jest zacząü od sprawdzenia czy sami badani mają ĞwiadomoĞü
posiadania zainteresowaĔ, a wiĊc od tego jak odpowiadają na pytanie „Czy
masz jakieĞ zainteresowania”? Zaskakujący i zarazem niepokojący moĪe byü
fakt, Īe prawie poáowa osób odpowiedziaáo, Īe nie posiada Īadnych zainteresowaĔ. Istnieje pewien związek pomiĊdzy typem gminy, a odpowiedzią na to
pytanie: czĊĞciej twierdząco odpowiadaáa na nie máodzieĪ z gmin podmiejskich
niĪ z gmin oddalonych. RównoczeĞnie czĊĞciej twierdząco odpowiadali mĊĪczyĨni niĪ kobiety (tabela 23).
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Tabela 23.Deklaracja posiadania zainteresowaĔ w zaleĪnoĞci od typu gminy.
Odpowiedzi
Tak
Nie
Razem

Gminy
Podmiejskie
56,3
43,7
100,0

Ogóáem

Oddalone
45,2
54,8
100,0

50,7
49,3
100,0
ħródáo: badania wáasne

Zainteresowania, jakie wymieniali respondenci, są bardzo róĪnorodne, jednakĪe niektóre z nich powtarzają siĊ czĊĞciej niĪ inne. Trzy z nich uzyskaáy
szczególnie duĪy odsetek wskazaĔ (respondent mógá wymieniü wiĊcej niĪ jeden rodzaj zainteresowaĔ): czynne uprawianie jakiejĞ dyscypliny sportowej
(17% wskazaĔ), muzyka rozrywkowa (15% wskazaĔ) oraz bierne interesowanie siĊ sportem z pozycji kibica (14% wskazaĔ).
Kolejną grupĊ stanowią zainteresowania, które uzyskaáy od 5 do 10% wskazaĔ. Są to m.in. lektura ksiąĪek i prasy (7%), przyroda (chów ptaków i zwierząt
pokojowych, akwarystyka, pszczelarstwo, konie, uprawa kwiatów, zielarstwo –
áącznie 6% wskazaĔ), motoryzacja (6%), komputery i informatyka (5%) oraz
taniec (w zespoáach oraz na dyskotece – 5% wskazaĔ).
Do grupy trzeciej – od 3 do 5% wskazaĔ – naleĪą: zainteresowania naukowe
o bardzo róĪnorodnym profilu (np. historia, biologia, geografia, astronomia,
psychologia, entomologia, ekologia – áącznie 4% wskazaĔ), uprawianie turystyki (3%), prace rĊczne i majsterkowanie (3%), moda i kosmetyki (3%) oraz
kolekcjonerstwo (filatelistyka, zbieranie pocztówek, afiszów itp. – áącznie 3%).
Do grupy ostatniej zaliczono zainteresowania, które uzyskaáy mniej niĪ 3%
wskazaĔ. NaleĪą tu m.in. wĊdkarstwo i áowiectwo, jĊzyki obce, kino i Ğwiat
filmu, technika i mechanika, historia sztuki, malarstwo, rysunek i fotografia,
architektura, literatura wspóáczesna, poezja i teatr, a takĪe kulinaria, gra na instrumencie muzycznym oraz polityka (cztery wskazania) i seks (dwa wskazania).
NastĊpnie poproszono respondentów o wskazanie trzech najwaĪniejszych
Ĩródeá, z których czerpią oni swą wiedzĊ o Ğwiecie. WĞród wymienianych przez
rozmówców Ĩródeá informacji znalazáy siĊ media (TV, Internet, radio, gazety),
a takĪe szkoáa, ksiąĪki oraz rozmowy z innymi osobami.
Zdecydowanie najczĊĞciej badani wskazywali na Ğrodki masowego przekazu
