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WST P 

Zmiana systemowa, jaka zasz a w Polsce po 1989 roku, uruchomi a proces 
przeobra e , na których poszczególne od amy spo ecze stwa skorzysta y  
w dalece nierównym stopniu. Równocze nie bardzo wyra nie rysuj  si  ró nice 
pomi dzy poszczególnymi cz ciami kraju, wynikaj ce z uwarunkowa  eko-
nomicznych, a tak e psychospo ecznych i kulturowych ukszta towanych przez 
histori .  

Obszary wiejskie w Polsce s  jak wiadomo mocno zró nicowane i obok bo-
gatszych, zaawansowanych w rozwoju istniej  okolice biedne, nazywane te  
obszarami problemowymi  nawet w obr bie jednego województwa s  gminy, 
które rozwijaj  si  szybciej i takie, które zostaj  w tyle.  

Takim obszarem o mocno zarysowanej specyfice jest region po udniowo- 
wschodni czyli historyczna Ma opolska, o czym szerzej b dzie mowa w jed-
nym z nast pnych rozdzia ów. Podobnie jak na wiejskich terenach ca ego kraju 
tak i tu zachodz  spontaniczne, cho  powolne procesy ró nicuj ce struktur  
spo eczn , a tak e rolnictwo, w którym mo na zauwa y  formowanie si  nie-
licznej grupy gospodarstw towarowych i jednocze nie powi kszanie si  liczby 
tych, które ekstensyfikuj , a nast pnie ograniczaj  produkcj , utrzymuj c si  ze 
róde  pozarolniczych, w tym w du ej mierze socjalnych. 

Nie atwa sytuacja polskiej wsi musi mie  wp yw tak e na jej m odych 
mieszka ców. Nie wszyscy potrafili i nadal nie potrafi  radzi  sobie z trudno-
ciami, których rozwi zanie cz sto jest poza zasi giem ich mo liwo ci. Tak jest 

równie  w przypadku m odzie y, rozpoczynaj cej ycie zawodowe i usi uj cej 
znale  swoje miejsce w spo ecze stwie. rodowisko spo eczne, w którym yje 
jednostka, odgrywa istotn  rol  w rozwoju jej osobowo ci. Dotyczy to  
w szczególno ci ludzi m odych, których osobowo  dopiero si  kszta tuje.  

rodowisko nie pozostaje tak e bez wp ywu na krystalizowanie si  planów 
m odzie y dotycz cych przysz o ci i perspektyw ich realizacji. 

W prezentowanym opracowaniu autorka spróbuje odpowiedzie  na pytanie: 
w jakim stopniu i w jaki sposób wiejska m odzie  Ma opolski odnajduje swoje 
miejsce we wspó czesnych realiach, a tak e czy rokuje nadzieje, e b dzie ak-
tywnym czynnikiem procesu przebudowy wsi czy te  zasili szeregi skazanych 
na wykluczenie i marginalizacj ?   

Opracowanie sk ada si  z czterech rozdzia ów. Cz  pierwsza obejmuje  
zagadnienie wykluczenia spo ecznego jako problemu wspó czesnych spo e-



Magdalena Kowalska ____________________________________________________________________________  
 

cze stw. Autorka omawia w niej obszary wykluczenia spo ecznego, jak rów-
nie  jego psychospo eczne skutki oraz sposoby przeciwdzia ania temu zjawi-
sku.  

W rozdziale drugim zaprezentowano stan bada  nad m odzie  wiejsk   
w Polsce, ze szczególnym uwzgl dnieniem problemu kszta cenia si  m odych 
ludzi, ich sytuacj  na lokalnych rynkach pracy, a tak e stosunek wobec rolnic-
twa i orientacje yciowe. 

Trzecia cz  opracowania dotyczy zagadnie  zwi zanych z aktualn , spe-
cyficzn  sytuacj  obszarów wiejskich w Polsce oraz w Ma opolsce. Natomiast 
rozdzia  czwarty zawiera wyniki bada  empirycznych obejmuj cych m odzie  
wiejsk  z obszaru Ma opolski.   
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1. WYKLUCZENIE JAKO PROBLEM SPO ECZNY 

 1.1.  Obszary wykluczenia spo ecznego  

Poj cie „wykluczenie spo eczne” nie powinno by  uto samiane czy wr cz 
stosowane zamiennie z poj ciem „ubóstwo”. Oczywi cie ubóstwo mo e by  
jednym z powodów wykluczenia jednak w adnym razie nie s  to synonimy, 
gdy  kto  ubogi nie musi by  wykluczony spo ecznie i odwrotnie, kto  wyklu-
czony nie musi by  ubogi.  

Samo ubóstwo mo e by  g ównie czone z niskim poziomem dochodu, któ-
re R. Szarfenberg okre la wed ug kryterium jakim jest „linia ubóstwa”, wyzna-
czana na ró ne sposoby np. metod  koszykow , relatywn  czy te  subiektyw-
n 1. Tak wi c brano pod uwag  g ównie uj cie ekonomiczne tego zjawiska ale 
wprowadzenie poj cia wykluczenie spo eczne, rozszerzy o problematyk . Mia-
o to zwi zek m. in. ze zmianami jakie zachodzi y w Europie Zachodniej, co si  

wi za o, jak pisze R. Szarfenberg „z faktem, e powróci y stare problemy takie, 
jak bezrobocie”. Niemniej zmieni  si  kontekst m.in. w porównaniu z Wielkim 
Kryzysem lat 30-tych czy wcze niejszymi okresami, mamy obecnie o wiele 
bardziej rozbudowane ró ne programy nazywane zbiorczo „pa stwem opie-
ku czym”, ponadto demokratyzacji towarzyszy globalizacja i coraz bardziej 
ograniczone mo liwo ci mniejszych pa stw narodowych do samodzielnego 
kszta towania swojej polityki. W tych warunkach pojawia si  tzw. „nowe ubó-
stwo”2. 

Mo na wi c uzna , e wykluczenie spo eczne jest „kategori  ukazuj c  pro-
blemy w kilku wymiarach, które wskazuj  zarówno proces deprywacji, jak  
i nieuczestniczenia”3. Wg tych autorów je li do sfery finansowej do, której od-
nosi si  ubóstwo, doda si  inne sfery ycia takie jak: mieszkanie, edukacj  czy 
zdrowie to wtedy poj cie ubóstwa przybli a si  do poj cia „wykluczenia spo-
ecznego”.  

                                                                 
1  R. Szarfenberg. Raport ko cowy Grupy II Zespo u Zadaniowego ds. Reintegracji Spo ecznej. 

Warszawa. 2003. s. 8.  http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/raportNSIS.pdf. Dost p z dnia: 05.01.2015.           
2  Ibidem, s.8.           
3  S. Golinowska, Z. Morecka, M. Styrc, E. Cukrowska, J, Cukrowski. Od ubóstwa  do wykluczenia 

spo ecznego. Badania. Koncepcja. Wyniki. Propozycje. Polska. Europa. wiat. Instytut Pracy  
i praw Socjalnych. Warszawa. 2008. s.116.  
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A. Giddens u ywa poj cia „podklasa” wskazuj c, e jest ono u ywane  
w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy badacze europejscy wol  poj cie „wy-
kluczenie spo eczne”. Zwraca jednak uwag  na fakt, e wykluczenie spo eczne 
jest zdecydowanie bardziej pojemnym i szerszym terminem ni  podklasa,  
a ponadto „akcentuje aspekt procesu”4.  

K. Mokrzycka natomiast bardzo ogólnie okre la wykluczenie spo eczne jako 
„wy czenie jednostek lub grup spo ecznych z udzia u w yciu spo ecznym”. 
Zamiennie wykluczenie nazywa si  „marginalizacj  spo eczn ” czy ekskluzj 5.  

Co istotne, jak pisze R. Szarfenberg „wykluczenie spo eczne nie ma charak-
teru swobodnego wyboru, nie jest te  zawinione przez wykluczonych (cho  
mo e by  zawinione przez wykluczaj cych), ani nie jest spowodowane jakim  
przypadkowym zdarzeniem”. Natomiast z pewno ci  form  marginalizacji nie 
b d  dobrowolnie i swobodnie dokonywane wybory, cho by bardzo kontro-
wersyjne jak np. pustelniczy styl ycia6. 

R. Szarfenberg rozró nia cztery rodzaje wykluczenia: 
– uczestnictwa czy te  partycypacji w yciu spo ecznym, 
– dost pu do zasobów, dóbr, systemów spo ecznych czy te  instytucji, 
– praw spo ecznych i ich realizacji, 
– ubóstwa i deprywacji potrzeb7. 

A. Giddens dzieli wykluczenie na trzy kategorie: 
1. Wykluczenie ekonomiczne – mo e ono dotyczy  zarówno produkcji (np. 

wysoki poziom bezrobocia) jak i konsumpcji (np. wzory konsumpcji czyli 
co ludzie kupuj , konsumuj  i czego u ywaj ); 

2. Wykluczenie polityczne – poprzez brak rodków, informacji i mo liwo ci ko-
niecznych do zaanga owania si  w polityk , uczestnictwo w niej mo e by  
ograniczone lub wr cz niemo liwe. Mo liwo  pojawienia si  „spirali wyklu-
czenia” (skoro spo ecznie wykluczeni nie zabieraj  g osu w sprawach dla siebie 
wa nych to ich potrzeby nie s  równie  przedmiotem politycznej debaty); 

3. Wykluczenie spo eczne – dotyczy ycia spo ecznego i spo eczno ci. Jed-
nostki mog  zosta  wykluczone ale mog  te  wykluczy  same siebie np. po-
przez zaniechanie kszta cenia, odej cie z pracy czy nie g osowanie w wybo-
rach8.  

                                                                 
4  A. Giddens. Socjologia. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa. 2005. s. 346. 
5  K. Mokrzycka. Wykluczenie spo eczne (ekonomiczne, cyfrowe, polityczne, przestrzenne) i jego 

wp yw na rozwój spo eczno – gospodarczy regionu. [w:] Wykluczenie spo eczne. Diagnoza, wy-
miary i kierunki dzia a . red. Pokrzywa M., Wilk S. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Rzeszów. 2013. s. 95. 

6  R. Szarfenberg. Raport ko cowy Grupy II Zespo u Zadaniowego ds. Reintegracji Spo ecznej… s. 10.         
7  A. Cudo. Psychologiczne skutki wykluczenia spo ecznego. [w:] Wykluczenie spo eczne. Diagno-

za, wymiary i kierunki dzia a . red. Pokrzywa M., Wilk S. Wydawnictwo Uniwersytetu Rze-
szowskiego. Rzeszów. 2013. s. 114. 

8  A. Giddens. Socjologia… s. 347.  
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K. Mokrzycka uszczegó owiaj c, dodaje jeszcze inne typy wykluczenia jak 
np. wykluczenie ze sfery edukacji i kultury, przestrzenne, strukturalne (np. nie-
pe nosprawni, mniejszo ci etniczne, rasowe, p ciowe), cyfrowe, religijne, men-
talno ciowe (zwi zane z trudnym dost pem 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 pewno ci  warto si  skoncentrowa  na kilku rodzajach wykluczenia. Inte-
resuj ce dane dotycz ce jednej z form marginalizacji jak  jest wykluczenie 
finansowe, przytaczaj  E. Horska, M. Szafra ska i R. Matysik – Pejas, powo u-
j c si  na .raport „Poverty and Social Exclusion” opublikowany w 2010 roku. 
Otó  wynika z niego, e du a cz  obywateli EU napotyka przeszkody w ko-
rzystaniu z ró nego rodzaju us ug finansowych – dotyczy to g ównie dost pu 
do rachunku bankowego – ok. 15% mieszka ców ma utrudniony, natomiast 
27% do karty kredytowej. Ponadto ok. jedna trzecia nie mo e zaci gn  po-
yczki konsumenckiej, a prawie po owa nie mo e zaci gn  kredytu mieszka-

niowego. Autorki zwracaj  równie  uwag  na wa ny fakt, otó  wyst puj  wy-
ra ne ró nice pomi dzy mieszka cami UE w dost pie do us ug finansowych, 
np.: tylko ok. 3% Holendrów uzna o, e nie ma mo liwo ci otworzenia rachun-
ku bankowego ale dotyczy o to ju  ok. 40% obywateli Rumunii. Te ró nice 
powi kszaj  si  jeszcze gdy wzi  pod uwag  innego rodzaju us ugi, jak np.: 
dost p do po yczki konsumenckiej oraz kredytu hipotecznego10. 

A jak w tym wzgl dzie wygl da sytuacja w Polsce? Otó  badania M. Sza-
fra skiej przeprowadzone na ludno ci wiejskiej w województwie ma opolskim 
wskazuj , e najbardziej zagro one wykluczeniem finansowym s  osoby  
pochodz ce z rodzin, w których miesi czny dochód na osob  nie przekracza 
500 z , z najstarszych grup wieku, g ównie emeryci i renci ci oraz osoby z wy-
kszta ceniem zasadniczym zawodowym (osoby takie autorka nazywa „nie-
ubankowione”). Dodatkowo zwraca ona uwag  na czynniki z grupy psychospo-
ecznych, które mog  zwi ksza  grup  zagro onych wykluczeniem 

finansowym, jak np. niski poziom zaufania do instytucji finansowych czy te  
postawy wobec pieni dzy (tzw. „kult z otówki”)11. Co ciekawe inne badania 
przeprowadzone prze M. Szafra sk  wskazuj , e równie  m odzie  pochodz -

                                                                 
9  K. Mokrzycka. Wykluczenie spo eczne (ekonomiczne, cyfrowe, polityczne, przestrzenne) i jego 

wp yw na rozwój spo eczno-gospodarczy regionu… s. 100.   
10  E. Horská, M. Szafra ska, R. Matysik-Pejas.  Knowledge and financial skills as the factor deter-

mining the financial exclusion process of rural dwellers in Poland. [w:]  Agricultural Economics 
59/2013 (1). s.  31. 

11  M. Szafra ska. Determinanty poziomu wykluczenia finansowego mieszka ców ma opolskich 
wsi.  Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XV, Ze-
szyt 3. Warszawa-Pozna -Rzeszów. 2013. s. 326-327. 
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ca w obszarów wiejskich woj. ma opolskiego dysponuje ograniczon  wiedz   
z tego zakresu, a, jak pisze autorka jedynie jedna trzecia „osób charakteryzowa-
a si  wysok  znajomo ci  finansów osobistych. By y to osoby lepiej wykszta -

cone, korzystaj ce z szerokiego asortymentu produktów finansowych, posiada-
j ce zabezpieczenie na trudne czasy (okresy bezrobocia, emerytury)”12.  

Marginalizacja w nowym wymiarze mo e przyjmowa  form  wykluczenia 
cyfrowego. We wspó czesnym wiecie, w którym znajomo  nowoczesnych 
technologii jest cz sto „by  albo nie by ”, osób w ka dym w a ciwie wieku, 
taka forma wykluczenia mo e bardzo doskwiera . Jak pisze K. Mokrzycka 
„korzystanie z nich staje si  w coraz wi kszym stopniu warunkiem pe nego 
uczestnictwa w yciu spo ecznym, zawodowym, a tak e kulturalnym”13. Ró ni-
ce mog  dotyczy  tych, którzy maja regularny dost p do technologii informa-
cyjnych czy komunikacyjnych i umiej  si  nimi pos ugiwa , a tymi, którzy nie 
maj  do nich dost pu.  

 
Ten typ wykluczenia obejmuje, zdaniem M. Szpunar: 

– „osoby o niskich dochodach, które nie mog  pozwoli  sobie na zakup kom-
putera i zwi zanego z nim interfejsu z oprogramowaniem, 

– osoby o niskim wykszta ceniu uniemo liwiaj cym korzystanie z komputera 
na nawet elementarnym poziomie, 

– osoby o pewnym typie upo ledzenia (g uchoniemi, niedowidz cy, czy  
z dysfunkcja ko czyn),osoby cechuj ce si  l kiem przed nowo ciami tech-
nologicznymi, 

– osoby nierozumiej ce uwarunkowa  spo ecze stwa informacyjnego”14. 
Natomiast M. Wasiak dodaje, e na marginalizacje tego typu mo e mie  

tak e wp yw: wielko  miejsca zamieszkania (w wi kszych miastach cz ciej 
mieszka cy maja dost p do sieci), wysoko  osi ganych dochodów oraz ich 
podzia  (rodzice posiadaj cy dzieci o wiele cz ciej korzystaj  z dost pu do 
sieci), umiej tno ci (wi ksze maj  m ode osoby z du ych miast), ró nice prze-
strzenne i dost pno  infrastruktury oraz sposoby korzystania z Internetu (dla 

                                                                 
12  M. Szafra ska. Wiedza i umiej tno ci finansowe m odzie y wiejskiej na przyk adzie Ma opolski. 

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XIII, Zeszyt 1. 
Warszawa-Pozna -Wroc aw. 2011. s. 388. 

13  K. Mokrzycka. Wykluczenie spo eczne (ekonomiczne, cyfrowe, polityczne, przestrzenne) i jego 
wp yw na rozwój spo eczno-gospodarczy regionu…s. 106. 

14  A. Bujak. Wykluczenie cyfrowe jako szczególny przyk ad wykluczenia spo ecznego w gospodar-
ce opartej na wiedzy. [w:] Wykluczenie spo eczne. Diagnoza, wymiary i kierunki dzia a . red. 
Pokrzywa M., Wilk S. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów. 2013.  s. 265. 
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osób z wykszta ceniem wy szym w wi kszo ci powodem korzystania z Inter-
netu jest praca)15. 

S. Golinowska podaje, e w literaturze przedmiotu funkcjonuj  trzy szko y 
(sposoby) opisu kategorii wykluczenia spo ecznego. Pierwszy sposób („nurt 
brytyjski”) podkre la „znaczenie dyskryminacji i braku zasadniczych praw oraz 
deprywacj  materialn ” 16. 

Nurt ten wskazuje na fakt, e wykluczenie spo eczne mo e mie  zwi zek  
z niew a ciwym dzia aniem systemu, np. poprzez niedorozwój instytucji pu-
blicznych i obywatelskich, które mog  ogranicza  mo liwo ci dzia ania jedno-
stek lub grup. Tak wi c „brak dost pu do praw politycznych oraz nierozwini te 
instytucje ycia obywatelskiego, ograniczaj c partycypacj  i mo liwo  podej-
mowania decyzji” mo e by  ród em marginalizacji spo ecznej. W tym uj ciu 
cz sto za proces ekskluzji obarcza si  win  elity, które wykluczaj  innych, bro-
ni c swych interesów.  

Z kolei „nurt ameryka ski”, czyli drugi sposób interpretowania marginaliza-
cji spo ecznej, skupia si  na zachowaniach jednostek oraz ich moralnej ocenie. 
Odpowiedzialno  za w asn  trudn  sytuacj  ponosz  sami wykluczeni lecz nie 
do ko ca jest to tylko ich wina - to system opieku czy sprawia, e s abnie 
„zdolno  do podejmowania w asnych inicjatyw i ponoszenia odpowiedzialno-
ci za w asne ycie, a tym samym pa stwo poprzez swoje dzia anie staje si  

podmiotem wykluczaj cym”17. 
„Nurt francuski” natomiast „uwypukla rol  instytucji systemu zabezpiecze-

nia spo ecznego w procesie ewolucji od pa stwa opieku czego do epoki post-
industrialnej i globalizacji”. Za o enia tej szko y opieraj  na francuskiej trady-
cji funkcjonalistycznej – idea spo ecze stwa otwartego, która zak ada, e co 
prawda w spo ecze stwie wyst puj  nierówno ci ale jednostki maj  takie same 
(równe) szanse na osi gni cie ró nych pozycji w hierarchii. Takie podej cie 
ró ni si  od spo ecze stw np. „wczesnego kapitalizmu”, gdzie dost p do w a-
sno ci, stanowisk czy uprawnie  politycznych by  ograniczony lub wr cz nie-
mo liwy dla jednostek stoj cych ni ej w strukturze spo ecznej. „Inkluzja i jej 
post p pojmowana jest jako stopniowy proces powi zany ze zmian  warunków 
ycia, prowadz cy ostatecznie do powstania spo eczno ci sk adaj cej si   

                                                                 
15  M. Wasiak. Gospodarka oparta na wiedzy a wykluczenie cyfrowe. Analiza porównawcza nowych 

krajów cz onkowskich Unii Europejskiej. [w:] Wykluczenie spo eczne. Diagnoza, wymiary i kie-
runki dzia a . red. Pokrzywa M., Wilk S. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów. 
2013. s. 285. 

16  S. Golinowska. P. Broda – Wysocki. Kategorie ubóstwa i wykluczenia spo ecznego. Przegl d 
uj . [w:] Ubóstwo i wykluczenie spo eczne. Badania. Metody. Wyniki. red. S. Golinowska,  
E. Tarkowska, I. Topi ska. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Warszawa. 2005. s. 32.  

17  Ibidem, s. 32 
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z równych jednostek, które mog  odgrywa  komplementarne role w systemie”. 
W tym uj ciu pa stwo jest ostatecznym rezultatem politycznej inkluzji18. 

Wykluczenie spo eczne w uj ciu socjologicznym objawia si  w dwóch 
aspektach, a mianowicie jako: 
– „kulturowa obco  jednostek lub grup, których w asne obyczaje, warto ci, 

wzory poznawcze i sposoby percepcji czyni  na tyle ró nymi od otoczenia 
spo ecznego, e utrudniaj  procesy komunikowania si  z nim i korzystania  
z jego instytucji; 

– deficyt statutowych uprawnie  przys uguj cych jednostkom czy ca ym gru-
pom spo ecznym i/lub deficyt mo liwo ci realizowania tych uprawnie ”19.   
Wykluczenie spo eczne mo e dotyczy  ró nych sfer np. pracy, konsumpcji, 

uczestnictwa w kulturze, a tak e funkcjonowania w spo eczno ciach lokalnych 
albo w polityce. Jak podaje J. Czapi ski, badania nad wykluczeniem spo ecz-
nym, a tak e formami walki z nim, przede wszystkim koncentruj  si  na: 
– analizie i przeciwdzia aniu bezrobociu, 
– analizie ubóstwa i zró nicowania dochodów oraz programach pomocy spo-

ecznej (wska niki ubóstwa subiektywnego i obiektywnego; obiektywny 
wska nik zagro enia ubóstwem w UE od 2001: poni ej 60 proc. mediany  
w rozk adzie, dochodów gospodarstw domowych wa onych  pierwszy do-
ros y=1, nast pni cz onkowie 14+ lat =0,5 i dzieci poni ej 14 lat= 0,3), 

– problemach ludzi niepe nosprawnych, 
– ród ach i zapobieganiu bezdomno ci, 
– sytuacji dzieci (dziedziczeniu wykluczenia), 
– prawach spo ecznych dla poszczególnych grup ze szczególnym uwzgl dnie-

niem mniejszo ci (zw aszcza migracyjnych), 
– polityce regionalnej, 
– opiece postpenitencjarnej, 
– przest pczych grupach m odzie owych i subkulturach”20. 
 
 
 

                                                                 
18  Ibidem, s. 32.  
19  T. Piecuch. Spó dzielnie socjalne jako sposób na wykluczenie spo eczne. [w:] Wykluczenie spo-

eczne. Diagnoza, wymiary i kierunki dzia a . red. Pokrzywa M., Wilk S. Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego. Rzeszów. 2013. s. 399. 

20  J. Czapi ski. Poj cie wykluczenia spo ecznego. [w:] Rynek pracy i wykluczenie spo eczne  
w kontek cie percepcji polaków - diagnoza spo eczna. red. I. E. Kotowska. Centrum Rozwoju Za-
sobów Ludzkich. Warszawa. 2012. s. 129. 
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1.2. Spo eczne i psychologiczne skutki wykluczenia 

Zdaniem R. Szarfenberga21 pierwszym rodzajem skutków wykluczenia spo-
ecznego mo e by  niewype nienie ról spo ecznych oraz niezabezpieczanie 

w asnej egzystencji w godny sposób. Niebezpiecze stwo p yn ce z takiej sytu-
acji mo e dotyczy  izolacji spo ecznej, ubo enia czy te  ubóstwa oraz utraty 
poczucia godno ci (upokorzenia). Drugi rodzaj skutków marginalizacji,  
w przeciwie stwie do pierwszego zak ada podejmowanie prób (cz sto bezsku-
tecznych) funkcjonowania spo ecznego oraz zabezpieczania w asnej egzysten-
cji, co mo e cz ciowo opó nia  proces izolacji i ubo enia. Natomiast trzeci 
rodzaj skutków nie wi e si  bezpo rednio z ubo eniem, a raczej z dzia aniami 
przest pczymi. Jak pisze autor: „wykluczenie spo eczne rozumiane jako sytua-
cje uniemo liwiaj ce ma za skutek izolacj  spo eczn , upokorzenie, ubóstwo 
i/lub przest pczo . Proces prowadz cy do tych skutków b dzie wolniejszy  
u jednostek z wi kszym potencja em osobowym, rodzinnym i materialnym,  
a szybszy tam, gdzie te zasoby s  mniejsze”22.  

Wg. A. Cudo generalnie skutki wykluczenia mo na podzieli  na: 
– obiektywne – np. ubóstwo, bezdomno  czy bezrobocie; 
– subiektywne – np. stopie  niezadowolenia. 

Inny za  podzia  skutków wykluczenia przytoczony przez tego autora doty-
czy aspektów: 
– ekonomicznych – ubóstwo, niedostatek; 
– spo ecznych – niskie wykszta cenie, brak kwalifikacji; 
– psychologicznych – utrata poczucia sensu, spadek poczucia w asnej warto ci 

lub godno ci, utrata poczucia to samo ci, dezintegracja etc23. 
Z procesem wykluczenia spo ecznego zwi zane jest poj cie „wyuczonej 

bezradno ci”, czyli „pewnego rodzaju stanu, który charakteryzuje si  oczeki-
waniem na przykre wydarzenia i przekonaniem, e nie mo na zrobi  nic aby 
temu zapobiec”24. Mo e to poci ga  za sob  negatywne nast pstwa jak np. sta-
ny depresyjne, deficyt poznawczy, czy te  przyj cie postawy biernej. Natomiast 
E. Aronson i inni wyuczon  bezradno  definiuj  jako „stan pesymizmu, który 
wynika z wyja nienia negatywnego wydarzenia jako powodowanego przez 
stabilne, wewn trzne i globalne czynniki”25. 

Wykluczenie informacyjne ma szereg konsekwencji edukacyjnych i spo-
eczno gospodarczych, zarówno dla jednostki jak i dla spo ecze stwa. Margina-

                                                                 
21  R. Szarfenberg. Raport ko cowy Grupy II Zespo u Zadaniowego ds. Reintegracji Spo ecznej… s. 14.   
22  Ibidem, s. 14. 
23  A. Cudo. Psychologiczne skutki wykluczenia spo ecznego …s. 122. 
24  Ibidem, s. 128 
25  Ibidem, s. 128. 
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lizacja tego typu polega na „braku umiej tno ci znajdowania i racjonalnego 
wykorzystania informacji w ró nych dzia aniach ekonomicznych i pozaekono-
micznych przez cz owieka”26. Konsekwencje tej formy marginalizacji, zdaniem 
A. Becla mog  prowadzi  np. do zahamowania pozytywnych efektów powsta-
wania spo ecze stwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy np.. po-
przez obni enie jako ci ycia oraz wzrost ró nic spo ecznych i dochodowych, 
zmniejszenie efektów post pu cywilizacyjnego poprzez obni anie si  poziomu 
kapita u ludzkiego czy te  zaburzaj  prawid owe funkcjonowanie rynku pracy 
(mo e wr cz uniemo liwi  powrót na wspó czesny rynek pracy)27. 

1.3. Przeciwdzia anie marginalizacji i wykluczeniu spo ecznemu 

Przeciwdzia anie ubóstwu i wykluczeniu spo ecznemu jest jednym z pod-
stawowych celów polityki spo ecznej w Polsce. J. Nowak uwa a, e spo ecze -
stwo mo e przyjmowa  ró nego rodzaju postawy, np.: 
– indyferentn  czyli oboj tn , 
– fatalistyczn , polegaj c  na wierze w istnienie si  ponadnaturalnych, które 

dzia aj  niezale nie od wszystkiego, 
– cyniczn , która polega na kierowaniu si  g ównie w asnym dobrem, 
– religijn , czyli zwi zan  w wiar  w istnienie si  wy szych, do których mo -

na si  zwraca  z pro bami, 
– sentymentalne anga owanie si , wspó czucie, 
– konformistyczn , identyfikacja ze zdaniem grupy i prezentowanie tego sta-

nowiska jako swojego, 
– oportunistyczn , bierno  wobec problemów i wykorzystywanie ich dla 

swoich interesów, 
– heroiczn , próba rozwi zywania problemów bez wzgl du na koszty28. 

Dane przytaczane przez J. Nowak wskazuj , e ok. 80 mln mieszka ców 
Unii Europejskiej, w tym a  20 mln dzieci i ok. 8% osób pracuj cych nale y do 
grupy zagro onych wykluczeniem spo ecznym. Pomimo, i  dzia ania w zakre-
sie ograniczania wykluczenia spo ecznego spoczywaj  na pa stwach, w któ-
rych to zjawisko wyst puje to jednak Wspólnota w cza si  w jego zwalczanie 
                                                                 
26  A. Becla. Przyczyny i skutki wykluczenia informacyjnego w spo ecze stwie informacyjnym  

i gospodarce opartej na wiedzy. [w:] Wykluczenie spo eczne. Diagnoza, wymiary i kierunki  
dzia a . red. Pokrzywa M., Wilk S. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów. 2013. 
s. 244. 

27  Ibidem, s. 246. 
28  J. Nowak. Wykluczenie spo eczne problemem wspó czesnego wiata. [w:] Wykluczenie spo ecz-

ne. Diagnoza, wymiary i kierunki dzia a . red. Pokrzywa M., Wilk S. Wydawnictwo Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego. Rzeszów. 2013.  s. 55. 
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– w planach jest zmniejszenie o 20 mln liczby osób zagro onych ubóstwem  
i wykluczeniem do 2020 roku. W ramach strategii „Europa 2020” prowadzi si  
dzia ania w zakresie: 
– „wspierania w wymianie do wiadcze , 
– wskazywania najlepszych dzia a  i praktyk, 
– wprowadzania ogólnoeuropejskich przepisów, 
– udost pniania funduszy”29. 

A za najwa niejsze aspekty przeciwdzia ania wykluczeniu spo ecznemu 
uwa a si : 
– „ atwy dost p do miejsc pracy, 
– zabezpieczenie dost pu do edukacji oraz opieka zdrowotna, 
– efektywniejsze wykorzystanie rodków unijnych do walki z wykluczeniem 

spo ecznym i dyskryminacj , 
– opracowanie i wprowadzenie rozwi za  dla Europy w zakresie skuteczniej-

szej i wydajniejszej pomocy spo ecznej w dobie kryzysu wiatowego, 
– tworzenie nowych organizacji pomi dzy instytucjami pa stwowymi a pry-

watnymi”30.  
W a nie do Strategii „Europa 2020” odnosz  si  dzia ania wchodz ce w za-

kres polityki Polski na rzecz rozwoju kraju, walki z wykluczeniem spo ecznym 
i ubóstwem. Dokumenty strategiczne opracowane i przygotowane w Polsce to: 
D ugookresowa Strategia Rozwoju Kraju pn. Polska 2030, Trzecia fala nowo-
czesno ci (DSRK), Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
(KPZK) i Plan Zagospodarowania Przestrzennego Kraju oraz do 2020 r. 

redniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (SRK) razem ze strategiami zinte-
growanymi, w tym Strategia Rozwoju Kapita u Ludzkiego (SRKL), istotna  
z punktu widzenia walki z ubóstwem.  

Ponadto wymienia si  jeszcze inne dokumenty takie jak: Krajowa Strategia 
Rozwoju Regionalnego 2010-2020, Regiony, miasta, obszary wiejskie, Strate-
gia Rozwoju Kapita u Spo ecznego (SRKS), Strategia Zrównowa onego Roz-
woju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa. Powstaj  równie  dokumenty kierowane do 
okre lonej grupy b d  kategorii spo ecznej jak np.: w zakresie integracji spo-
eczno ci romskiej powstaje Program integracji spo eczno ci romskiej w Polsce 

na lata 2014-2020, a w zakresie polityki senioralnej: Za o enia D ugofalowej 
Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-202031.  

                                                                 
29  Ibidem, s. 56. 
30  Ibidem, s. 56. 
31  Krajowy Program Przeciwdzia aniu Ubóstwu i Wykluczeniu Spo ecznemu 2020. Nowy wymiar 

aktywnej integracji.  Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej . Warszawa. 2014. s. 42. 
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Graficzny obraz struktury Strategii Rozwoju do 2020 roku zamieszczony zosta  
na rys. 1. 
 

 
ród o: Krajowy Program Przeciwdzia aniu Ubóstwu i Wykluczeniu Spo ecznemu 2020. Nowy wy-

miar   aktywnej integracji. Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej . Warszawa. 2014. s. 42. 

Rys. 1. Dokumenty strategiczne stanowi ce o kszta cie polityki walki z ubóstwem  
i wykluczeniem spo ecznym 

W Polsce dzia ania maj ce na celu walk  z wykluczeniem spo ecznym od-
bywaj  si  na zasadzie wspó pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej  
z jednostkami samorz du terytorialnego i organizacjami pozarz dowymi. 
G ównymi jednak programami wyznaczaj cymi cele do zrealizowania w d u -
szej perspektywie czasu s  m.in.: Rz dowy Program na rzecz Aktywno ci Spo-
ecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 czy te  Krajowy Program Przeciw-

dzia ania Ubóstwu i Wykluczeniu Spo ecznemu 2020. Wcze niej realizowane 
by y np.: Narodowa Strategia Integracji Spo ecznej czy te  Krajowy Program 
„Zabezpieczenie Spo eczne i Integracja Spo eczna”32.  

Jeden z wa niejszych celów Krajowego Programu Przeciwdzia ania Ubó-
stwu i Wykluczeniu Spo ecznemu 2020: „Nowy Wymiar Aktywnej Integracji” 
obejmuje „promowanie w czenia spo ecznego i walk  z ubóstwem” i zak ada 
zmniejszenie si  grupy osób zagro onych wykluczeniem spo ecznym i ubó-
stwem o 1,5 mln. Program opiera si  o takie dokumenty jak np.:  
                                                                 
32  Krajowy Program Przeciwdzia ania Ubóstwu i Wykluczeniu Spo ecznemu 2020: Nowy Wymiar 

Aktywnej Integracji. Pozyskano z:  http://www.malopolska.uw.gov.pl/pomost/KPPUiWS.ppt.,  
dost p z dnia: 19.06.2014. 
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– Decyzja Rady z dnia 21 pa dziernika 2010 obejmuj ca wytyczne w sprawie 
polityki zatrudnienia pa stw UE („Promowanie w czenia spo ecznego  
i walka z ubóstwem”); 

– Zalecenie Komisji z dnia 3 pa dziernika 2008 r. w sprawie aktywnej inte-
gracji osób wykluczonych z rynku pracy; 

– D ugookresowa Strategia Rozwoju Kraju; 
– Strategia Rozwoju Kraju 2020; 
– Strategia Rozwoju Kapita u Ludzkiego.  