jako na te, które dostarczają im najwiĊcej informacji - áącznie stanowią one
61% ogólnej liczby wskazaĔ.
Jak wiadomo telewizja i internet staáy siĊ od jakiegoĞ czasu nie tylko najbardziej powszechnymi i popularnymi noĞnikami informacji ale równieĪ, dla
wielu ludzi, pomysáem na spĊdzanie wolnego czasu czy wrĊcz sposobem Īycia.
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Omawiane tutaj badania zdają siĊ to potwierdzaü, gdyĪ w tym przypadku równieĪ najwaĪniejsze miejsce zajmują te dwa media. Warto zwróciü uwagĊ na
zróĪnicowane znaczenie telewizji i internetu dla respondentów z gmin podmiejskich i oddalonych: wyraĨnie czĊĞciej z Internetu korzystają osoby z gmin
podmiejskich, natomiast telewizjĊ czĊĞciej oglądają máodzi ludzie z gmin oddalonych.
NastĊpnym w kolejnoĞci medium wskazywanym przez badanych jest radio,
a kolejne miejsce zajmuje lektura gazet i czasopism na równi ze szkoáą. ZwaĪywszy na to, Īe wiĊkszoĞü respondentów w chwili badaĔ wciąĪ kontynuowaáa
naukĊ, postrzeganie przez nich szkoáy jako drugorzĊdnego Ĩródáa informacji
o Ğwiecie jest doĞü niepokojące.
Rola poszczególnych Ĩródeá informacji zaleĪy w pewnym stopniu od páci
respondentów (dziewczĊta nieco czĊĞciej wskazują na lekturĊ gazet, czasopism
i ksiąĪek, a takĪe szkoáĊ), ale o wiele wiĊkszy wpáyw na to zróĪnicowanie ma
przedziaá wieku. Zdecydowanie szkoáa ma najwiĊkszy wpáyw na osoby z grupy
najmáodszej, a wiĊc do 18 lat i maleje wraz z wiekiem. RównoczeĞnie wraz
z wiekiem wzrasta znaczenie radia, gazet i rozmów.
Czytelnictwo ksiąĪek moĪe byü jednoczeĞnie sposobem zdobywania wiedzy
o Ğwiecie, a wiĊc formą poszerzania horyzontów myĞlowych ale takĪe ciekawym sposobem spĊdzania wolnego czasu.
Jak wiadomo kwestia malejącego czytelnictwa w Polsce traktowana jest
obecnie (ale i byáa w przeszáoĞci) jako powaĪny problem252. Na ile waĪny, wystarczy chociaĪby przypomnieü akcje medialne o szerokim zasiĊgu mające na
celu przyzwyczajanie dzieci od najmáodszych lat do tego, Īe naleĪy czytaü.
Z duĪym prawdopodobieĔstwem moĪna zaáoĪyü, Īe dzieci przyzwyczajone od
wczesnego dzieciĔstwa do kontaktu z ksiąĪką mają wiĊkszą szansĊ staü siĊ
aktywnymi czytelnikami niĪ ich rówieĞnicy pozbawieni takich doĞwiadczeĔ.
Czy zatem ci, którym regularnie czytano ksiąĪki we wczesnym dzieciĔstwie,
obecnie czĊĞciej sami siĊgają po lekturĊ niĪ osoby nie mające takich doĞwiadczeĔ? Odpowiedzi na to pytanie dostarczają wyniki badaĔ przeprowadzonych
przez CBOS w 2001253, a potem w 2007254 roku. Wynika z nich, Īe wyraĨna
czĊĞü polskich rodzin deklaruje, Īe przynajmniej kilka razy w tygodniu czyta
siĊ dzieciom na gáos lub czytaáo ksiąĪki, kiedy dzieci byáy máodsze (22%
252
253
254