Obszary tematyczne, wchodz ce w sk ad tego Programu obejmuj :  
1.  Przeciwdzia anie wykluczeniu spo ecznemu dzieci i m odzie y; 
2.  Zapewnienie spójno ci dzia a  edukacyjnych, spo ecznych i zawodowych; 
3.  Aktywn  integracj  w spo eczno ci lokalnej; 
4.  Bezpiecze stwo i aktywno  osób starszych; 
5.  Zapobieganie niepewno ci mieszkaniowej i przeciwdzia anie bezdomno ci; 
6.  Zarz dzanie i zmiany strukturalne integracji spo ecznej33.  

Za o enia programów krajowych uwzgl dniaj  fakt, e zarówno problem 
wykluczenia spo ecznego jak i ubóstwa oraz instytucjonalne formy ich rozwi -
zywania maja charakter wielowymiarowy i z o ony. Dlatego te  zachodzi po-
trzeba ich uproszczenia i uporz dkowania. Kwesti  wyj ciow  tutaj jest, jak 
zosta o to uj te w Krajowym Programie Przeciwdzia ania Ubóstwu i Wyklu-
czeniu Spo ecznemu 2020 „niezdolno  gospodarstw domowych do pokrywa-
nia wydatków koniecznych, zwi zanych z podstawowymi potrzebami ich 
cz onków w wymiarach biologicznym i spo ecznym, zobowi zaniami z prze-
sz o ci (sp acanie zaleg o ci i d ugów) i przynajmniej minimalnymi oszcz dno-
ciami (zabezpieczenie w razie nag ych i nieprzewidzianych wydatków)”34.  

Dla rozwi zania tego problemu potrzebne s  dzia ania podejmowane w ró -
nych obszarach, a winny one obejmowa : 
1.  „Warunki gospodarczo-instytucjonalne, w których funkcjonuj  gospodar-

stwa domowe decyduj ce o: 
– dost pno ci miejsc pracy przynajmniej minimalnej jako ci, któr  wyzna-

czaj  standardy prawa pracy,  
– dost pno ci finansowej i przestrzennej mieszka  spe niaj cych podsta-

wowe standardy jako ciowe,  
– dost pno ci dobrej jako ci zabezpieczenia spo ecznego dochodu  

z uwzgl dnieniem systemu podatkowego,  

                                                                 
33  Ibidem, s. 40. 
34  Krajowy Program Przeciwdzia aniu Ubóstwu i Wykluczeniu Spo ecznemu 2020. Nowy wymiar 

aktywnej integracji...s. 40. 
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– dost pno ci us ug u yteczno ci publicznej , w szczególno ci us ug spo-
ecznych.  

2.  Decyzje gospodarstwa domowego o inwestycjach w potencja  zatrudnienio-
wy i zarobkowy swoich cz onków, czyli w powi kszanie ich: zdrowia  
w wymiarze fizycznym i psychicznym, sprawno ci psychofizycznej, kompe-
tencji.  

3.  Decyzje gospodarstwa domowego zd aj ce do wyja nienia, którzy jego 
cz onkowie powinni zwi ksza  swój potencja  zatrudnieniowy i zarobkowy, 
którzy powinni pracowa  i z jak  intensywno ci  w danych warunkach go-
spodarczych i instytucjonalnych”35.  
 
Jak wi c wynika z powy szego, instrumenty wspó czesnej polityki spo ecz-

nej powinny wp ywa  na wszystkie te sfery ycia rodzin (na rynek mieszka-
niowy, rynek pracy, instytucje zabezpieczenia spo ecznego, us ugi spo eczne) 
w taki sposób aby mog y przede wszystkim zwi ksza  swój potencja  zatrud-
nieniowy, a w efekcie aby pokrywa  swoje wydatki.  

W Programie wskazane zosta y osoby, które zalicza si  do grupy zagro o-
nych wykluczeniem spo ecznym oraz ubóstwem. S  to: 

– „osoby korzystaj ce ze wiadcze  pomocy spo ecznej;  
– osoby korzystaj ce z zatrudnienia socjalnego;  
– osoby do 30 roku ycia bez zatrudnienia, w szczególno ci osoby niepra-

cuj ce i nieucz ce si ;  
– osoby po 50 roku ycia niezatrudnione;  
– osoby bezrobotne co najmniej 12 miesi cy w ostatnich dwóch latach;  
– osoby niepe nosprawne;  
– rodziny z trójk  i wi cej dzieci;  
– rodziny z dzieckiem niepe nosprawnym;  
– osoby mieszkaj ce w gospodarstwach rolnych nie b d ce w a cicielami 

gospodarstw;  
– w a ciciele ma ych, niedochodowych gospodarstw rolnych;  
– osoby bezdomne i zagro one eksmisj  po wyroku s dowym;  
– migranci;  
– rodowiska spo eczne zamieszkuj ce obszary zdegradowane spo ecznie  

i gospodarczo”36. 
Strategia Rozwoju Kraju 2020 zak ada, e w jednym z trzech obszarów stra-

tegicznych, który odnosi si  do spójno ci spo ecznej i terytorialnej nale y reali-
zowa  trzy podstawowe kierunki interwencji publicznej, a mianowicie: zwi k-
                                                                 
35   Ibidem, s. 40. 
36   Ibidem, s. 40. 
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szenie aktywno ci osób wykluczonych i zagro onych wykluczeniem spo ecz-
nym, zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej nim zagro onych oraz 
zwi kszenie bezpiecze stwa obywatela. 

Natomiast Strategia Rozwoju Kapita u Ludzkiego 2020 ma za danie reali-
zowa  cel g ówny, którym jest zmniejszenie liczby zagro onych ubóstwem  
i wykluczeniem spo ecznym o 1,5 miliona oraz wzrost spójno ci spo ecznej. 
Wyodr bnia si  równie  cele operacyjne, czyli (rys. 2): 
– Us ugi dla aktywno ci i profilaktyki – Ograniczenie wykluczenia dzieci  

i m odzie y; 
– Gwarancje dla przysz o ci m odzie y; 
– Aktywna osoba i zintegrowana rodzina – odpowiedzialne lokalne rodowi-

sko; 
– Zapobieganie niepewno ci mieszkaniowej; 
– Seniorzy – bezpieczni, aktywni i potrzebni. 

 
 

 
ród o: Program Przeciwdzia aniu Ubóstwu i Wykluczeniu Spo ecznemu 2020. Nowy wymiar aktyw-

nej integracji. Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej . Warszawa. 2014. s. 51 
 

Rys. 2. Cele operacyjne i priorytety Programu Przeciwdzia ania Ubóstwu  
i Wykluczeniu Spo ecznemu 

 
 



Magdalena Kowalska ____________________________________________________________________________  
 

 20 

W kontek cie tematu niniejszego opracowania szczególnie istotny wydaje 
si  cel operacyjny 1 dotycz cy gwarancji dla m odzie y (rys. 2). Obejmuje ona 
dzia ania wspomagaj ce w tworzeniu spójnego systemu edukacyjnego, spo-
ecznego i zawodowego, który u atwi m odym ludziom zdobywanie kompeten-

cji i umiej tno ci niezb dnych do wej cia na rynek pracy, a tak e u atwi w -
czenie spo eczne i rozwój rodziny.  

Programu Przeciwdzia ania Ubóstwu i Wykluczeniu Spo ecznemu zak ada 
realizacje sze ciu priorytetów: 
a) Priorytet I – przeciwdzia anie wykluczeniu spo ecznemu dzieci i m odzie y, 

realizowane np. poprzez nast puj ce dzia ania: zwi kszenie bezpiecze stwa 
ywno ciowego jako jedn  z form pomocy dla rodzin, dzieci i m odzie y, 

rozwój us ug edukacyjnych i opieku czych dla dzieci, wsparcie dzia a   
z zakresu profilaktyki wykluczenia spo ecznego prowadzonych na rzecz  
rodziny czy te  wsparcie rodzin w kryzysie, oraz poszerzenie zakresu 
wsparcia w systemie wiadcze  finansowych dla rodzin (rys. 3); 

b) Zapewnienie spójno ci dzia a  edukacyjnych, spo ecznych i zawodowych na 
rzecz dzieci i m odzie y. Dzia ania, które mog  w tym pomóc to np.: 
wzmocnienie funkcji socjalnej i wczesno-interwencyjnej szko y, unowocze-
nianie systemu kszta cenia m odzie y poprzez zorientowanie na kszta cenie 

kompetencji kluczowych: kreatywno ci, przedsi biorczo ci oraz kooperacji, 
doskonalenie modelu kszta cenia zawodowego oraz promocja kszta cenia 
zawodowego w powi zaniu z rynkiem pracy oraz wdro enie kompleksowe-
go systemu pierwszego zatrudnienia m odzie y; 

c) Aktywna integracja w spo eczno ci lokalnej, realizowana poprzez: budow  
aktywnych, zdolnych do spo ecznego i ekonomicznego rozwoju spo eczno-
ci lokalnych czy te  rozwój spo ecznych us ug u yteczno ci publicznej.  

W tym priorytecie interesuj ce jest utworzenie systemu zwi kszania uczest-
nictwa w yciu publicznym i zawodowym jednostek i rodzin zagro onych 
marginalizowaniem spo ecznym poprzez system aktywnej integracji (rys. 4); 

d) Bezpiecze stwo i aktywno  osób starszych, realizowane poprzez dzia ania 
typu: promocja aktywno ci zawodowej i spo ecznej seniorów, stworzenie 
nowego systemu opieki nad osobami niesamodzielnymi i w podesz ym wie-
ku cz te  zwi kszenie dost pno ci i jako ci opieki zdrowotnej oraz rehabili-
tacji medycznej dla osób starszych;  

e)  Zapobieganie niepewno ci mieszkaniowej i przeciwdzia anie bezdomno ci, 
a wi c: rozwój mieszkalnictwa i budownictwa spo ecznego, zintegrowane 
dzia ania na rzecz zapobiegania utraty mieszkania, zad u eniom czynszo-
wym, eksmisjom i bezdomno ci czy te  rozwi zywanie problemu bezdom-
no ci; 
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ród o: Krajowy Program Przeciwdzia aniu Ubóstwu i Wykluczeniu Spo ecznemu 2020. Nowy wy-

miar aktywnej integracji. Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej . Warszawa. 2014. s. 46. 

Rys. 3. Cel operacyjny 1: Us ugi dla aktywno ci i profilaktyki.  
Ograniczenie wykluczenia dzieci i m odzie y 
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ród o: Krajowy Program Przeciwdzia aniu Ubóstwu i Wykluczeniu Spo ecznemu 2020. Nowy wy-
miar aktywnej integracji. Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej . Warszawa. 2014. s. 70. 

Rys. 4. Plan cie ek aktywizacji oraz reintegracji spo ecznej i zawodowej 

f) Zarz dzanie i zmiany strukturalne systemu integracji spo ecznej – uporz d-
kowanie systemu programowania polityki spo ecznej, zmiana systemu po-
mocy spo ecznej37. 
 
W literaturze przedmiotu mo na spotka  ró nie okre lane dzia ania s u ce 

zapobieganiu wykluczeniu spo ecznemu w bardzo szerokim zakresie, J. Nowak 
zalicza do nich m.in.: 
– „uczestnictwo dzieci w wychowaniu przedszkolnym, 
– efektywniejsze kszta cenie dzieci i m odzie y na poziomie szko y podsta-

wowej i gimnazjum, 
– dostosowanie kszta cenia wy szego do potrzeb ryku pracy, 
– wyrównywanie deficytów intelektualnych i sprawno ciowych, 
– ograniczanie skrajnej biedy, 

                                                                 
37  Ibidem,  s. 53-94. 
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– ograniczanie powstawania ró nic dochodowych, 
– zmniejszenie d ugotrwa ego bezrobocia, 
– zmniejszenie bezrobocia w ród m odych ludzi, 
– zwi kszenie zatrudnienia niepe nosprawnych, 
– aktywna polityka rynku pracy, 
– upowszechnianie kszta cenia,  
– wyd u anie aktywnego ycia, 
– zapewnienie wszystkim obywatelom ubezpieczenia zdrowotnego, 
– obj cie kobiet i dzieci projektami zdrowia publicznego, 
– zwi kszenie liczby mieszka  i lokali dla osób zagro onych wykluczeniem 

spo ecznym, 
– u atwienie dost pu do opieki i pracowników socjalnych, 
– anga owanie obywateli w dzia alno  na rzecz spo ecze stwa, 
– u atwienie dost pu do poradnictwa38. 

I jak podsumowuje autorka: „Je eli powy sze zalecenia b d  stopniowo  
i systematycznie wprowadzane w ycie, wykluczenie spo eczne obejmie znacz-
nie mniejsz  liczb  osób. Wykluczonym pomog  powróci  do aktywno ci spo-
ecznej”39.  

Przedstawiona powy ej wieloaspektowa analiza wykluczenia spo ecznego 
dzieci i m odzie y jednoznacznie wskazuje jak skomplikowana jest ta proble-
matyka. Z drugiej strony mo na wysun  wniosek, e te kwestie nale  do prio-
rytetowych w programach docelowych zmian spo eczno-demograficznych, nie 
tylko w aspekcie wsi oraz m odzie y wiejskiej.  
  
 
 
 
 
 
 

  

                                                                 
38  J. Nowak. Wykluczenie spo eczne problemem wspó czesnego wiata…s. 55. 
39  Ibidem, s. 55. 
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2. M ODZIE  WIEJSKA  
W WIETLE DOTYCHCZASOWYCH BADA  

2.1. Wprowadzenie w problematyk  bada  nad m odzie  wiejsk  

Transformacja ustrojowa i gospodarcza lat 90-tych ubieg ego stulecia by  to 
w Polsce niew tpliwie trudny okres. Zwi zany by  on z wieloma wyrzeczenia-
mi oraz stworzy  problemy, które nadal nie zosta y rozwi zane. Nie wszyscy 
potrafili i nadal nie potrafi  radzi  sobie z trudno ciami, których rozwi zanie 
cz sto jest poza zasi giem ich mo liwo ci. Tak jest równie  w przypadku m o-
dzie y, rozpoczynaj cej ycie zawodowe i usi uj cej znale  swoje miejsce  
w spo ecze stwie. 

Pojawiaj  si  wi c pytania: czy maj c na uwadze trudn  na ogó  sytuacj  
m odych ludzi w Polsce, mo emy traktowa  ich jako jednorodn  grup ? Czy 
m odzie  ze wsi i z miast boryka si  z takimi samymi problemami?  

Wydaje si , e takie w a nie rozgraniczenie rzuca dopiero wiat o na 
ogromne ró nice dotycz ce obu rodowisk, a wi c i ró nych problemów, które 
ich dotycz . 

rodowisko spo eczne, w którym yje jednostka odgrywa istotn  rol   
w rozwoju jej osobowo ci. Dotyczy to w szczególno ci ludzi m odych, których 
osobowo  dopiero si  kszta tuje. rodowisko nie pozostaje tak e bez wp ywu 
na krystalizowanie si  planów m odzie y dotycz cych przysz o ci i perspektyw 
ich realizacji. 

Niew tpliwie miasto jako miejsce zamieszkania stwarza m odym ludziom 
znacznie wi ksze mo liwo ci rozwoju, a co za tym idzie, szanse na lepsze do-
ros e ycie. atwiejszy dost p do nauki, mniejsze jej koszty, wi ksze mo liwo-
ci wyboru po danej szko y, s  to niew tpliwie czynniki, które powoduj , e 

ró nice pomi dzy miastem, a wsi  s  tak wyra ne.  
Kwestia dost pno ci nauki zawsze stawia a m odzie  wiejsk  w niekorzyst-

nej sytuacji. Jednak e obecnie, kiedy sprawy finansowe w bardzo wielu przy-
padkach s  decyduj ce, staje si  to jeszcze bardziej widoczne. W bardzo wielu 
przypadkach uczniowie ze wsi nie maj  mo liwo ci kontynuowania nauki  
w mie cie ze wzgl du na zbyt wysokie koszty utrzymania. M odzi ludzie  
z miast takich problemów nie maj . 
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Wiadomo, e osobowo  cz owieka kszta tuje si  mi dzy innymi poprzez 
kontakt z kultur  wysok . Dlatego tak wa ne jest aby m odzi ludzie mieli tak  
mo liwo . M odzie  ze wsi (szczególnie je li mieszka ona z dala od du ych 
o rodków miejskich) ma ten kontakt mocno utrudniony. Cz sto zdarza si  tak, 
e ci, którym uda si  rozpocz  studia w du ym mie cie, po raz pierwszy maj  

okazj  zobaczy  spektakl teatralny czy wys ucha  koncertu w filharmonii.  
Nie mo na równie  pomin  bardzo istotnej kwestii jak  niew tpliwie jest 

dost p do komputerów, kursów j zykowych czy dobrze wyposa onych biblio-
tek. W obecnej sytuacji, m ody cz owiek nie umiej cy obs ugiwa  komputera 
czy te  nie znaj cy adnego obcego j zyka ma daleko mniejsze mo liwo ci 
zawodowe ni  jego rówie nik posiadaj cy takie umiej tno ci.  

Zagadnienia zwi zane z m odzie  wiejsk  s  cz sto przedmiotem bada  
naukowych. Ich zakres obejmuje zarówno g ówne problemy (z ró nicami edu-
kacyjnymi na czele), jak równie  opinie dotycz ce oceny polskiej rzeczywisto-
ci spo eczno-gospodarczej czy cho by systemu warto ci oraz orientacji ycio-

wych.  
Poni ej niektóre z nich zostan  omówione. 

2.2. M odzie  jako kategoria spo eczna 

M odo jest pojmowana jako kategoria przej ciowa pomi dzy dzieci -
stwem, a doros o ci 40, natomiast wed ug G. Adamczyka41 niegdy nie wyró -
niano tej fazy ycia, a samo przej cie z dzieci stwa w doros o  odbywa o si
bezpo rednio. 

Sam moment przej cia i sposób w jaki nast powa  oraz rytua y jakie mu  
towarzyszy y by y ró nie okre lane w ró nych spo ecze stwach. Jednostka 
jednak mog a funkcjonowa tylko w roli dziecka lub doros ego ale z czasem 
dosz o do opó nienia momentu tego przej cia. By o to spowodowane przemia-
nami spo ecznymi. Rola rodziny w zakresie socjalizacji powoli ulega a zmniej-
szeniu, za  cz zada z tego zakresu przej y instytucje edukacyjne. 

To wszystko spowodowa o pojawienie si dodatkowej fazy w yciu cz o-
wieka – m odo ci. Jest to czas budowania w asnej to samo ci, zapoznania si

                                                                 
40  K. Szafraniec. Pokoleniowe preferencje systemowe. Specyfika wiejska. Wie  i rolnictwo  

3(120). Warszawa. 2003. s. 29-51. 
41  G. Adamczyk. Warto ci spo eczne w wiadomo ci m odzie y niemieckiej i polskiej. KUL Lublin. 

2003. s. 295. 
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z kultur danego spo ecze stwa, a tak e zdobywania kompetencji maj cych na 
celu opanowanie umiej tno ci ekonomicznego zapewnienia egzystencji42. 

M odzie  w uj ciu socjologów stanowi kategori  socjologiczn  gdy  jak  
pisze P. Sztompka „z przynale no ci do takich zbiorowo ci co  bardzo istotne-
go dla ich cz onków wynika i powszechnie dostrzegamy, e maj  oni co  ze 
sob  wspólnego – spontanicznie klasyfikujemy ich razem” 43. 

Natomiast wg. A. Belcera m odzie  to „grupa spo ecze stwa, która osi gn -
a ju  wiek dojrzewania ale wci  znajduje si  pod opieka rodziców lub opie-

kunów”44. Wiek ten jest istotny dla pó niejszego ycia m odego cz owieka, 
gdy  w tym czasie kszta tuje si  jego charakter, szuka on w asnej drogi, a tak e 
kszta tuj  si  jego pogl dy i opinie na temat otaczaj cego go wiata – autorka 
zak ada, e dotyczy to wieku mi dzy 11, a 19 rokiem ycia. Zwraca ona rów-
nie  uwag  na rosn ce w tym czasie potrzeby poznawcze oraz decyduj ce  
o okre leniu w asnej to samo ci. Istotny jest te  fakt, e jest to okres, w którym 
m odzi ludzie sk onni s  do poszukiwa  w obr bie ró nych sfer ycia, które nie 
zawsze s  bezpieczne dla nich samych i mog  skutkowa  negatywnie w przy-
sz o ci45. 

M odzie  b d c specyficzn  kategori  spo eczn  posiada pewne charaktery-
styczne cechy, które W. Wrzesi ski46 okre la jako:  
– nieokre lone ramy wieku, inaczej byciem w stanie okre laj cym przej ciow  

faz  ycia pomi dzy dzieci stwem, a doros o ci , 
– uczenie si , przystosowanie si  do pe nienia ról ludzi doros ych i kreacja 

tych ról, manipulacja i negacja ról narzuconych przez system normatywny 
spo ecze stwa (zwyczaje, prawo), 

– zmiana przynale no ci grupowej, wspólnota norm i warto ci, które owocuj  
powstaniem poczucia przynale no ci i to samo ci spo ecznej, a tak e 
wprowadzenie w kultur .  
Jak podaje Encyklopedia socjologii o przynale no ci do grupy m odzie y 

decyduje przede wszystkim kryterium biologiczne, a wi c wiek. Oczywi cie 
jest to specyficzne kryterium gdy  w przeciwie stwie do innych ulega zmianie 
– przynale no  do grupy m odzie y nie trwa d ugo.  
                                                                 
42  M. Prokosz. Aktywno  spo eczna m odzie y szkó  rednich w rodowisku wielkomiejskim. 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc awskiego. Wroc aw. 2000. s. 204. 
43   P. Sztompka. Socjologia. Analiza spo ecze stwa. Wydawnictwo Znak. Kraków. 2004. s. 184. 
44   A. Belcer. Zb dni, odtr ceni i niechciani – wykluczeni! [w:] Wykluczenie spo eczne. Diagnoza, 

wymiary i kierunki dzia a . red. Pokrzywa M., Wilk S. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszow-
skiego. Rzeszów. 2013.  s. 15. 

45  Ibidem, s. 15. 
46  J. K dzior. M odzie  jako specyficzna kategoria spo eczna. [w:] Wspó czesna m odzie  pomi dzy 

Eros a Thanatos. red. J. Kurz pa, A. Lisowska, A. Pierzchalska. Dolno l ski O rodek Polityki 
spo ecznej. Wroc aw. 2008. s. 9. 
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Funkcjonuj  ró ne podej cia do okre lania okresu wieku m odzie czego. 
Jedno z nich zak ada, e moment rozpocz cia m odzie czego okresu ycia wy-
znacza dojrzewanie p ciowe, a za wyj cie z wieku m odzie czego przyjmuje si  
fakt za o enia rodziny lub podj cia pracy zawodowej47 .  

„M odzie ” mo e by  uznana za poj cie niezbyt precyzyjne, szczególnie 
gdy we mie si  pod uwag  w a nie kryterium wieku. W. Wrzesi ski48 mówi  
o „dojrzewaj cym adolescencie”, który okre la m odo  jako faz  rozwoju 
cz owieka. Wyró nia on tzw. „wczesn  adolescencj  (10-15 lat), któr  traktuje 
si  jako odr bn  kategori . Poza tym w polskiej literaturze naukowej stosuje si  
powszechnie „koncepcj  periodyzacji rozwoju”, zgodnie z któr  okres dorasta-
nia obejmuje lata 12-18, za  okres m odzie czy przypada na lata 19-25. Nato-
miast B. Fatyga jako m odzie  traktuje t  pomi dzy 15 a 25 rokiem ycia49.  

Jeszcze do innego podzia u na grupy wieku odwo uje si  psychologia roz-
wojowa, np. w latach 60-tych XX wieku Hurlock dzieli  m odzie  wg p ci  
i dopiero wtedy okre laj c: 
– wczesn  adolescencj  – u dziewcz t pomi dzy 12-16 rokiem ycia,  

a u ch opców pomi dzy 14-17 rokiem ycia; 
– pó n  adolescencj  – u dziewcz t pomi dzy 17-20 (21) rokiem ycia,  

a u ch opców pomi dzy 18-21 rokiem ycia50. 
W. Adamski okre la m odzie  jako „spo eczno-demograficzn  kategori  

osobników, pozostaj c  w stadium przej ciowym pomi dzy okresem dzieci -
stwa i dorastania, a doros o ci , równoznaczn  z osi gni ciem samodzielno ci 
ekonomicznej i spo ecznej”51. Znakiem czasu staje si  obni enie i zarazem 
podwy szenie wieku m odzie czego – od 12 do 24-25 lat, a bywa, e  
i 30-latkowie zaliczani s  do m odzie y. Jest to uwarunkowane wieloma czyn-
nikami charakterystycznymi dla wspó czesno ci, a mianowicie wyra nemu 
podwy szaniu si  wieku zawierania zwi zków ma e skich, trudno ciami  
z usamodzielnieniem si  zwi zane z do  powszechnym podejmowaniem stu-
diów wy szych, a tak e trudno ciami ze znalezieniem pracy52. 

 

                                                                 
47  Encyklopedia socjologii. 1999.  Tom 2. Oficyna Naukowa. Warszawa.  
48  J. K dzior. M odzie  jako specyficzna kategoria spo eczna…s. 10. 
49  Ibidem, s. 10. 
50  R. api ska, M ebrowska. 1979. Wiek dorastania. [w:] Psychologia rozwojowa dzieci i m o-

dzie y. red. M. ebrowska. Wyd. PWN. Warszawa.  s. 667. 
51  P. D ugosz. M odzie  Podkarpacia w III Rzeczypospolitej. Zak ad Wydawniczy „NOMOS”. 

Kraków. 2005. s. 37. 
52  Ibidem, s. 37. 
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2.3  Problem kszta cenia si  m odzie y wiejskiej  

Ze wzgl du na fakt, e na wsi mieszka ludno  zdecydowanie gorzej wy-
kszta cona, posiadaj ca ni sze aspiracje o wiatowe, szanse edukacyjne dzieci 
wiejskich s  mniejsze ni  dzieci mieszkaj cych w mie cie. Na gorsz  sytuacj  
dzieci wiejskich sk ada si  szereg barier zwi zanych z funkcjonowaniem sys-
temu o wiatowego na wsi (np. mniejsze uczestnictwo dzieci w wychowaniu 
przedszkolnym, wyra nie ubo sza oferta edukacyjna szkolnictwa ponadpod-
stawowego lub zaj  dodatkowych pozwalaj cych na rozwój ogólny) oraz ba-
rier zwi zanych z ni szym poziomem wykszta cenia rodziców oraz z gorsz  
sytuacj  materialn  rodzin wiejskich.  

Trzeba podkre li  wielo  i z o ono  czynników kulturowych, spo ecz-
nych, ekonomicznych i organizacyjno-systemowych ograniczaj cych mo liwo-
ci kszta cenia si  dzieci wiejskich. Eliminacja tych barier jest procesem d ugo-

falowym, w którym rol  odgrywa  mo e wiele instytucji i organizacji. Jednak 
zasadnicza praca w tym zakresie spoczywa na w adzach publicznych: samorz -
dowych i administracyjnych. 

Stwierdzenie, e struktura wykszta cenia ludno ci na terenach wiejskich jest 
niekorzystna nikogo nie dziwi. Dzieci wiejskie swoj  edukacj  ko cz  cz sto 
na szkole zawodowej, czasem na technikum.  

Na podstawie danych GUS z 1997 roku wida  jak dramatyczna wr cz by a 
rozpi to  poziomu edukacji mi dzy wsi , a miastem jeszcze kilkana cie lat 
temu. Dla przyk adu wykszta cenie podstawowe niepe ne posiada o wówczas 
nieca e 44% ludno ci wiejskiej i ok. 4% miejskiej, wy sze za  odpowiednio: 
1,9% i 9,8%53. Natomiast zdaniem T. Szulca pod koniec lat dziewi dziesi -
tych, spo ród pracuj cych w rolnictwie tylko 0,5% osób mia o uko czone stu-
dia54.  

Aktualnie sytuacja uleg a zdecydowanej poprawie. Otó , jak podaj  autorzy 
Raportu o stanie wsi 2014, dane Narodowego Spisu Powszechnego z roku 2002 
oraz 2011 pokazuj , e odsetek osób ze wsi, maj cych wykszta cenie wy sze  
i rednie zwi kszy  si  odpowiednio z ok. 4% do niemal 10% oraz z ok. 21% 
do 25%. Natomiast odsetek osób o najni szym poziomie wykszta cenia czyli 
gimnazjalnym, podstawowym i niepe nym podstawowym, zmniejszy  si   
z 40% do prawie 32%. Mimo faktu, e struktura wykszta cenia ludno ci wiej-
                                                                 
53  T. Borecki, W. Kluci ski. Edukacja spo eczno ci wiejskiej - stan obecny. Wie , Edukacja, Unia 

Europejska. SGGW. Warszawa. 2000. 
54  T. Szulc. Rola uczelni rolniczych w aktywizacji kszta cenia m odzie y i spo eczno ci wiejskiej. 

Wie . Edukacja. Unia Europejska. Materia y z konferencji zorganizowanej przez Kancelari  Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej z inicjatywy Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych. Wy-
dawnictwo SGGW. Warszawa. 2000. 
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skiej wyra nie si  poprawia, nadal jednak odsetek osób z wykszta ceniem wy -
szym na wsi by  w 2011 roku ponad dwukrotnie ni szy ni  w miastach,  
a z wykszta ceniem rednim o ponad jedn  czwart  ni szy. Odwrotnie by o  
w przypadku wykszta cenia najni szego, gdy  by  on o ponad trzy czwarte 
wy szy55. 

Istotn  kwesti  jest udzia  studentów ze wsi w ogólnej liczbie osób studiuj -
cych w Polsce. Warto przyjrze  si  jak zmienia a si  sytuacja na przestrzeni 
ostatnich pi tnastu lat.  

Dane zebrane za pomoc  ankiety przeprowadzonej przez SGGW w 150 
szko ach wy szych zarówno pa stwowych jak i niepa stwowych pozwalaj  
stwierdzi , e w 2000 roku studiowa o w nich od 1,8 do 19,4% ( rednio ok. 
9,5%) m odzie y z obszarów wiejskich. Tego typu danych dostarczaj  równie  
wyniki bada  przeprowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Miko aja 
Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego, którzy podawali, e 
na obu uczelniach uczy o si  w tym czasie odpowiednio ok. 30% i 14% studen-
tów pochodz cych z ma ych miasteczek i wsi56.  

Godny uwagi jest fakt, e m odzie y z rodzin rolniczych by o wówczas 
jeszcze mniej, np. na SGGW mniej ni  8%57, a na Akademii Rolniczej w Kra-
kowie od 3 do 18% w zale no ci od wydzia u58, za  K. Szafraniec podawa a, e 
studenci wiejskiego pochodzenia stanowili najwy ej 10% ogó u studentów,  
a ch opskiego nieca e 5%59. O procentowym udziale studentów pochodz cych 
ze wsi i ma ych miast wspomina równie  J. mija, wed ug którego na uczel-
niach nierolniczych ich udzia  w tym samym czasie nie przekracza  10-15%, 
wy szy natomiast by  udzia  studentów wywodz cych si  ze wsi na uczelniach 
rolniczych60.  

Obecnie mo na zaobserwowa  systematyczny wzrost liczby studentów ze 
wsi, a dla zobrazowania tego procesu warto przywo a  dane podawane przez  
                                                                 
55  I. Frenkel. Ludno  wiejska. [w:] Polska wie  2014. Raport o stanie wsi. red. Nurzy ska I., Poczta 

W.  Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. Warszawa. 2014. s. 49. 
56  H. Depta, R. Góralska, J. Pó turzycki, A. Weso owska. Wybór studiów a kultura studiowania  

w okresie transformacji. [w:] Kultura studiowania w okresie transformacji. Wydawnictwo aka-
demickie „ ak”. Warszawa. 2001. s. 13-66. 

57  T. Borecki, W. Kluci ski. Edukacja spo eczno ci wiejskiej - stan obecny. Wie , Edukacja, Unia 
Europejska. SGGW. Warszawa. 2000. 

58  M. Ho y.  2001. Motywy podj cia studiów oraz wizja przysz o ci zawodowej s uchaczy AR  
w Krakowie na kierunku o profilu ekonomicznym. Zeszyty Naukowe AR im. H. Ko taja w Kra-
kowie nr 395. Ekonomika z. 28. Kraków. 2001. s. 3. 

59  K. Szafraniec. Polskie Resitum systemowe, czyli pytanie o rol  wsi i ch opów w procesie prze-
mian ustrojowych. Programowanie rozwoju lokalnego w wietle regionalnej polityki strukturalnej 
Unii Europejskiej. Wie  i rolnictwo, perspektywy rozwoju. Warszawa. 2002. s. 171-198. 

60  J. mija. Kszta cenie m odzie y w szko ach rolniczych wobec integracji Polski z Uni  Europej-
sk . Zeszyty Naukowe AR w Krakowie nr 371, Sesja Naukowa z. 74. Kraków. 2000. s. 21-27. 
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K. Wasilewskiego. Otó  wskazuje on, e pomi dzy rokiem 1999 a 2009, udzia  
studentów pochodz cych z obszarów wiejskich wzrós  na Uniwersytecie im.      
M. Kopernika w Toruniu rednio z ok. 15% do 24% (ró nice wyst puj  w za-
le no ci od wydzia u: od ok. 18% na Wydziale Sztuk Pi knych do prawie 33% 
na Wydziale Teologicznym)61.  

Z kolei jak podaje Urz d Statystyczny w Krakowie, w roku 2011/2012                   
w szko ach wy szych w obszaru województwa ma opolskiego, studenci ze wsi 
stanowili ok. 35% wszystkich studiuj cych na uczelniach publicznych i niepu-
blicznych62. 

Na podstawie powy szych danych liczbowych mo na stwierdzi , e mimo, 
i  ro nie udzia  studentów pochodz cych ze wsi, to jednak nadal stanowi  oni 
zdecydowan  mniejszo  w porównaniu z osobami z miast.   

Jednak problem stanowi nie tylko stosunkowo niewielkie zainteresowanie 
m odzie y wiejskiej podejmowaniem studiów wy szych ale równie  rozk ad 
pozosta ych poziomów kszta cenia. Jak podawa a K. Szafraniec w 2002 roku, 
m odzie  wiejska uczy a si  wówczas g ównie w szko ach zawodowych (ok. 
70% wszystkich uczniów to w a nie osoby ze wsi), natomiast do liceów ogól-
nokszta c cych trafia a ok. jedna czwarta wszystkich absolwentów wiejskich 
szkó  podstawowych63. 