M.in. o problemie czytelnictwa wĞród studentów pisaáam w artykule „Uczestnictwo w kulturze
studentów krakowskich uczelni”, Krakowskie Studia Maáopolskie nr 5/2001.
Komunikat z badaĔ: „Caáa Polska czyta dzieciom?” CBOS. BS 121/2001. 3. s. 1-2.
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2001/K_121_01.PDF
Komunikat z badaĔ: „Czytamy dzieciom? CBOS. BS 132/2007. s. 3. http://www.cbos.pl
/SPISKOM.POL/2007/K_132_07.PDF.

144

________________________________________________________________________ MáodzieĪ wiejska…

w roku 2001 i 37% w roku 2007). Jak widaü jest to 15-procentowy wzrost
wskazaĔ na przestrzeni szeĞciu lat.
JednoczeĞnie w 2001 roku mniej wiĊcej w co dziesiątym domu, w którym
byáy dzieci dopiero zaczynające naukĊ lub máodsze (13%), doroĞli w ogóle nie
mieli na to czasu. Prawie co ósme maáe dziecko wychowywaáo siĊ bez kontaktu
z ksiąĪką, a mniej wiĊcej co piąte miaáo z nią stycznoĞü raczej sporadycznie.
MoĪna jednak zaobserwowaü pewne róĪnice Ğrodowiskowe - bez ksiąĪek wychowywaáa siĊ jedna piąta dzieci wiejskich, a ponad jedna czwarta miaáa z nią
sporadyczny kontakt. Natomiast w miastach w przewaĪającej czĊĞci rodzin
dzieci miaáy regularny kontakt z ksiąĪką. Istniaáa teĪ zaleĪnoĞü miĊdzy czytaniem dzieciom, a wyksztaáceniem badanych: regularny kontakt z ksiąĪką zdecydowanie czĊĞciej miaáy dzieci w rodzinach osób z wyĪszym wyksztaáceniem
niĪ w pozostaáych.
Zmiany w 2007 roku w porównaniu z poprzednimi badaniami obejmowaáy
deklaracje dotyczące gáównie regularnoĞci czytania dzieciom – wiĊcej dorosáych miaáo czas na codzienne czytanie. Nie zmieniáy siĊ za to odsetki osób
odpowiadających, Īe w ich domu nikt z domowników nie ma czasu na gáoĞne
czytanie najmáodszym. Natomiast w porównaniu z rokiem 2001 zmalaá odsetek
badanych mogących poleciü rodzicom ksiąĪkĊ, którą warto przeczytaü dziecku.
Wzrosáa za to znacząco (z 29% do 41%) grupa twierdzących, Īe nie ma takiej
ksiąĪki. Badania jednak nie pozostawiają záudzeĔ: te osoby, którym czytano
w dzieciĔstwie, chĊtnie w dorosáym Īyciu czytają zarówno sami dla siebie jak
i swoim dzieciom.
Wiedzy na temat czytelnictwa dorosáych Polaków dostarcza z kolei komunikat CBOS z 2011 roku. WskaĨniki czytelnictwa potwierdzają obiegowe opinie,
Īe czytanie ksiąĪek nie jest ulubioną formą spĊdzania wolnego czasu Polaków
– ok. jedna trzecia deklaruje, Īe czyta dla przyjemnoĞci. Ponadto na przestrzeni
ostatnich lat nie zmienia siĊ nie tylko odsetek dorosáych siĊgających po ksiąĪki
ale równieĪ liczba czytanych przez nich ksiąĪek. Co szczególnie niepokojące
wydaje siĊ, Īe jak piszą autorzy komunikatu „nie ma obecnie w Polsce przesáanek do wzrostu czytelnictwa ksiąĪek, mimo iĪ podwyĪsza siĊ poziom wyksztaácenia spoáeczeĔstwa (w tym zwiĊksza siĊ odsetek osób z wyĪszym wyksztaáceniem), gdyĪ máodsze roczniki absolwentów wyĪszych uczelni siĊgają po
ksiąĪki znacznie rzadziej niĪ ich starsi koledzy” 255.
Jednak obecnie problemem jest juĪ nie tylko fakt, Īe czytamy coraz mniej
ale równieĪ to, Īe kupujemy coraz mniej ksiąĪek. Stosuje siĊ wiĊc róĪnego
rodzaju zabiegi marketingowe choüby w postaci targów ksiąĪki, czy teĪ targów
255

Komunikat z badaĔ: „Polacy i ksiąĪki”. CBOS. BS 67/2011. s. 10. Pozyskano z:
http://www.cbos.pl /SPISKOM.POL/2011/K_067_11.PDF.
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taniej ksiąĪki mające na celu zachĊciü do zakupów. JednakĪe wydaje siĊ, Īe ich
skutki są raczej mizerne.
A jak wygląda kwestia czytelnictwa oraz stanu biblioteczek domowych badanej máodzieĪy wiejskiej? Rozkáad odpowiedzi (tabele 24A i 24B) bardzo
wyraĨnie wskazuje na zaleĪnoĞü pomiĊdzy liczbą posiadanych oraz przeczytanych ksiąĪek, a typem gminy.
Tabela 24. Liczba ksiąĪek posiadanych oraz przeczytanych w okresie roku,
w zaleĪnoĞci od typu gminy oraz páci
A. Liczba posiadanych ksiąĪek
OdpowiedĨ
Nie ma
Kilka
KilkanaĞcie
Kilkadziesiąt
WiĊcej niĪ 100
Razem