Nieco bardziej optymistyczny obraz przedstawia  w tym czasie J. Domalew-
ski64. Wg niego zdecydowana wi kszo  dzieci wiejskich (66%) chcia a konty-
nuowa  nauk  w szko ach rednich (g ównie w liceach ogólnokszta c cych) – 
co trzeci ucze  wi za  swoj  przysz o  z zasadnicz  szko  zawodow , a zale-
dwie 2% zamierza a ograniczy  swoj  edukacj  do przyuczenia si  do zawodu 
(badania przeprowadzono w gminie Bielsk k. P ocka). Jednak, je li chodzi                 
o dzieci ch opskie to najcz ciej wybiera y one zasadnicz  szko  zawodow .  

A jak sytuacja wygl da obecnie? Otó  mimo problemów ze znalezieniem 
pracy dla absolwentów szkó  zasadniczych zawodowych, m odzie  pochodze-
nia ch opskiego nadal wybiera ten typ wykszta cenia. Szko y podstawowe przez 
lata dokonywa y pewnej selekcji na tych, którzy powinni kszta ci  si  nadal                   
i tych, którzy powinni pój  do zawodówek. Niestety, niektóre szko y wiejskie, 
pomimo za o enia, e wsz dzie powinien by  taki sam poziom kszta cenia, 

                                                                 
61  K. Wasilewski. M odzie  wiejska na studiach wy szych – selekcje spo eczne, obecno  na stu-

diach, uwarunkowania. Wie  i Rolnictwo, 4/2010. Warszawa. s. 156-167. 
62  GUS. Szkolnictwo wy sze w województwie ma opolskim w 2011 roku. Urz d Statystyczny. 

Kraków.  2012. s. 1. 
63   K. Szafraniec. Polskie Resitum systemowe, czyli pytanie o rol  wsi i ch opów w procesie prze-

mian ustrojowych… s. 171-198. 
64  J. Domalewski. Orientacje yciowe m odzie y wiejskiej, Wie  i Rolnictwo nr 4. Warszawa. 1999. 

s.121-133. 
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cz sto nie potrafi  w a ciwie przygotowa  uczniów do tego, aby mogli konty-
nuowa  nauk  w liceach ogólnokszta c cych. 

Dzieje si  tak dlatego, e na decyzje m odzie y wiejskiej dotycz ce wyboru 
szko y maja wp yw pewne specyficzne czynniki. Maj  one zwi zek z sieci  
szkó  ponadpodstawowych w danym regionie, a tak e konieczno ci  dojazdów 
czy te  zamieszkania w internacie. Jednak optymistyczny jest fakt, e na wsi 
jak i w mie cie wyst puj  korzystne zmiany w strukturze kszta cenia ponad-
podstawowego. Otó  obecnie m odzi ludzie cz ciej wybieraj  licea ogólno-
kszta c ce natomiast coraz rzadziej szko y zawodowe. Jednak e nadal istniej  
bardzo wyra ne ró nice w tym wzgl dzie pomi dzy wsi  i miastem.  

Rozpatruj c problemy, które maj  zwi zek z wyborem cie ek edukacyj-
nych przez m odzie  wiejsk  warto wzi  pod uwag  ich „pó niejszy start                  
w kontaktach ze rodowiskiem pozarodzinnym i z edukacj ”, jak to okre laj  
autorzy Raportu „M odzi 2011”. To jest w a nie, ich zdaniem, jedna z przyczyn 
„poza ubo sz  socjalizacj  pierwotn ”, która powoduje, e nadal funkcjonuj  
tak wyra ne ró nice pomi dzy m odzie  wiejsk , a miejsk . G ównie chodzi 
tu o wyra nie mniejszy udzia  dzieci ze wsi w porównaniu z dzie mi z miasta                   
w wychowaniu przedszkolnym – dane liczbowe wskazuj , e niemal trzy razy 
wi cej trzylatków i ponad dwa razy czterolatków z miasta ucz szcza do przed-
szkoli ni  dzieci ze wsi65.  

Inn  istotn  kwesti  zwi zan  z wczesn  edukacj  m odzie y jest likwidacja 
szkó  podstawowych. Jak podaj  autorzy „Raportu o stanie edukacji 2012” 
najwi cej szkó  tego typu zlikwidowano do 2011 roku – w tym czasie w sumie 
liczba szkó  podstawowych zmala a niemal o 20%. G ównie dotyczy o to gmin 
miejskich (miast na prawach powiatu) lecz w nast pnych latach sytuacja w tych 
samorz dach uleg a stabilizacji (wida  nawet pewien wzrost liczby szkó  tego 
szczebla), (rys. 5). 

Natomiast inaczej wygl da a sytuacja w przypadku gmin wiejskich i miej-
sko-wiejskich – tam co prawda szkó  ubywa o wolniej ale za to systematycznie. 
I o ile w gminach miejsko-wiejskich w ostatnim czasie zaniechano likwidowa-
nia szkó  podstawowych, gdy  ich liczba zosta a dostosowana do potrzeb 
mieszka ców i mo liwo ci finansowych samorz dów, o tyle w gminach wiej-
skich ten proces nadal trwa (w latach 2000-2011 najwi cej takich szkó  zlikwi-
dowano w a nie na ich terenie i jednoczenie utworzono tam najwi cej gimna-
zjów)66.  

 

                                                                 
65  K. Szafraniec. M odzi 2011. Raport na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Warszawa. 

2011. s. 368. 
66  Raport o stanie edukacji 2012. Instytut Bada  Edukacyjnych. Warszawa. 2013.  s. 20. 
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ród o: Raport o stanie edukacji 2012. Instytut Bada  Edukacyjnych. Warszawa. 2013. s. 20 

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

Dodatkowo problem stanowi  równie  warunki pracy wiejskiej szko y, by-
wa e gorzej wyposa onej (czterokrotnie mniejsza w stosunku do szkó  miej-
skich liczba pracowni przedmiotowych, dwukrotnie mniejsza sal gimnastycz-
nych, w sza oferta j zykowa), a jak pisz  autorzy Raportu „M odzi 2011” 
ponadto: „ubo szej kulturowo, co oznacza, e wnoszone do szko y kulturowe 
kapita y i jako  spo ecznego wsparcia sprawiaj , e szko a wiejska startuje  
z ni szego pu apu i ma wi kszy dystans do pokonania”67.  

Struktura wykszta cenia m odych ludzi ze wsi i z miasta nadal wyra nie si  
ró ni (rys. 6). Bardzo wyra nie to wida  na przyk adzie osób z wykszta ceniem 
wy szym – grupa osób w wieku 25-34 lat z takim wykszta ceniem z du ych 
miast jest ponad dwukrotnie liczniejsza ni  osób w analogicznym wieku ze wsi 
(odpowiednio: niemal 55% i nieco ponad 22%).  

                                                                 
67  K. Szafraniec. M odzi 2011… s. 368. 
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ród o: Raport o stanie edukacji 2011. Instytut Bada  Edukacyjnych. Warszawa. 2012. s. 54 

Rys 6.  Struktura wykszta cenia grup w wieku 25–34 lata i 55–64 lata  
wed ug miejsca zamieszkania (%) 

Jak podaj  autorzy „Raportu o stanie edukacji 2011”, mimo, „i  na wsi od-
setek osób z m odszej grupy wieku z wykszta ceniem wy szym jest ni szy ni  
w mie cie to jednak wzrós  bardziej, a dok adnie o 18 punktów procentowych., 
co oznacza a  4,6-krotny wzrost w stosunku do poziomu sprzed 30 lat”. Zna-
mienne jest to, e nadal stosunkowo du o osób ze wsi w wieku 25-34 lat ko -
czy swoj  edukacj  na poziomie zasadniczej szko y zawodowej (ponad 30%) 
podczas gdy w grupie osób w takim samym wieku z du ych miast jest to zale-
dwie 11%)68. 

W tym miejscu warto przypomnie  jakich wyborów edukacyjnych dokony-
wa a m odzie  jeszcze kilka czy kilkana cie lat temu. Wg K. Szafraniec m o-
dzie  wiejska uczy a si  przede wszystkim w szko ach zawodowych (które 
przygotowuj  do prostych zawodów robotniczych), gdzie stanowi a nawet 70% 
wszystkich uczniów tych szkó , za  nauk  w liceach ogólnokszta c cych po-
dejmowa o 25% absolwentów wiejskich szkó  podstawowych. Wcze niejsze 
badania tej autorki wskazywa y podobnie - wi cej m odzie y wiejskiej trafia o 
do szkó  zasadniczych zawodowych, (ponad 36% grupy badanej przez autork ), 
mniej za  do szkó  otwieraj cych drog  na studia (27%)69. 

                                                                 
68  Raport o stanie edukacji 2012 … s. 54. 
69  K. Szafraniec. Polskie Resitum systemowe, czyli pytanie o rol  wsi i ch opów w procesie prze-

mian ustrojowych… s. 171-198. 
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Natomiast zdaniem W. Kami skiego matur  w tym czasie uzyskiwa o jedy-
nie 12% m odzie y wiejskiej70. W przypadku szkó  wy szych – studiowa o 
zaledwie co 140-te dziecko ch opskie71. Gdyby wierzy  ró nym ród om publi-
cystycznym mo na by s dzi , e odsetek studentów wywodz cych si  z obsza-
rów wiejskich nie przekracza  w tym czasie 2%, za  jedynie co 120 – ty student 
by  pochodzenia ch opskiego, co stanowi o zaledwie 0,8% ogó u studentów. 
Równie  wg E. Putkiewicz i M. Zahorskiej tylko 2% studentów w tym czasie 
wywodzi o si  ze wsi72. 

Z bada przeprowadzonych przez TNS OBOP w 2003 roku wynika, e a
80% m odzie y wiejskiej po uko czeniu gimnazjum wybra o szko y ko cz ce 
si matur . Najwi kszym powodzeniem cieszy y si licea ogólnokszta c ce  
i nauk w nich zadeklarowa o 37% badanych; technika wybra o 28% natomiast 
licea profilowane 15% m odych ludzi. Co do zasadniczych szkó  zawodowych 
to ucz szcza o do nich 14% spo ród badanych. Nie dziwi naturalnie, e dziew-
cz ta ze wsi ch tniej wybiera y licea ogólnokszta c ce i profilowane, ch opcy 
natomiast technika i szko y zawodowe73. 

M. Kwieci ska-Zdrenka zwraca a uwag na to, i absolwenci wiejskich 
szkó  podstawowych i gimnazjalnych mieli niewielkie szanse na kontynuacj
nauki w dobrych szko ach rednich. Najcz ciej wybierali wi c szko y zawo-
dowe, które znajdowa y si w ma ych miastach ale te z kolei oferowa y zazwy-
czaj nisk jako kszta cenia74. 

Obecnie m odzie  wiejska, podobnie zreszt  jak miejska, z my l  o podj ciu 
w przysz o ci studiów wy szych, wybiera g ownie licea ogólnokszta c ce (na 
nauk  w nich decyduje si  56% wiejskich gimnazjalistów). Bywa jednak, e s  
to szko y o ni szym poziomie nauczania i wymaga . Jednocze nie coraz cz -
ciej obiektem wyboru s  technika – w ci gu 6 lat zainteresowanie tymi szko-
ami wzros o na wsi o 10 punktów procentowych (z ok. 24% w 2003 roku do 

ponad 34% w roku 2009)75.  

                                                                 
70  W. Kami ski. Wie . Edukacja. Unia Europejska. Materia y z konferencji zorganizowanej przez 

Kancelari  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z inicjatywy Konferencji Rektorów Uczelni 
Rolniczych. Wydawnictwo SGGW. Warszawa. 2000. s. 83. 

71  M. Ho y. Obraz  m odego  pokolenia  wsi  ma opolskiej. Vol. XL. Wyd. PAN Acta Agraria et 
Silvestria. Kraków. 2003. s. 369-375. 

72  E. Putkiewicz, M. Zahorska. Spo eczne nierówno ci edukacyjne – studium sze ciu gmin. Eksper-
tyzy, rekomendacje, raporty z bada . IRWiR. Warszawa. 2001. s. 138. 

73  Z. Pendel. Nie daj si  stresowi. Gazeta Wyborcza. Dodatek do „Kujon Polski” nr  64,  wydanie  
z dnia 16.03.2004.  

74  M. Kwieci ska-Zdrenka. Aktywni czy bezradni wobec w asnej przysz o ci? M odzie  wiejska na 
tle ogó u m odzie y. Wyd. Uniwersytetu Miko aja Kopernika. Toru . 2004. s.105.  

75  K. Szafraniec. M odzi 2011...s. 369. 
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Uko czenie studiów wy szych staje si  dla m odych ludzi czym  absolutnie 
naturalnym, a odsetek m odzie y planuj cej uzyska  wy sze wykszta cenie 
ro nie – jak podaje D ugosz dotyczy to planów ok. 80% m odych ludzi oraz ok. 
70% ich rodziców76.  

Dotyczy to oczywi cie równie  m odzie y wiejskiej. Jak podaj  autorzy Ra-
portu „M odzi 2011” od d u szego czasu mo na obserwowa  bardzo du e zain-
teresowanie m odzie y wiejskiej studiami wy szymi (w szczytowym momencie 
nawet do blisko 70% w ród maturzystów). Interesuj ce wydaj  si  dane odno-
nie odsetka m odych ludzi ze wsi studiuj cych w tradycyjnych o rodkach aka-

demickich, gdzie dochodzi on rednio do 21% ogó u studiuj cych, podczas gdy 
w nowych o rodkach nawet do 35%. Zdaniem autorki, m odzie  ze rodowisk 
wiejskich zazwyczaj wybiera te uczelnie i te kierunki, które proponuj  mniej 
rygorystyczne procedury rekrutacyjne wi c zasada jest taka – im mniejsza kon-
kurencja na wej ciu, tym wi kszy udzia  wiejskiej m odzie y77.  

Omawiaj c przyczyny, które powoduj , e poziom szkolnictwa na obsza-
rach wiejskich tak dalece odstaje od poziomu miejskiego, W. Kluci ski  
i T. Borecki skupiwszy si  g ównie na szko ach zawodowych stwierdzaj , e 
zbyt ma o jest w ich programach „pobudzenia intelektualnego, ch ci poszuki-
wania prawdy, wiczenia umys u, które daj  wg ks. prof. Józefa Tischnera nau-
ki nieuczynkowe, a których jest tak ma o w rednim szkolnictwie zawodowym”. 
I dalej: „Wydaje si , e kszta cenie instrumentalne powinno odbywa  si  po 
zdobyciu w a ciwej wiedzy podstawowej, a je eli odbywa si  równolegle, to  
z zachowaniem w a ciwych proporcji”78. 

Wspomniane powy ej kwestie, a tak e wiele innych problemów maj cych 
swe ród o w ograniczaniu niektórych przedmiotów np. j zyków obcych  
w szko ach wiejskich, a tak e w s abym wyposa eniu tych e szkó , sprawiaj  
e m odzie  wiejska ma trudno ci z dostaniem si  na studia, szczególnie na 

dobre uczelnie pa stwowe. Jednak e okre lenie odsetka osób pochodz cych ze 
wsi w ród ogó u studiuj cej m odzie y okazuje si  trudne, na co wskazuj  
znaczne rozbie no ci ocen przytaczanych w literaturze. 

Mówi c o mo liwo ciach kszta cenia si  m odzie y wiejskiej warto nieco 
uwa niej przyjrze  si  wybieranym przez ni  systemom nauki. 

 Nie od dzi  wiadomo, e szans  na zdobycie wykszta cenia przez m odych 
ludzi z obszarów wiejskich s  studia zaoczne, które pomimo op at w ogólnym 
rozrachunku s  i tak ta sz  form  nauki ni  studia stacjonarne. Dzieje si  tak 
dlatego, e koszty (zakwaterowanie, utrzymanie, pomoce naukowe etc.), które 

                                                                 
76  P. D ugosz. M odzie  Podkarpacia w III Rzeczypospolitej… s. 216. 
77   K. Szafraniec. M odzi 2011… s. 369. 
78   T. Borecki, W. Kluci ski. Edukacja spo eczno ci wiejskiej - stan obecny. 
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musia by ponie  kandydat na studia podejmuj c nauk  w mie cie s  bardzo 
wysokie. Ponadto, studiuj c stacjonarnie nie mo e jednocze nie pracowa  za-
robkowo. Jednak nie jest to jedyny problem osób pochodz cych z miejscowo ci 
oddalonych od o rodków miejskich. Bywa, e zbyt wysokie s  równie  koszty 
jakie musia yby ponie  osoby chc ce studiowa  zaocznie w du ych o rodkach 
akademickich. Te koszty to g ównie dojazdy, a tak e zakwaterowanie przez 
okres sobotnio – niedzielnych zjazdów.  

Mo na powiedzie , e rysuj cy si  na podstawie wszystkich zaprezentowa-
nych bada  obraz aspiracji o wiatowych m odzie y wiejskiej jest umiarkowa-
nie optymistyczny. Jednak ciekawe mo e by  przedstawienie w tym miejscu 
próby odpowiedzi na pytanie „Czy Polacy ceni  wykszta cenie”? Mo na jej 
oczekiwa  poznaj c wnioski z bada  prowadzonych na zlecenie CBOS w la-
tach 1993-2009 na ogólnopolskiej próbie doros ych Polaków79.  

Otó , kilkana cie lat temu Polacy w ogromnej wi kszo ci uwa ali, e warto 
si  kszta ci . Od roku 1993 do 2002, odsetek osób doceniaj cych znaczenie 
dobrego wykszta cenia wzrós  o 15 punktów procentowych, podczas gdy odse-
tek osób twierdz cych, e nie warto si  uczy  zmala o o 13 punktów procento-
wych. Dla 70% respondentów w ród powodów, dla których warto si  kszta ci  
najwa niejszy by  taki, e wykszta cenie zapewnia wysokie zarobki. Zdaniem 
92% badanych osób ludziom wykszta conym atwiej zrobi  karier , a dla ponad 
80% pozwala ono na unikni cie biedy, zubo enia, a tak e bezrobocia. Co cie-
kawe, w porównaniu z 1993 rokiem znacznie wzros o znaczenie motywów 
zwi zanych z pewno ci  pracy oraz korzy ciami finansowymi oraz atwiejszym 
yciem, zmala o natomiast znaczenie motywacji „samorozwojowych i intelek-

tualnych oraz presti owych i zawodowych”80. 
Do 2009 roku liczba opinii i warto ci wykszta cenia i konieczno ci jego 

zdobywania nie tylko nie uleg a zmniejszeniu ale wr cz przeciwnie – jest ona 
powszechna. Nadal, w porównaniu do lat wcze niejszych najwa niejszym  
powodem, dla którego warto si  kszta ci  jest kariera zawodowa. Jednocze nie 
w porównaniu z 1994 rokiem nast pi  wzrost liczby osób, które deklaruj , e  
w swojej pracy nie wykorzystuj  zdobytego wykszta cenia co wiadczy o wzro-
cie aktywno ci zawodowej Polaków ale równie  o tym, e nie zawsze mog  

oni wykorzysta  posiadane kwalifikacje.  
Wa nym aspektem zwi zanym ze zdobywaniem wykszta cenia s  deklaracje 

dotycz ce ch ci doszkalania si . Jednak opinie tutaj s  podzielone: ok. po owa 

                                                                 
79  Komunikat z bada : „Rola wykszta cenia i zmiany w jej spo ecznym postrzeganiu 1993 – 2009”. 

CBOS BS/163/2009. s. 11. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_163_09.PDF. 
80  Komunikat z bada : „Czy Polacy ceni  wykszta cenie?”. CBOS BS /197/2002. s. 1. Pozyskano z: 

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2002/K_197_02.PDF. 
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badanych osób wyrazi aby tak  ch  gdyby pojawi y si  mo liwo ci podniesie-
nia kwalifikacji (takie opnie s  silnie uzale nione od wieku u wykszta cenia)81.  

Na ró nice szans edukacyjnych dzieci mieszkaj cych na wsi i w mie cie 
sk ada si  wiele czynników, trzeba jednak podkre li  brak sprawnego systemu 
stypendiów i opieki socjalnej umo liwiaj cej i stymuluj cej podejmowanie  
i kontynuowanie nauki przez dzieci z biednych rodzin. Obecnie mo na mówi  
o istnieniu bariery ekonomicznej ju  na poziomie szkolnictwa redniego, a ist-
niej ce fundusze stypendialne nie s  w stanie zaspokoi  potrzeb wszystkich 
uczniów i studentów. 

Niemniej istniej  pewne formy pomocy dzieciom i m odzie y pochodz cym 
z obszarów wiejskich. S  to stowarzyszenia i fundacje pozarz dowe maj ce na 
celu udzielanie pomocy najbiedniejszym np. w formie stypendium.  

Oto kilka z nich: 
 

1. „Fundacja im. Zofii i W adys awa Pokusów Wspierania Edukacji M odzie y 
Wiejskiej”.  

 
Zosta a ona zarejestrowana w czerwcu 1999 roku i powo ana w celu:  

– finansowego wspierania ucz cej si  m odzie y;  
– inicjowania i wspierania dzia a  zmierzaj cych do podniesienia poziomu 

rozwoju intelektualnego m odego pokolenia wsi; 
– propagowania koncepcji jedno ci europejskiej i budowania demokratyczne-

go spo ecze stwa obywatelskiego.  
Cele te realizowane s  m.in. poprzez: 

– organizowanie i finansowanie szkole , kursów, sympozjów i wyk adów 
zwi zanych z rozwojem o wiaty i kultury na wsi;  

– pomoc w finansowaniu wydatków zwi zanych z nabywaniem ksi ek,  
fachowej prasy, pomocy szkolnych i programów komputerowych;  

– dofinansowanie i finansowanie stypendiów;  
– pokrywanie kosztów zwi zanych z praktykami wakacyjnymi, krajowymi  

i zagranicznymi.  
Pierwsze stypendia zosta y przyznane ju  w roku akademickim 1999/2000. Do 
chwili obecnej z jej finansowej pomocy skorzysta o 478 stypendystów z kilku-
dziesi ciu uczelni w kraju82. 

 
 

                                                                 
81  Komunikat z bada : „Rola wykszta cenia i zmiany w jej spo ecznym postrzeganiu 1993-2009”... 

s. 11. 
82  Fundacja im. Zofii i W adys awa Pokusów Wspierania Edukacji M odzie y Wiejskiej. Pozyskano 

z: http://www.fundacjapokusow.org.pl/. Data dost pu: 3.01.2015r. 
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2. „Fundusz Stypendialny dla M odzie y Wiejskiej im. Aleksandry B kowskiej”. 
  

Fundusz dzia a od 2001 roku, a jego patronk  jest Aleksandra B kowska, 
za o ycielka szkó  dla ch opców i dziewcz t wiejskich z rodzin rolniczych.  
Celem funduszu jest przyznawanie stypendiów dla zdolnej i pracowitej m o-
dzie y wiejskiej z niezamo nych rodzin z okolic Ciechanowa, ucz szczaj cej 
do szkó  ponadgimnazjalnych lub rozpoczynaj cej studia wy sze. Rocznie 
Fundacja udziela pomocy stypendialnej od dwudziestu kilku do trzydziestu 
uczniom i studentom w systemie comiesi cznym83.  
 
3. „Fundacja Batorego” Projekt o nazwie: Lokalne programy stypendialne 

„Równe szanse”. 
 

Celem programu jest pomoc stypendialna dla m odzie y szkolnej, uczniów 
szkó  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pochodz cych z niezamo nych 
rodowisk, szczególnie z mniejszych miejscowo ci. Odbywa si  to poprzez 

wsparcie organizacji pozarz dowych, prowadz cych lokalne programy stypen-
dialne.  

W roku szkolnym 2014/2015 roku 40 organizacji otrzyma o dotacje, które 
powi kszone o fundusze zebrane w rodowisku lokalnym, pozwoli y na ufun-
dowanie stypendiów dla 881 uczniów84. Fundacja Batorego zarz dza: 
a) Funduszem im. Iwony Winiarskiej-Feleszko, utworzonym w 2008 roku. 

Jego rodki przeznaczane s  na stypendia dla m odych ludzi z niezamo nych 
rodowisk mniejszych miast i obszarów wiejskich. Fundusz oferuje: 

– stypendia na I rok studiów w wysoko ci 500 z  miesi cznie przez 10 miesi -
cy roku (od wrze nia do czerwca), 

– mo liwo  uzyskania ze strony przyjació  Funduszu pomocy w zaaklimaty-
zowaniu si  w Warszawie, znalezieniu mieszkania, miejsca praktyki, do-
rywczej pracy itp85. 

b) Funduszem „Rozwi  Skrzyd a" im. J. i J. Putka, utworzonym w 2011 roku. 
Jego rodki przeznaczone s  na stypendia dla m odych ludzi z rodzin o ni-

skich dochodach, dla których nie by oby mo liwo ci podj cia studiów na 
uczelniach wy szych bez pomocy stypendialnej. Fundusz oferuje: 

                                                                 
83  Stowarzyszenia Fundusz Stypendialny dla M odzie y Wiejskiej im. Aleksandry B kowskiej. 

Pozyskano z: http://www.stypendiabakowska.pl/. Data dost pu: 23.01.2015r. 
84  Fundacja im. Stefana Batorego.  Pozyskano z: http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/ 

rowne_szanse. Data dost pu: 12.01.2015r. 
85   Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko. Pozyskano z: http://www.batory.org.pl/fundusze_ po   
      wierzone/winiarskiej_feleszko. Data dost pu: 13.01.2015r. 
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– stypendia rekrutacyjne na pokrycie kosztów zwi zanych z procesem rekru-
tacji na studia np. koszty op aty rejestracyjnej, dojazdu na egzaminy itp., 

– stypendia na I rok studiów w wysoko ci 630 z  miesi cznie, przez 10 mie-
si cy roku akademickiego (od wrze nia do czerwca), 

– mo liwo  ubiegania sie o stypendia na II i III rok86. 
 
4. Ma opolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 
 

Projekt wspó finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Spo ecznego, bud etu pa stwa oraz bud etu Województwa 
Ma opolskiego, realizowany w latach 2008-2015.  
Jego celem jest rozwój wykszta cenia i kompetencji w regionach, g ównie  
poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako ci 
us ug edukacyjnych wiadczonych w systemie o wiaty oraz pomoc stypendial-
n  dla uczniów szczególnie uzdolnionych. W ramach projektu ka dego roku 
przyznawane s  stypendia dla szczególnie uzdolnionej m odzie y ucz szczaj -
cej do szkó  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Województwa 
Ma opolskiego. 
Wsparcie stypendialne ucznia wynosi 500 z , przyznawane na okres 12 miesi -
cy (od wrze nia do sierpnia), a cznie do tej pory przyznano 3150 stypendiów87 
 
5.  Program „Stypendia Pomostowe. 
 

Jest to system stypendialny, w ramach którego studenci pochodz cy z ma-
ych miast i wsi, z rodzin niezamo nych, mog  otrzyma  stypendium na I rok 

studiów oraz wsparcie na dalszych latach edukacji akademickiej. 
Program zosta  utworzony w 2002 r. przez Polsko-Ameryka sk  Fundacj  
Wolno ci w celu pomocy w rozwi zywaniu istotnego problemu spo ecznego, 
czyli nierównego dost pu do studiów wy szych dla m odzie y pochodz cej  
z obszarów wiejskich oraz ma ych miast.  

Stypendium pomostowe na I rok studiów, skierowane jest do maturzystów, 
którzy uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego i zostali przyj ci 
na I rok studiów oraz: 
– pochodz  z rodzin by ych pracowników PGR,  
– pa stwowych domów dziecka,  
                                                                 
86  Fundusz „Rozwi  Skrzyd a" im. J. i J. Putka. http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone 

/rozwin_skrzydla. Data dost pu: 13.01.2015r. 
87  Ma opolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

http://www.stypendia.mcp.malopolska.pl/MCP/Stypendia_dla_uczniow,31.html. Data dost pu: 
24.01.2015r. 
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– rodzin zast pczych,  
– s  finalistami olimpiad przedmiotowych w szko ach ponadgimnazjalnych, 
– zostali rekomendowani do udzia u w Programie przez wspó pracuj ce  

w jego ramach pozarz dowe organizacje lokalne.  
Stypendium na I rok studiów wynosi 5.000 z  i jest wyp acane w 10 miesi cz-
nych ratach. Honorowy Patronat nad XII edycj  Programu Stypendiów Pomo-
stowych sprawuje Pani Anna Komorowska, Ma onka Prezydenta RP88. 

2.4.  Sytuacja m odzie y na lokalnych rynkach pracy 

M odzi ludzie nie zawsze zdaj  sobie spraw  z faktu, e ich wybory eduka-
cyjne w przysz o ci b d  determinowa y karier  zawodow . Osi gni cie okre-
lonej pozycji edukacyjnej pozwala na zrealizowanie aspiracji zawodowych, 

które cz sto okre lane s  jako „aspiracje uzyskania sukcesu w dzia aniu”. De-
cyzja dotycz ca wyboru zawodu jest wa na zarówno dla samego cz owieka, jak 
i dla ca ego spo ecze stwa, gdy  to m odzi ludzie tworz  nowe pokolenie, na-
tomiast z prac  zawodow  zwi zane s  odpowiednie zarobki, a zatem tak e 
okre lony status spo eczny89. 

Wa nym czynnikiem przes dzaj cym o preferencjach i wyborach edukacyj-
nych m odych ludzi jest pewno  zatrudnienia, jak  gwarantuj  okre lone stu-
dia, a jak pisz  autorzy Raportu „M odzi 2011”: „wiejscy maturzy ci cz ciej 
wybieraj  kierunki tradycyjne, które prowadz  do „konkretnego” zawodu (np. 
nauczycielskiego), le cego w zasi gu ich wyobra ni”90. 

Jak podaje Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej na koniec 2012 r.  
w ewidencji bezrobotnych znajdowa o si  ponad 238 tys. osób do 25 roku ycia 
zamieszka ych na terenach wiejskich. Jest to wi c ponad jedna czwarta wszyst-
kich zarejestrowanych bezrobotnych zamieszka ych na wsi. Równocze nie 
nale y podkre li , e zanotowano ich wzrost w stosunku do 2011 roku o ponad 
6 tysi cy osób91.  

Warto doda , e aktywno  ekonomiczna ludno ci w wieku 15 lat i wi cej 
na drugi kwarta  2012 roku wynosi a na wsi ok. 56%, podczas gdy stopa bezro-
                                                                 
88  Stypendia pomostowe. Pozyskano z: http://www.stypendia-pomostowe.pl. Data dost pu: 

24.01.2015r. 
89  J. Domalewski. Reforma edukacji – szko a wiejska – rodowisko lokalne. [w:] Kapita  ludzki  

i spo eczne zasoby wsi. Ludzie – spo eczno  lokalna – edukacja. red. Szafraniec K. Wydawnic-
two Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Warszawa. 2006. s. 237-280 

90  K. Szafraniec. M odzi 2011. Raport na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Warszawa. 
2011. s. 369. 

91  Analizy i Raporty, rynek pracy. Pozyskano z: http//www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-
sprawozdania/rynek-pracy. Data dost pu: 12.06.2014r. 
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bocia w tym czasie osi gn a warto  ponad 10%92. Województwo ma opolskie 
by o drugim w Polsce co do udzia u bezrobotnych do 25 roku ycia zamieszka-
ych na wsi (ok. 32%).  

Dla porównania w 2008 roku osoby w wieku do 24 roku ycia w ogólnej 
liczbie bezrobotnych stanowi y ok. 21 %. W urz dach pracy w tym czasie zare-
jestrowanych by o 284500 osób. W stosunku do 2002 roku liczba ta zmniejszy-
a si  a  o 611300 bezrobotnych. Najwi cej m odych ludzi bez pracy by o  

w województwie mazowieckim, a nast pnie podkarpackim i ma opolskim93. 
Wa n  zmienn  ró nicuj c  m odych bezrobotnych by a d ugo  sta u pra-

cy. I tak na koniec 2012 r. spo ród zarejestrowanych bezrobotnych do 25 roku 
ycia zamieszka ych na wsi, najliczniejsz  populacj  stanowi y osoby bez sta u 

pracy, by o to niemal 53% wszystkich m odych bezrobotnych zamieszka ych na 
wsi. Drug  grup  pod wzgl dem skali omawianego zjawiska byli m odzi bez-
robotni posiadaj cy 1-5 letni sta  pracy (26%), a dalej bezrobotni ze sta em 
pracy do 1 roku (ok. 20%).  

Spo ród bezrobotnych do 25 roku ycia osoby poszukuj ce pracy powy ej  
12 miesi cy stanowi y prawie 25% ca ej badanej populacji, podobnie jak grupa 
usi uj ca znale  prac  przez okres od 1 do 3 miesi cy. Natomiast prawie 24% 
osób szuka o pracy od 3 do 6 miesi cy, za  najmniej liczne grupy stanowi y osoby 
poszukuj ce pracy do 1 miesi ca (nieca e 11%) oraz od 6 do 12 miesi cy  
(ok. 16%). 

 Podsumowuj c autorzy sprawozdania podaj , e m odzi bezrobotni za-
mieszkali na wsi d u ej poszukuj  pracy od mieszka ców miast (odpowiednio 
8,6 miesi ca wobec 7,2 miesi ca). 

Najwi cej bezrobotnych do 25 roku ycia, zamieszka ych na wsi, posiada o 
wykszta cenie policealne i rednie zawodowe (ok. 30%) oraz zasadnicze zawo-
dowe (25%). Natomiast osób z wykszta ceniem rednim ogólnokszta c cym 
by o ok. 20%, a z wykszta ceniem gimnazjalnym i poni ej – zarejestrowanych 
by o ok. 18%. Najmniej osób w tej populacji legitymowa o si  dyplomami 
wy szych uczelni, raptem ok. 7%94. 

M odzi ludzie, jak wskazuj  autorzy „Raportu o stanie edukacji” z 2013 ro-
ku najcz ciej wybieraj  albo nauk  albo prac  i bardzo rzadko cz  ze sob  
obie te aktywno ci. (rys. 7). Nie mo e oczywi cie dziwi  fakt, e w najm od-
szych grupach wieku dominuj  osoby bierne zawodowo ale ucz ce si  oraz, e 
wraz z wiekiem udzia  procentowy takich osób dynamicznie maleje. Do tej 
                                                                 
92  GUS. Aktywno  Ekonomiczna Ludno ci Polski. IV kwarta 2012. Warszawa. 2013.  
93  GUS. Bezrobocie rejestrowane I-III kwarta  2008. Zak ad Wydawnictw Statystycznych Warsza-

wa. 2008. 
94  Raporty, sprawozdania, rynek pracy.  Pozyskano z: http//www.mpips.gov.pl/analizy-i-

raporty/raporty sprawozdania/rynek-pracy. Data dost pu: 12.06.2014r. 
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grupy zalicza si  niemal 90% 18-latków, co drugi 20-latek i prawie co dziesi ty 
25-latek. Natomiast wraz z wiekiem powi ksza si  grupa osób pracuj cych i nie 
podejmuj cych nauki (dotyczy to 15% 20-latków, 56% 25-latków, i 73%  
30-latków)95. 