Gminy
Podmiejskie
4,8
24,4
25,3
28,9
16,6
100,0

Oddalone
8,8
31,3
30,8
23,2
5,9
100,0

Ogóáem
6,8
27,8
28,0
26,0
11,2
100,0

B. Liczba przeczytanych ksiąĪek w ciągu roku
OdpowiedĨ
ĩadnej
Jedną-dwie
Kilka
WiĊcej niĪ kilka
Razem

Gminy
Podmiejskie
19,0
26,2
37,0
17,8
100,0

Oddalone
27,3
28,4
37,0
7,3
100,0

Ogóáem
23,2
27,3
37,0
12,5
100,0
ħródáo: badania wáasne

W caáej próbie jedynie ok. 11% badanych odpowiedziaáo, Īe posiada wiĊcej
niĪ 100 ksiąĪek, a niemal 7% nie ma Īadnej ksiąĪki. RównoczeĞnie osób z ponad 100-oma ksiąĪkami w gminach podmiejskich jest prawie trzykrotnie wiĊcej
niĪ w gminach oddalonych. I odwrotnie: prawie dwa razy wiĊcej jest osób bez
Īadnej ksiąĪki w gminach oddalonych niĪ w podmiejskich. Najliczniejszą grupĊ
stanowią respondenci z kilkunastoma lub kilkoma wáasnymi ksiąĪkami i w
próbie ogóáem stanowią oni okoáo 60% osób. Istnieje równieĪ zaleĪnoĞü pomiĊdzy omawianymi kwestiami, a pácią badanych: generalnie kobiety posiadają
wiĊcej ksiąĪek niĪ mĊĪczyĨni, jedynie w grupie odpowiedzi „kilka” mĊĪczyĨni
stanowią wiĊkszoĞü.
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Kiedy wziąü pod uwagĊ liczbĊ przeczytanych ksiąĪek w ciągu ostatniego
roku widaü ponownie róĪnice w podziale na grupy gmin. Odpowiedzi „wiĊcej
niĪ kilka” byáo ponad dwa razy wiĊcej w gminach podmiejskich niĪ oddalonych, odpowiednio prawie 18% oraz ok. 7% wskazaĔ.
Co jest natomiast bardzo niepokojące to fakt, Īe ponad 27% osób z gmin
oddalonych od oĞrodków miejskich nie przeczytaáo w ciągu ostatniego roku ani
jednej ksiąĪki. Tak samo moĪe byü niepokojący analogiczny odsetek w próbie
ogóáem – ponad 23% badanych nie czytaáo Īadnej ksiąĪki.
Zaskakująca jest natomiast róĪnica pomiĊdzy odsetkiem nie czytających
mĊĪczyzn, a nie czytających kobiet, wynosząca ponad 20 punktów procentowych (odpowiednio: ok. 33% i ponad 12%).
Kolejna kwestia związana jest zarówno z posiadaniem przez badanych zainteresowaĔ jak i z pewnym rodzajem postawy Īyciowej, którą moĪna by okreĞliü
jako aktywną bądĨ bierną. W przypadku badanej próby za osoby aktywne
uznano te, które posiadają sprecyzowane zainteresowania, uprawiają jakiĞ sport,
wyjeĪdĪają za granicĊ oraz deklarują przynaleĪnoĞü do jakiejĞ organizacji.
Rozkáad odpowiedzi respondentów wskazuje, Īe tylko czĊĞü osób – w przybliĪeniu poáowa, lub niespeána poáowa – speánia kryteria wskazujące na aktywnoĞü postawy Īyciowej. Jak moĪna wnioskowaü na podstawie danych przedstawionych na rysunku 35, czynnikiem róĪnicującym jest páeü. Cháopcy są
czĊĞciej aktywni niĪ dziewczĊta, a szczególnie znaczącą róĪnicĊ widaü w przypadku uprawiania sportu, mniejszą natomiast w odniesieniu do przynaleĪnoĞci
organizacyjnej i wyjazdów zagranicznych.

ħródáo: badania wáasne

Rys. 35. Odsetek odpowiedzi wskazujących na aktywną postawĊ respondentów wg páci
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Drugim czynnikiem róĪnicującym aktywnoĞü respondentów jest typ gminy.
WyraĨnie mniej aktywni wydają siĊ byü mieszkaĔcy gmin oddalonych, szczególnie gdy weĨmie siĊ pod uwagĊ wyjazdy zagraniczne (tabela 25).
Tabela 25. Odsetek odpowiedzi wskazujących na aktywną postawĊ respondentów wg typu
gminy
Odpowiedzi „tak” dotyczące:
Pobytu za granicą
Uprawiania sportu
PrzynaleĪnoĞci organizacyjnej