Jak podaj  autorzy Raportu, ciekawie prezentuje si  grupa m odych osób, 
cz ca nauk  z prac . Ich udzia  w najstarszych i najm odszych grupach wieku 

wynosi rednio oko o 4-5%. Jednak wzrasta on wyra nie w ród osób w wieku 
22-24 lata i dotyczy przede wszystkim pracuj cych studentów, a szczególnie 
studentów studiów niestacjonarnych.  

Najbardziej zagro one wykluczeniem s  osoby, które znajduj  si  na drugim 
biegunie, to znaczy nie pracuj ce i nie kontynuuj ce kszta cenia – w ca ej po-
pulacji dotyczy to rednio ok. 9% osób w przedziale wieku 18-30 lat. Okazuje 
si , e wi kszo  tych osób stanowi  kobiety (prawie 74%), a ich brak aktyw-
no ci w sferze edukacyjnej i zawodowej prawdopodobnie wi e si  z opiek   
i wychowywaniem dzieci96.  

 

       
ród o: Raport o stanie edukacji 2012. Instytut Bada  Edukacyjnych. Warszawa. 2013. s. 74 

Rys. 7. Struktura osób w grupie wieku 18–30 lat wg aktywno ci edukacyjnej i zawodowej (%) 

                                                                 
95  Raport o stanie edukacji 2012…s. 74. 
96  Ibidem, s. 74. 
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Zjawisko czenia pracy zarobkowej z nauk  by o równie  przedmiotem  
bada  przeprowadzonych przez CBOS97. Wynika z nich, e ponad po owa osób 
w wieku od 18 do 24 lat nie pracuje w ogóle, a w wieku 25-29 lat, prac  w pe -
nym wymiarze czasu posiada 65% badanych, w niepe nym wymiarze 3%, na-
tomiast wy cznie dorywczo pracuje 8%. Co do powodów podejmowania przez 
m odzie  pracy, to najcz ciej wskazuje ona na: ch  przynajmniej cz ciowe-
go uniezale nienia si  od rodziców (27%) oraz konieczno  dok adania si  do 
ponoszonych przez rodziców kosztów utrzymania (22%). Natomiast osoby ze 
starszej grupy wieku wymienia y niemal równie cz sto konieczno  samodziel-
nego utrzymywania siebie albo swojej rodziny (19%). Z kolei g ównym powo-
dem niepodejmowania pracy i pozostawania na utrzymaniu rodziny jest w ród 
osób w wieku od 18 do 24 lat kontynuowanie nauki (80%)98. 

Ciekawych wniosków dostarcza Raport „M odzie  na wsi” z bada  prze-
prowadzonych w ramach wspó pracy Pracowni Bada  i Innowacji Spo ecznych 
„Stocznia” z Polsko-Ameryka sk  Fundacj  Wolno ci odno nie sytuacji spo-
eczno – zawodowej m odzie y w Polsce99. Ze wzgl du na fakt, e praca jest 

dla m odych ludzi jednym z wy ej cenionych warunków udanego ycia, zapy-
tano ich jaka powinna ona by . Zdaniem m odzie y zarówno ze wsi jak i z mia-
sta, dobra praca to taka, która daje odpowiednie zarobki, stabilno  zatrudnie-
nia i nie jest zbyt stresuj ca. Natomiast ró nice pomi dzy m odymi lud mi 
pochodz cymi ze wsi i z miasta pojawiaj  si  w przypadku takich odpowiedzi 
jak: znaczenie rozwoju osobistego w pracy oraz pracy zgodnej z umiej tno-
ciami. Jak pisz  autorki Raportu, A. Strzemi ska, M. Wi nicka: „Kategoria 

rozwój osobisty wydaje si  by  mniej znana mieszka com wsi, a tym samym 
mniej doceniana. Z kolei nacisk na prac  zgodn  z umiej tno ciami mo e ozna-
cza  wi ksz  potrzeb  poczucia bycia na w a ciwym miejscu, inny sposób  
rozumienia umiej tno ci – nie jako dyspozycji i kompetencji, a konkretnych 
kwalifikacji, fachu. Mo e te  oznacza  gorsze (mentalne) przygotowanie do 
wymogów pewnych segmentów rynku pracy”. 

Interesuj cy jest wniosek, jaki wysuwaj  ww. autorki dotycz cy opinii na 
temat m odzie y z ma ych, a nawet rednich miast. Otó  pod wzgl dem zna-
czenia rozwoju osobistego i pracy zgodnej z umiej tno ciami, tym m odym 
ludziom du o bli ej do m odzie y wiejskiej ni  wielkomiejskiej. Pozosta e  
cechy pracy, takie jak: dogodne godziny, du a samodzielno , mo liwo  
                                                                 
97  Komunikat z bada : „Sytuacja rodzinna i materialna m odych Polaków i ich postawy konsump-

cyjne”. CBOS BS/165/2013. Pozyskano z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_165 
_13.PDF. 

98  Ibidem, s. 3. 
99  A. Strzemi ska, M. Wi nicka. M odzie  na wsi. Pracownia Bada  i Innowacji „Stocznia” na 

zlecenie Polsko-Ameryka skiej Fundacji Wolno ci. Warszawa. 2011. s. 21. 
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szybkiego awansowania, mo liwo  wykonywania pracy w domu, d ugi urlop, 
robienie czego  powa anego przez ludzi, mia y porównywalne znaczenie za-
równo dla m odzie y ze wsi jak i z miasta100. 

Warto równie  przytoczy  wyniki bada  przeprowadzonych przez P. D ugo-
sza w ród podkarpackiej m odzie y101. Dla m odych ludzi z tego regionu dobra 
praca to taka, która przede wszystkim daje osobist  satysfakcj  i przyjemno  
(ponad 95% wskaza ) oraz umo liwia indywidualny rozwój i wykorzystanie 
zdolno ci (95%), a tak e przynosz ca wysokie korzy ci materialne (ok. 93% 
odpowiedzi). 

Wa n  kwesti  dla m odzie y jest równie  pewno  zatrudnienia, a najmniej 
istotna zdaje si  by  praca przynosz ca w adz  – ten aspekt jest wa ny jedynie 
dla ok. 32% m odych ludzi. 

Obecnie alternatyw  dla m odych ludzi, (równie  ze wsi) s  zarobkowe wy-
jazdy zagraniczne. Mo na bez trudu wskaza  regiony, w których niemal z ka -
dego gospodarstwa domowego wyjecha a w celach zarobkowych za granic  
jedna, a czasem wi cej osób. Nie jest zaskoczeniem, e w wi kszo ci dotyczy 
to ludzi m odych. Autorzy raportu „M odzi 2011” pisz  nawet o „m odzie o-
wym charakterze” dzisiejszych migracji Polaków ze wzgl du na fakt, e g ów-
nie migruj  osoby w wieku 18-30 lat. I tak, o ile w 1997 roku odsetek migruj -
cych w wieku 18-34 lata wynosi  48%, a w 2002 ju  63%, o tyle np. pod koniec 
2006 roku by o to ju  ponad 70%102.  

Szacuje si , e d u szy (dwa miesi ce i wi cej) pobyt za granic  ma za sob  
blisko dwie trzecie m odych Polaków mieszkaj cych obecnie w kraju. Autorzy 
Raportu twierdz , e na tle tych, którzy nigdy nie wyje d ali, wyró nia ich 
lepsza sytuacja dochodowa, lepsze wykszta cenie oraz wy sze aspiracje kon-
sumpcyjne. Natomiast jest i grupa takich, których pobyt za granic  niewiele 
zmieni : nadal mieszkaj  z rodzicami lub w wynaj tym pokoju, maj  niepewn  
sytuacj  zawodow  i niejasne perspektywy na samodzielne ycie. Wracaj  do 
kraju z ró nych powodów, albo dlatego, e „rozczarowali si  zagranic ” (25%), 
albo dlatego, e „osi gn li za o one cele i dostrzegli perspektywy lepszego 
ycia w Polsce” (35%), albo „z powodu t sknoty za bliskimi” (36%).  

Spo ród tych, którzy dotychczas nie wyje d ali na d u ej, ponad jedna pi ta 
planuje wyemigrowa , a ci, którzy wrócili do kraju po d u szym lub krótszym 
wyje dzie zagranicznym i nie planuj  ju  emigrowa  (prawie po owa m odych 
ludzi) to przede wszystkim osoby dobrze i bardzo dobrze wykszta cone, dobrze 
zarabiaj ce, maj ce w asny dom lub mieszkanie, pewn  sytuacj  zawodow  (s  

                                                                 
100  Ibidem, s. 3. 
101  P. D ugosz. M odzie  Podkarpacia w III Rzeczypospolitej…s. 216. 
102   K. Szafraniec. M odzi 2011...s. 375. 
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to zazwyczaj specjali ci, urz dnicy, reprezentanci wolnych zawodów), znaj cy 
j zyki obce. Powody powrotu by y zwi zane g ównie z obowi zkami w kraju  
i „przekonaniem, e tu yje si  lepiej”103.  

Omawiane badania wskazuj  na jeszcze jedn  interesuj c  kwesti , a mia-
nowicie: prawie 30% m odych ludzi nie tylko nie wyje d a o dotychczas z Pol-
ski w celach zarobkowych ale równie  wcale nie uwzgl dniaj  oni takich wy-
jazdów w swoich planach yciowych (tabela 1). A co jeszcze ciekawsze, 
dotyczy to g ównie m odych mieszka ców wsi o niskim kapitale kulturowym, 
niepewnej sytuacji zawodowej, dysponuj cych bardzo niskimi dochodami. Jak 
pisz  autorzy Raportu: „s  oni yciowo pasywni, niech tni zmianom miejsca 
zamieszkania i zmianom kwalifikacji zawodowych”104. 

Tabela 1.  Do wiadczenia i nastawienia migracyjne m odzie y (%) 

 
ród o: Raport „M odzie  2011 opracowany na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  

Warszawa. s 375 
 
 
Natomiast ci, którzy deklaruj  ch  kontynuacji do wiadcze  migracyjnych, 

czy to na czas okre lony czy te  na sta e ( cznie ok. 16% osób), to w wi kszo-
ci mieszka cy wi kszych miast, maj cy ro ne (ale najrzadziej niskie) wy-

kszta cenie, pozostaj cy bez pracy b d  pracuj cy dorywczo, a tak e bez samo-
dzielnego mieszkania i bez rodziny. Jest to grupa m odych ludzi, która „wierzy 
w zagranic ” i jest przekonana, e „tam yje si  lepiej i atwiej”105. 

 

                                                                 
103  Ibidem, s. 375. 
104  Ibidem, s. 375. 
105  Ibidem,  s. 375. 
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2.5. Miejsce rolnictwa w d eniach yciowych m odzie y 

W Polce na obszarach wiejskich mieszka, jak podaj  autorzy Raportu „M o-
dzi 2011” przygotowanego na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
wi cej ludzi m odych, bo ponad 21% osób w wieku 0-17 lat, podczas gdy  
w mie cie ok. 17%, a tak e niemal 20% w wieku 18-29 lat, a w mie cie ok. 
18%106. 

Nale y podkre li , e jeszcze dekad  temu wie  jawi a si  jako miejsce za-
mieszkania, „z którego ch tnie doje d a  si  b dzie do pracy w mie cie”. Tak 
wi c generalnie m odzie  raczej nie by a zainteresowana emigracj  ze wsi na 
masow  skal . Jak pisali autorzy: „Sk onno  do opuszczenia wsi przewa a 
w ród najm odszych. Nie przewa a jednak – co interesuj ce - w ród osób po-
siadaj cych wysoki poziom kapita u cywilizacyjnego” 107.  

To ostatnie zdaj  si  potwierdza  wyniki bada , wg których cz  m odzie-
y z regionu Ma opolski warunki ycia na wsi ocenia a jako gorsze w odniesie-

niu do tych panuj cych w mie cie, tote  w swoich planach yciowych przewi-
dywa a opuszczenie wsi108. 

Zdaniem J. Domalewskiego i P. Mikiewicza do niedawna wie  postrzegana 
by a jako miejsce, w którym yj  ludzie charakteryzuj cy si  mniejszymi aspi-
racjami i oczekiwaniami, za  m odzie  wiejska to osoby o mniejszych ambi-
cjach i umiej tno ciach109.  

Czy obecnie co  si  zmieni o w podej ciu m odych ludzi ze wsi do swojego 
miejsca zamieszkania? Wg autorów „Raportu o stanie wsi 2012” to g ównie 
ludzie starsi uwa aj , e wie  nie daje m odzie y perspektyw – uwa a tak ok. 
60% z nich, podczas gdy w ród ludzi m odych opinia taka wyra ana by a przez 
ok. 40% osób. Natomiast po owa m odzie y ze wsi i zaledwie 13% m odych 
ludzi z miasta deklaruje ch  zamieszkania na wsi.  

Co charakteryzuje t  grup , która decyduje si  zamieszka  na wsi? G ównie 
s  to osoby pochodz ce z rodzin o ni szym statusie, cz ciej ch opcy ni  
dziewcz ta i jak pisze autorka: „o mniej udanych karierach edukacyjnych  
i mniej wymagaj ce ale ceni ce jako  ycia – w zdrowym rodowisku, z dala 
od miejskiego zgie ku, nastawione na harmoni  yciow ”110.  
                                                                 
106  Ibidem, s. 363. 
107  K. Gorlach, Z. Dr g, Z. Ser ga. M ode pokolenie wsi III Rzeczypospolitej: aspiracje yciowe  

w przeddzie  integracji z Uni  Europejsk . Instytut Spraw Publicznych. Warszawa. 2003. ss.178. 
108  S. Moskal, A. Kotala, M. Ho y.  Miejsce rolnictwa w d eniach yciowych m odych mieszka -

ców wsi ma opolskiej. Prace Naukowe AE we Wroc awiu. Nr 941. Wroc aw. 2002. s. 6. 
109  J. Domalewski, P. Mikiewicz. M odzie  w zreformowanym systemie szkolnym. IRWiR PAN. 

Toru -Warszawa. 2004. s. 33. 
110  K. Szafraniec. Szanse m odzie y wiejskiej. [w:] Polska wie  2012. Raport o stanie wsi. Wydaw-

nictwo Naukowe SCHOLAR. Warszawa. 2012. s. 216. 
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M odzie  pochodz ca ze wsi ale nie decyduj ca si  na powrót w rodzinne 
strony to przede wszystkim absolwenci wy szych uczelni – niemal dwie trzecie 
nie wraca na wie . Ponadto cz ciej tak  decyzj  podejmuj  m ode kobiety,  
a jej powodów mo e by  kilka, np.: brak pracy na obszarach wiejskich poza 
rolnictwem, wybór modelu ycia, który zak ada szeroko rozumian  niezale -
no  wspó czesnej kobiety, a tak e ch  „posiadania partnera o wy szym lub co 
najmniej porównywalnym statusie i obiecuj cych perspektywach ycio-
wych”111. Na wie  nie wracaj  tak e zdaniem powy szej autorki m odzi z re-
gionów gdzie dominuje rolnictwo tradycyjne oraz przewa aj  rodziny o niskim 
statusie.   

M odzi ludzie, decyduj cy si  pozosta  b d  wróci  na wie , wi  swoj  
przysz o  z ró nego rodzaju aktywno ci  zawodow  ale na pewno nie z rolnic-
twem.  

Tak by o 10 lat temu kiedy to m odzie  zdecydowanie bardziej negatywnie 
ocenia a prac  „na swoim” w rolnictwie ni  poza nim. Tylko nieco wi cej ni  
13% badanych twierdzi o, e chcia oby prowadzi  gospodarstwo rolne. Jedno-
cze nie 70% badanych by o gotowych podj  prac  poza rolnictwem nawet  
w warunkach gdy nie byli pewni jej op acalno ci. W sytuacji odwrotnej – tzn. 
pracy na swoim w rolnictwie, przy braku pewno ci op acalno ci biznesu odse-
tek ten spada  do 33%. Jak wynika z przytoczonych bada , bardziej sk onne do 
prowadzenia gospodarstwa rolnego by y osoby posiadaj ce niskie wykszta ce-
nie, a jak pisali K. Gorlach, Z. Dr g i Z. Ser ga wa ne by o to, i  by o to „po-
kolenie nie posiadaj ce ju  wyra nie kompleksu wiejsko ci”112.  

W tym czasie m odzie  z regionu Ma opolski z najlepsz  sytuacj  spo ecz-
no-zawodow  uto samia a przedsi biorc  mieszkaj cego w mie cie i prowa-
dz cego w asn  firm . Kolejne miejsce w rankingu owych sytuacji zajmowa  
przedsi biorca prowadz cy w asn  firm , który mieszka na wsi i nie zajmuje 
si  dodatkowo prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Trzecie miejsce nale a o 
do przedsi biorcy zamieszkuj cego na wsi, który prowadzi w asn  firm  oraz 
niewielkie gospodarstwo. W tym rankingu du e gospodarstwo towarowe mia o 
miejsce przedostatnie, a sytuacja ch opa-robotnika ostatnie.  