Gminy
Podmiejskie
53,9
45,5
21,4

Oddalone
28,4
37,8
16,4

Ogóáem

41,1
41,6
18,9
ħródáo: badania wáasne

Máodzi mieszkaĔcy wsi z gmin podmiejskich wykazują prawie dwukrotnie
wiĊkszą aktywnoĞü w zakresie wyjazdów zagranicznych niĪ w gminach oddalonych. Pozostaáe formy aktywnoĞci nie są juĪ tak wyraĨnie zróĪnicowanie
aczkolwiek respondenci z gmin podmiejskich czĊĞciej deklarują uprawianie
sportu oraz przynaleĪnoĞü organizacyjną.
Co do wieku to moĪna zauwaĪyü, Īe wraz z nim zmniejsza siĊ odsetek osób,
które jeszcze nie byáy za granicą, natomiast jeĞli chodzi o uprawianie sportu,
a takĪe przynaleĪnoĞü do organizacji, grupa najmáodsza znacznie przewyĪsza
dwie pozostaáe. Po przekroczeniu granicy 18 lat bardzo spada odsetek osób
uprawiających sport (z 53% do 35%) oraz odsetek osób naleĪących do jakiejĞ
organizacji (z 28% do 12%). W nastĊpnej grupie wieku (20-22 lat) widoczny
spadek tych odsetków juĪ nie nastĊpuje.
Co do organizacji, do których naleĪy zresztą tylko ok. co piąty respondent,
na pierwszym miejscu znajdują siĊ kluby i zrzeszenia sportowe (34% wskazaĔ),
na drugim zespoáy artystyczne (16% wskazaĔ), nastĊpnie Ochotnicza StraĪ
PoĪarna (10%), Katolickie Stowarzyszenie MáodzieĪy (8%), Liga Ochrony
Przyrody (7%). W dalszej kolejnoĞci wymieniano takie organizacje jak: stowarzyszenia wĊdkarskie i áowieckie, harcerstwo, Liga Obrony Kraju oraz sporadycznie: Koáo GospodyĔ Wiejskich, Stowarzyszenie MiáoĞników Regionu,
Związek MáodzieĪy Wiejskiej i inne.
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ZAKOēCZENIE
Máodzi ludzie stanowią grupĊ najbardziej dynamiczną, skáonną zmieniaü zastany porządek, uznawany przez starsze pokolenia za oczywisty. W tym wieku
ksztaátują siĊ aspiracje, wymagania jak równieĪ potrzeby i cele, które máodzi
ludzie chcieliby osiągnąü. Niestety czĊsto rozpoczĊcie dorosáego Īycia konfrontuje máodzieĔcze marzenia z rzeczywistoĞcią, a dorosáoĞü nie zawsze bywa
satysfakcjonująca.
Niestety tej ostatniej uwadze nie sposób zaprzeczyü, gdyĪ sytuacja máodzieĪy wiejskiej w obecnych warunkach spoáeczno-gospodarczych nie rysuje siĊ
zbyt optymistycznie, a marginalizacja i wykluczenie spoáeczne jej czĊĞci jest
faktem. Problemy, z którymi musi siĊ ona borykaü powodują, Īe máodoĞü przestaje siĊ jawiü jako najbardziej beztroski okres w Īyciu. MáodzieĪ musi dorastaü
bardzo szybko, miĊdzy innymi dlatego, Īe dokonywanie trudnych wyborów
dotyczy jej w coraz máodszym wieku. Decyzje te, mogące mieü wpáyw na caáe
dorosáe Īycie związane są chociaĪby z wyborem odpowiedniej szkoáy, która
pozwoli na znalezienie w przyszáoĞci dobrze páatnej, satysfakcjonującej pracy.
Mówiąc o máodzieĪy wiejskiej nie wolno zapominaü o problemach obszarów wiejskich, a w tym przypadku wsi maáopolskiej – okreĞlających warunki,
w których Īyją máodzi mieszkaĔcy wsi (zostaáy one pokrótce omówione w jednym z początkowych rozdziaáów pracy). Wiele zaleĪeü bĊdzie od sposobu
w jaki problemy te zostaną rozwiązane i jak szybko dokona siĊ przebudowa wsi
i rolnictwa.
W wyniku badaĔ przeprowadzonych na grupie máodzieĪy wiejskiej z terenów Polski poáudniowo-wschodniej moĪna podjąü próbĊ okreĞlenia, co w obrazie máodego pokolenia stanowi czynnik mogący sprawiaü, Īe máodzieĪ z gmin
oddalonych moĪe byü bardziej zagroĪona wykluczeniem spoáecznym niĪ ta
pochodząca z gmin podmiejskich.
Generalnie za zjawiska dziaáające na korzyĞü przyszáej sytuacji máodzieĪy
wiejskiej moĪna niewątpliwie uznaü: rosnące aspiracje oĞwiatowe máodzieĪy,
aktywnoĞü postaw Īyciowych duĪej jej czĊĞci oraz chĊü zostania przedsiĊbiorcami, a takĪe przywiązanie do swej maáej ojczyzny oraz pozytywny stosunek
do pozostaáoĞci kultury ludowej i chĊü podtrzymywania regionalnej toĪsamoĞci. Brak zainteresowania rolnictwem wĞród badanej máodzieĪy budzi niejed149
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noznaczną ocenĊ ale zwaĪywszy na przeludnienie wsi maáopolskiej i skrajne
rozdrobnienie rolnictwa, moĪna uznaü, Īe skoro konieczne jest radykalne
zmniejszenie zatrudnienia w rolnictwie, postawa taka w gruncie rzeczy uáatwia
przebudowĊ struktury agrarnej.
Istnieją jednak równieĪ pewne kwestie niekorzystne, a wydaje siĊ, Īe zaliczyü do nich moĪna przede wszystkim biernoĞü postaw Īyciowych czĊĞci respondentów. Co niezwykle istotne z punktu widzenia naszych rozwaĪaĔ, to
fakt, Īe owe nie sprzyjające rozwojowi wsi cechy znacznie wyraĨniej widoczne
są wĞród máodzieĪy w gminach oddalonych od oĞrodków miejskich niĪ w gminach podmiejskich. Istnieje realne ryzyko, Īe problemy, z którymi borykają siĊ
máodzi ludzie mogą sprawiü, Īe staną siĊ oni, przynajmniej w czĊĞci, klientami
oĞrodków pomocy spoáecznej lub innych organizacji pomocowych.
Wzmiankowane powyĪej problemy autorka omówi bardziej szczegóáowo
w dalszej czĊĞci rozdziaáu.
Jednym z najwaĪniejszych problemów dotyczących mieszkaĔców polskiej
wsi, staje siĊ poziom ich wyksztaácenia. PamiĊtając jak trudny jest obecnie rynek pracy i jak wysokie stawia wymagania absolwentom, nie naleĪy siĊ dziwiü,
Īe nie jest áatwo wybraü wáaĞciwy kierunek ksztaácenia. Omawiany juĪ w jednym z poprzednich rozdziaáów stan ĞwiadomoĞci Polaków tyczący kwestii
edukacyjnych moĪe cieszyü, moĪna nawet uznaü, Īe zaczyna mieü on pewne
odbicie w rzeczywistoĞci. OtóĪ powoáując siĊ na badania nad máodzieĪą wiejską Polski poáudniowo-wschodniej moĪna stwierdziü, Īe w przeciwieĔstwie do
pokolenia rodziców, jej aspiracje oĞwiatowe są duĪo wiĊksze. ĝwiadczy o tym
chociaĪby malejący w porównaniu z pokoleniem rodziców (choü nadal znaczny) odsetek osób z wyksztaáceniem zasadniczym zawodowym. Máodzi chcą siĊ
uczyü, a to dobrze rokuje na przyszáoĞü. Polska wieĞ potrzebuje wyksztaáconych ludzi, o szerokich horyzontach umysáowych, potrafiących zrywaü z dotychczasowymi przyzwyczajeniami i radzących sobie z rozwiązywaniem problemów Īyciowych bez liczenia na pomoc instytucji wspierających.
Omawiane kwestie dotyczące aktywnych postaw oraz przedsiĊbiorczoĞci
badanej máodzieĪy stanowią, obok aspiracji oĞwiatowych, kolejny element mogący mieü wpáyw na przyszáoĞü obszarów wiejskich Maáopolski. Dlatego aby
móc myĞleü o dobrze páatnej pracy, pozwalającej na realizacjĊ wáasnych ambicji, máodzi ludzie muszą byü dobrze wyksztaáceni, aktywni i przedsiĊbiorczy.
Tacy wáaĞnie w wiĊkszoĞci chcą byü respondenci ale niestety nie zawsze
potrafią. Niemniej, jak juĪ wczeĞniej wspomniano, moĪna uznaü, Īe máode
pokolenie wsi maáopolskiej róĪni siĊ w zasadniczy sposób od pokolenia swoich
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rodziców. Dotyczy to nie tylko kwestii związanych z wyksztaáceniem ale równieĪ preferowanych sytuacji spoáeczno – zawodowych, a takĪe stosunku do wsi
i rolnictwa. W przeciwieĔstwie do pokolenia rodziców aspiracje Īyciowe máodzieĪy wiejskiej w Maáopolsce czĊsto kierują siĊ ku wáasnej przedsiĊbiorczoĞci
- máodzi ludzie chcieliby związaü swoją przyszáoĞü z dziaáalnoĞcią na wáasny
rachunek, z prowadzeniem wáasnej firmy w mieĞcie. Prawie poáowie respondentów taka sytuacja wydaje siĊ najbardziej atrakcyjna, natomiast mieszkanie
na wsi, czy to z drobnym gospodarstwem czy bez niego i utrzymywanie siĊ
z pracy zarobkowej, wiĊkszoĞü respondentów ocenia Ĩle. Niemniej duĪa ich
czĊĞü juĪ dzisiaj zdaje sobie sprawĊ, Īe nie znajdzie siĊ w poĪądanej przez siebie sytuacji ale w takiej, którą uznaje za maáo korzystną.
Porównanie poĪądanej wizji wáasnej przyszáoĞci zawodowej z realnymi
moĪliwoĞciami pozwala dostrzec jak ogromna jest pomiĊdzy nimi przepaĞü.
Aspiracje badanych osób związane z wáasną przedsiĊbiorczoĞcią w chwili
obecnej mają bardzo maáe szanse realizacji, co zwáaszcza widaü wyraĨnie
w gminach oddalonych od oĞrodków miejskich. Istotny jest jednak fakt, Īe
máodzieĪ jest tego Ğwiadoma.
Problematyka poruszona dotychczas dotyczyáa gáównie stosunku máodzieĪy
z obszarów wiejskich do kwestii edukacyjnych, a takĪe wyboru optymalnej
sytuacji Īyciowej. Nie sposób jednak nie wspomnieü o jej stosunku do rolnictwa i do wsi.
Na wstĊpie rozdziaáu wyraĪono pogląd, Īe niezbyt przychylny stosunek badanej máodzieĪy do pracy w rolnictwie nie musi byü zjawiskiem negatywnym,
a wprost przeciwnie, moĪe pomóc w przeobraĪeniach struktury gospodarczej
nie tylko Maáopolski. Nasilenie procesu ograniczania produkcji aĪ do jej zaniechania jest duĪo bardziej widoczne w gminach podmiejskich niĪ w oddalonych,
gdzie rolnictwo wciąĪ zachowuje kluczowe znaczenie. BliskoĞü miasta oznacza
áatwiejszy dostĊp do pozarolniczych Ĩródeá dochodu, a ponadto powoduje
zmianĊ sposobu myĞlenia. Generalnie im bardziej gmina leĪy na uboczu, z dala
od miasta, tym wiĊksze jest znaczenie rolnictwa dla jej mieszkaĔców.
W trakcie badaĔ nie skupiono siĊ wyáącznie na sprawach związanych z rolnictwem i stosunku badanych do zagadnieĔ z nim związanych. Chciano równieĪ poznaü ich horyzonty myĞlowe, a takĪe spróbowaü okreĞliü stosunek do
kwestii lokalnej toĪsamoĞci kulturowej. Rzecz jasna, te zagadnienia równieĪ
mogą mieü wpáyw na kierunek zmian maáopolskiej wsi, gdyĪ odrĊbnoĞü regionalna sprzyja integracji lokalnych spoáecznoĞci, a ponadto moĪe byü atutem
w rozwijaniu usáug agroturystycznych.
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Stosunek badanej máodzieĪy do swej „Maáej Ojczyzny” jest na ogóá przychylny. Przejmując coraz chĊtniej miejskie wzory Īycia, máodzieĪ zdaje sobie
równoczeĞnie sprawĊ z potrzeby podtrzymywania tradycji, a takĪe z wartoĞci
jaką mają wytwory kultury regionalnej. Zdecydowana wiĊkszoĞü respondentów
uwaĪa, Īe pozostaáoĞci kultury ludowej, zabytki, zwyczaje itp. zasáugują na
ochronĊ i kultywowanie. NiezaleĪnie od sentymentu do wáasnych okolic, czĊĞü
respondentów uwaĪa wieĞ za miejsce Īycia zdecydowanie bardziej uciąĪliwe
niĪ miasto (odsetek tych opinii roĞnie wraz z oddaleniem danej gminy od miasta) i jedynie drobny procent badanych osób sądzi, Īe jest odwrotnie; ponad
poáowa dostrzega zarówno wady jak zalety wsi, a odsetek osób nie mających
zdania jest w tej sprawie wyjątkowo niewielki.
Postawy Īyciowe máodzieĪy znajdują odbicie w jej systemie wartoĞci. Takie
wartoĞci jak: „Īycie peáne wraĪeĔ” oraz „zwiedzanie Ğwiata” cieszą siĊ jedynie
marginalnym zainteresowaniem. Sáowem, badane osoby nie są przesadnie Īądne przygód i mocnych wraĪeĔ, a zaleĪy im raczej na spokojnym Īyciu. Zapewne nie byliby oni teĪ zbyt skorzy do podejmowania ryzyka np. w ramach prowadzenia wáasnej dziaáalnoĞci gospodarczej.
Na marginesie tych rozwaĪaĔ warto teĪ zwróciü uwagĊ na niezdecydowanie
respondentów, którzy czĊsto wybierali odpowiedĨ „nie wiem”. Dotyczy to
gáównie sytuacji mających związek z wyraĪeniem wáasnych sądów, opinii bądĨ
poglądów, co jak siĊ okazuje, stanowi dla duĪej czĊĞci máodzieĪy zbyt trudny
problem.
Inną niepokojącą kwestią jest wyjątkowo wysoki odsetek osób nie umiejących wskazaü Īadnej postaci stanowiącej dla nich wzór; prawie dwie trzecie
respondentów nie ma nikogo, kto stanowiáby autorytet. Taka sytuacja wydaje
siĊ potwierdzaü opinie o obecnym kryzysie autorytetów ale jednoczeĞnie moĪe
nieco dziwiü fakt, Īe ma ona miejsce w tak duĪym stopniu równieĪ w Ğrodowisku wiejskim.
Cieszy natomiast fakt, Īe mimo, iĪ máodzi ludzie ze wsi chĊtnie przejmują
miejski styl w wielu dziedzinach Īycia, co nie zawsze niesie ze sobą pozytywne
skutki, to jednak w kwestii kontaktu z narkotykami wypadają zdecydowanie
korzystniej niĪ máodzieĪ z miast. W tym przypadku lepiej jest w gminach oddalonych, a gorzej w tych o charakterze podmiejskim.
Wyáaniający siĊ z powyĪszego opisu obraz máodych mieszkaĔców wsi maáopolskiej moĪna w zasadzie uznaü za pozytywny i skáaniający do optymizmu.
Generalnie máodzieĪ jawi siĊ jako aktywna grupa, która w sprzyjających wa-
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runkach spoáeczno – gospodarczych mogáaby skutecznie dziaáaü na korzyĞü
swoich gmin.
Jednak naleĪy pamiĊtaü, Īe badania, których wyniki są prezentowane w niniejszym opracowaniu wykazaáy równieĪ istnienie istotnego czynnika róĪnicującego postawy máodzieĪy wiejskiej; mianowicie odlegáoĞü gmin, w których
mieszkają badane osoby, od duĪych oĞrodków miejskich. Czynnik ten wydaje
siĊ mieü wyraĨny związek ze zjawiskiem wykluczenia spoáecznego i marginalizacji pewnej grupy badanych máodych ludzi.
Tak wiĊc mając na uwadze usytuowanie poszczególnych gmin w sieci osadniczej i komunikacyjnej moĪna stwierdziü, Īe dla niektórych z nich moĪe ono
stanowiü znaczącą przeszkodĊ na drodze do sprawnej realizacji swoich planów.
WieĞ jako miejsce Īycia i pracy zdaje siĊ nie interesowaü znacznej czĊĞci badanej máodzieĪy z Polski poáudniowo-wschodniej. Model Īycia oparty na prowadzeniu niewielkiego gospodarstwa i równoczesnej pracy zarobkowej takĪe nie
jest przez máodzieĪ akceptowany.
Wspóáczesna máodzieĪ wiejska ma coraz wiĊksze ambicje i aspiracje Īyciowe. DuĪa jej czĊĞü jest Ğwiadoma znaczenia, jakie obecnie ma odpowiednie
wyksztaácenie. JednoczeĞnie jednak jak gdyby nie zdaje sobie sprawy z faktu,
Īe o wyborze szkoáy nie moĪe decydowaü jedynie jej bliskoĞü. Wiadomo przecieĪ, Īe czĊsto pobliska szkoáa nie daje wystarczających podstaw do dalszego
ksztaácenia siĊ w dobrych uczelniach. Dotyczy to gáównie máodzieĪy z gmin
poáoĪonych w znacznym oddaleniu od duĪych oĞrodków miejskich.
Wynikający z badaĔ obraz máodzieĪy wiejskiej wprawdzie rysuje siĊ doĞü
korzystnie, to jednak naleĪy pamiĊtaü, iĪ nadal róĪnice pomiĊdzy máodymi
ludĨmi z okolic duĪych miast, a tymi, którzy mieszkają w znacznym od nich
oddaleniu pozostają wyraĨne. Ta druga grupa wydaje siĊ byü mniej aktywna,
gorzej wyksztaácona i znacznie rzadziej deklarująca chĊü dalszej edukacji. Rzadziej teĪ posiada umiejĊtnoĞci obecnie nieodzowne na pozarolniczym rynku
pracy. Wydaje siĊ, Īe taki stan rzeczy moĪe stanowiü powaĪną przeszkodĊ dla
jej dalszego rozwoju i moĪe przyczyniaü siĊ do marginalizacji i wykluczenia
pewnej jej czĊĞci. Scenariusz, Īe czĊĞü z nich w przyszáoĞci moĪe zostaü klientami pomocy spoáecznej wydaje siĊ bardzo realny.
JednakĪe w ogólnym rozrachunku moĪna uznaü, Īe czynników mogących
wpáynąü pozytywnie na zmiany, które bĊdą siĊ dokonywaü w przyszáoĞci za
sprawą máodzieĪy na maáopolskiej wsi jest wiĊcej niĪ tych, które mogą je hamowaü.
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Wyniki prezentowanych badaĔ wáączają siĊ w nurt badaĔ o tematyce spoáecznej obejmujących obszary wiejskie w Polsce. Ich czĊĞü zostaáa zaprezentowana w ramach IV MiĊdzynarodowej Konferencji „MáodzieĪ w gospodarstwach rodzinnych i na obszarach wiejskich Europy”, której wspóáorganizatorem byá Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Wzorem lat poprzednich, po zakoĔczeniu konferencji opracowany zostaá komunikat koĔcowy, zawierający wnioski i spostrzeĪenia odnoĞnie sytuacji aktualnej i moĪliwoĞci
rozwoju máodzieĪy wiejskiej w Europie, który zostaá przesáany do polityków
w Polsce oraz do Parlamentu Europejskiego, a takĪe do oĞrodków naukowych
w Polsce i Europie.
Przedstawione Czytelnikowi opracowanie stanowi przyczynek do szerokiej
dyskusji ukierunkowanej na rozwiązywanie problemów wsi i rolnictwa, ze
szczególnym uwzglĊdnieniem sytuacji spoáeczno-zawodowej máodzieĪy wiejskiej z makroregionu Maáopolski.
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