Warto równie  zauwa y , e oceny sytuacji zwi zanych z rolnictwem i wsi  
by y w ród dziewcz t wyra nie gorsze, ani eli w ród ch opców113. 

Nik e zainteresowanie prac  w rolnictwie nie powinno dziwi , szczegól-
nie w kontek cie oceny zawodu rolnika – zdaniem F. Bujaka jest on jednym 
                                                                 
111  Ibidem, s. 217. 
112  K. Gorlach, Z. Dr g, Z. Ser ga. M ode pokolenie wsi III Rzeczypospolitej: aspiracje yciowe  

w przeddzie  integracji z Uni  Europejsk … s.178. 
113  S. Moskal, A. Kotala, M. Ho y. Miejsce rolnictwa w d eniach yciowych m odych mieszka ców 

wsi ma opolskiej…s. 3. 
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z najni ej ocenianych zawodów (nieco ni ej oceniony zosta  tylko robotnik 
fizyczny). Rolnik przegra  z takimi profesjami jak biznesman, aktor, urz d-
nik, nauczyciel, polityk, weterynarz, itd. Jak pisze autor bada : „Na niski 
presti  zawodu rolnika u badanych, istotny wp yw wydaje si  wywiera  
ocena pracy w rolnictwie jako ci kiej, nieop acalnej, brudnej, niewdzi cz-
nej”114. 

Ale co ciekawe zupe nie inaczej oceniony zosta  zawód „rolnika indywidu-
alnego na rednim gospodarstwie” w takcie bada  przeprowadzonych przez 
CBOS w 2009 roku. Prezentowany w ich ramach ranking zawodów (na 33 za-
wody) sytuuje rolnika na 13 miejscu z 61-procentowaym wskazaniem na zawód 
o du ym powa aniu i 31% rednim. Zaledwie 5% uzna o, e ten zawód cieszy 
si  ma ym powa aniem, podczas gdy 3% nie potrafi o odpowiedzie  na tak 
postawione pytanie. Jak podaj  autorzy bada  zawód rolnika nieco rzadziej 
ceniony by  przez osoby m odsze i z wy szym wykszta ceniem115.  

Obecnie m odzi ludzie coraz rzadziej interesuj  si  prac  w gospodarstwie 
rolnym. Perspektywa bycia rolnikiem zdecydowanie nie le y w polu zaintere-
sowa  ludzi m odych – w 1998 roku gotowo  do podj cia pracy w gospodar-
stwie deklarowa o 0,1% m odzie y, za  dziesi  lat pó niej 0,2% (jest to kilka 
osób w kilkutysi cznej zbiorowo ci)116.  

Z podobnymi wielko ciami mo na si  spotka  w literaturze od wielu lat,  
a obejmuj  one wyniki bada  prowadzonych przez wielu autorów np. badania 
J. Domalewskiego117 z okolic P ocka wskazywa y, e w tym regionie tylko 1% 
m odzie y wiejskiej chcia oby wi za  sw  przysz o  z rolnictwem, za  bada-
nia przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie m odzie y, wskaza y, e jedynie 
2% badanych i to przewa nie uczniów zasadniczych szkó  zawodowych wska-
za o na zawód rolnika jako ten, który b d  wykonywali po uko czeniu szko-
y118. Podobne wielko ci podawali tak e inni autorzy na podstawie prowadzo-

nych przez siebie bada  m.in. S. Moskal, A. Kotala, M. Ho y119.  

                                                                 
114  F. Bujak, J. Zagórski. Presti  spo eczny zawodu rolnika w opinii m odzie y ko cz cej szko y 

rolnicze. Wie  i rolnictwo, 2(119). Warszawa. 2003. s. 122-131. 
115  Komunikat z bada : „Presti  zawodów”. CBOS BS/8/2009. s. 3. Pozyskano z: http://www.cbos.pl 

/SPISKOM.POL/2009/K_008_09.PDF.  
116  K. Szafraniec. M odzi 2011... s. 375. 
117  J. Domalewski. Orientacje yciowe m odzie y wiejskiej… s. 121-133. 
118  Komunikat z bada : „Spo eczny obraz wsi”. CBOS BS/135/135/1998. Warszawa. s. 24. Pozyska-

no z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/1998/K_135_98.PDF. 
119   S. Moskal, A. Kotala, M. Ho y. Miejsce rolnictwa w d eniach yciowych m odych mieszka ców 

wsi ma opolskiej...s. 4. 
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Jak podaj  autorzy Raportu „M odzi 2011” obecnie przejmowanie przez 
m odych ludzi gospodarstw rolnych ró nie przebiega w ró nych regionach kra-
ju (rys. 8). I tak najcz ciej przejmowane s  przez m odych rolników gospodar-
stwa we wschodnich i centralnych regionach kraju, a tak e w Wielkopolsce,  
„a wi c tam, gdzie – z jednej strony – nie ma lepszej alternatywy dla rolnictwa, 
a z drugiej – gdzie istnieje tradycja dobrego gospodarowania”120.  

 

ród o: Raport „M odzi 2011” opracowany na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  
Warszawa s. 364 

Rys. 8. Odsetek m odych rolników w ród ogó u rolników wg województw w 2009 roku  

Od kilkunastu lat w Polsce prowadzone s  dzia ania maj ce na celu wspie-
ranie m odych rolników. Pierwsze tego typu przedsi wzi cia, jak podaj   
M. Bogusz i B. Kie basa, dotyczy y dzia ania „U atwianie startu m odym rolni-
kom”, realizowane z SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno cio-
wego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 (zwanego tak e SPO-Rol. 
2004-2006). Obowi zywa a wówczas zasada, e z dotacji mog a skorzysta  
osoba, która „po raz pierwszy podejmowa a si  prowadzenia gospodarstwa 
rolnego i stawa a si  posiadaczem samoistnym lub zale nym gospodarstwa nie 
wcze niej ni  12 miesi cy przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie”. 
Istotnym kryterium by o posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, 
jednak pó niej zrezygnowano z niego i wymogiem obowi zuj cym by o uzu-

                                                                 
120  K. Szafraniec. M odzi 2011.. s. 364. 
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pe nienie wykszta cenia w okresie do pi ciu lat od momentu rozpocz cia dzia-
alno ci rolniczej121. 

Obecnie szans  dla m odych rolników, przewidzian  w Programie Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a kontynuowan  z poprzedniej per-
spektywy finansowej, jest Premia dla m odych rolników (czyli pomoc na roz-
pocz cie dzia alno ci gospodarczej na rzecz m odych rolników).  

Pomoc jest kierowana wy cznie do m odych ludzi (do 40 r. .), o odpowied-
nich kwalifikacjach zawodowych (albo z o y deklaracj , e uzupe ni kwalifika-
cje w ci gu 3 lat od momentu dor czenia decyzji o przyznaniu pomocy), które 
rozpoczynaj  prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kieruj cy. Wynosi ona 
sto tysi cy z  i jest wyp acana w dwóch ratach ( pierwsza wynosi 80%, a druga 
20% ca ej kwoty). Na premie przewidziane jest: 456 849 802 euro ze rodków 
unijnych, a razem z krajowymi daje to: 717 997 734 euro. 

Osoba, która ubiega si  o przyznanie pomocy zobowi zana jest rozpocz  
„urz dzanie gospodarstwa rolnego” przed momentem z o enia wniosku ale nie 
wcze niej ni  na jeden rok przed jego z o eniem. Istotne jest to, e pomoc mo e 
by  przyznana jednorazowo konkretnej osobie i na konkretne gospodarstwo. Wyj -
tek stanowi sytuacja gdy dotyczy to gruntów rolnych, które by y cz ci  sk adow  
gospodarstw obj tego pomoc  ale pomoc cho  przyznana, nie zosta a wyp acona. 

Gospodarstwo m odego rolnika, który zechce skorzysta  z takiej formy  
pomocy b dzie musia o spe ni  kilka kryteriów, a mianowicie: 
– „ma powierzchni  u ytków rolnych równ  co najmniej redniej krajowej,  

a w przypadku gospodarstw po o onych w województwie o redniej ni szej 
ni  krajowa – równ  co najmniej redniej wojewódzkiej, oraz nie wi ksz  
ni  300 ha; 

– przynajmniej 70 proc. minimalnej wielko ci, o której mowa w punkcie po-
wy ej (cz  podstawowa gospodarstwa), stanowi przedmiot w asno ci be-
neficjenta, u ytkowania wieczystego lub dzier awy z zasobu w asno ci rol-
nej Skarbu Pa stwa lub JST (jednostki samorz du terytorialnego); 

– ma wielko  ekonomiczn  nie mniejsz  ni  13 tys. euro i nie wi ksz  ni  
150 tys. euro, a w wyniku realizacji biznesplanu nast pi wzrost wielko ci 
ekonomicznej gospodarstwa co najmniej o 10 proc” 122. 

                                                                 
121  B. Kie basa, M. Bogusz. Wp yw rodków pomocowych UE na tworzenie gospodarstw m odych 

rolników. Marketing i Rynek. 10/2014. Warszawa. 2014. s. 98. 
122  Rozwój gospodarstw – m ody rolnik w PROW 2014-2020. Pozyskano z: 

http://www.farmer.pl/finanse/dotacje-i-doplaty/rozwoj-gospodarstw-8211-mlody-rolnik-w-prow-
2014-2020,54772.html. Data dost pu: 4.01.2015r. 
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M ody rolnik zobowi zuje si  do prowadzenia uproszczonej rachunkowo ci, 
a uzyskan  pomoc zainwestuje w „budynki, budowle, nowe technologie, zak a-
danie plantacji wieloletnich z wyj tkiem plonuj cych krócej ni  5 lat (truskaw-
ki), maszyny, zakup zwierz t gospodarskich stanowi cych stado podstawo-
we”123.  

W kontek cie zainteresowania m odych ludzi sprawami rolnictwa, interesu-
j cy jest scenariusz zaprezentowany przez autorów Raportu „M odzie  na wsi” 
dotycz cy dzieci bogatych rolników. Wg niego – maj  one konkretnie zapla-
nowan  przysz o  gdy  dziedzicz  dobrze prosperuj ce przedsi biorstwo. Ich 
edukacja obejmuje podj cie studiów wy szych zwi zanych z rolnictwem „ eby 
lepiej zarz dza  rodzinnym biznesem”. Jak pisz  autorzy Raportu: „Oni,  
podobnie jak dzieci elity, maj  zarówno mo liwo  wyjechania, jak i zostania 
w rodzinnej miejscowo ci. Studia, które ko cz , s  wysokiej jako ci, wracaj c 
nie musz  si  przejmowa  ograniczonym rynkiem pracy – maj  na nim zare-
zerwowane miejsce”124. 

Osoby m ode decyduj ce si  zwi za  zawodowo z prowadzeniem gospodar-
stwa rolnego czyli „m odzi nast pcy” s  coraz lepiej wykszta ceni, a tak e maj  
fachowe przygotowanie. Przybywa w ród nich osób z wy szym wykszta ce-
niem (z ok. 2% w 2003 roku do niemal 9% w roku 2009), a ubywa tych, którzy 
maj  ni sze (zasadnicze zawodowe i ni ej – z 70% w 2003 roku do 50%  
w roku 2009)125.  

Jak zmienia  si  poziom wykszta cenia m odych rolników w Polsce w latach 
2003 – 2009 prezentuj  dane zamieszczone na rys. 9.  

Mo na stwierdzi , e w krótkim okresie czasu (sze ciu lat) redni poziom 
wykszta cenia m odych rolników znacz co wzrós . Zdecydowanie zwi kszy  
si  ich udzia  w grupach osób z wykszta ceniem wy szym, policealnym i red-
nim zawodowym (z ok. 25% do ponad 40%).  

 
 
 

                                                                 
123  M ody Rolnik w nowym PROW 2014-2020.  Pozyskano z: http://www.farmer.pl/finanse/dotacje-

i-doplaty /mlody-rolnik-w-nowym-prow-2014-2020,51440.html,data dost pu: 15.01.2015r. 
124  Raport „M odzie  na wsi”. 2011. Polsko-Ameryka ska Fundacja Wolno ci. Warszawa. s. 51. 
125  K. Szafraniec. M odzi 2011… s. 364. 
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ród o: Raport „M odzi 2011” opracowany na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.    
Warszawa s. 364 

Rys. 9. Zmiany w poziomie wykszta cenia m odych rolników w latach 2003-2009 (%) 

2.6 Orientacje yciowe oraz system warto ci m odzie y wiejskiej  

W pierwszych latach ycia dziecko przyjmuje warto ci i je realizuje, pod-
wiadomie i wiadomie przyjmuje pewne zasady i normy, które potem w zale -

no ci od poziomu swojego rozwoju i aktywno ci, zmienia, modyfikuje. Doro li 
zazwyczaj „ przenosz na dziecko to co uwa aj za wa ne w swoim yciu”126. 
Poprzez na ladowanie rodziców dziecko przyjmuje warto ci i na tej podstawie 
buduje swój w asny wiat ale pocz wszy od ok. 12-tego roku ycia sytuacja ta 
ulega stopniowej zmianie. Warto ci przyj te wcze niej, je eli s nadal akcep-
towane, zaczynaj by postrzegane jako swoje w asne. Natomiast od mniej 
wi cej osiemnastego roku ycia nast puje „okres autentyczno ci zasad i warto-
ci”. Czasami zdarza si , e nastolatek g boko wierz cy w wyznawane przez 

siebie warto ci, próbuje narzuci je innym osobom. Dopiero od 24 roku ycia 
uznanie i deklarowanie warto ci jest konkretne i realistyczne, a realizm warto-
ci polega na „uwzgl dnianiu drugiego cz owieka oraz na liczeniu si z wyma-

ganiami rzeczywisto ci biologicznej, spo ecznej, kulturowej, religijnej”127. 
Badania obejmuj ce orientacje yciowe m odzie y prowadzone na prze o-

mie wieków pokazuj  pewien obraz m odego pokolenia wsi. Czy ró ni si  on 
bardzo od obrazu wspó czesnej m odzie y? Próby odpowiedzi na tak postawio-
ne pytanie podejmowa o wielu autorów. Oto niektóre z nich.  

                                                                 
126  A. B asiak. M odzie  - wiat warto ci. Wydawnictwo WAM. Kraków. 2002. s. 386. 
127  Ibidem, s. 386. 
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Otó  w badaniach J. Domalewskiego na próbie m odzie y wiejskiej z gminy 
Bielsk k. P ocka wyró niono cztery typy orientacji yciowych, pozostaj cych  
w zwi zku z systemem warto ci, a wi c orientacj  na karier  zawodow , na 
materialny sukces, na sukces osobisty i rodzinny, na ycie wg wyznawanych 
warto ci. Wi kszo  badanych by a zorientowana na szcz cie osobiste i ro-
dzinne, niezale nie od pochodzenia (53%). Co trzeci badany stawia  na karier  
zawodow  ale co znamienne, najrzadziej pojawia a si  ta orientacja w wypo-
wiedziach dzieci ch opskich. Natomiast nieznaczny odsetek respondentów (2%) 
interesowa  si  osi gni ciem wysokiego standardu materialnego128.  

Dla porównania, w badaniach uczniów z kilku liceów sto ecznych oraz lice-
ów w podwarszawskich miejscowo ciach, respondenci wielokrotnie rzadziej 
wskazywali na ma e stwo jako warto  dla nich najwa niejsz  (tylko ok. 4% 
wyrazi o ch  szybkiego zawarcia ma e stwa, a 53% zaj o stanowisko, e 
rodzina jest wa na ale istotniejsze jest osi gni cie najpierw stabilizacji ycio-
wej). Z bada  tych wynika, e warto ci materialne by y dla po owy licealistów 
bardzo wa ne - dobrobyt mia  dla nich pierwszoplanowe znaczenie - za  dla 
drugiej po owy nie by y one ani niezb dne z punktu widzenia pomy lno ci y-
ciowej ani te  g ównym kryterium przy wyborze pracy129.  

Badania przeprowadzone w 2000 roku przez E. Piotrowicz w trzech szko-
ach wiejskich województwa wielkopolskiego, na próbie uczniów ówczesnych 

klas ósmych, wskazuj , e jedynie nieca e 22% uczniów wspomnia o o pieni -
dzach jako o warto ci najwa niejszej dla nich i to raczej w kontek cie okolicz-
no ci pomocniczych w realizacji planów. Natomiast sukcesu yciowego ucz-
niowie ci upatrywali przede wszystkim w dobrym zawodzie, dobrej pracy, 
szcz liwej rodzinie, g bokiej mi o ci oraz uznaniu ludzi130.  

Obecnie jak pisz  autorzy Raportu „M odzi 2011” m odzie  wiejska „cho  
skromniejsza od miejskiej zamierza realizowa  ró ne wzory kariery i ró ne 
style ycia i aspirowa  do wysokich statusów spo ecznych”. Z bada  tych wy-
nika, e wysoki status spo eczny jest wa ny dla 40% wiejskiej (i blisko 60% 
miejskiej) m odzie y, a wysokie dochody (powy ej 3500 z  na pocz tek) dla 
ok. 30% wiejskiej i 50% miejskiej m odzie y. Ró nica dodatkowo jest taka, e 
m odzie  wiejska cz ciej godzi si  na rol  szeregowego pracownika131. Te 
ró nice pomi dzy opiniami m odych ludzi ze wsi i z miasta s  równie  widocz-
ne w przypadku „spraw wa nych, a wi c deklaracji odno nie braku na ogów, 
                                                                 
128  J. Domalewski. Orientacje yciowe m odzie y wiejskiej… s.121-133. 
129  H. wida-Ziemba. Obraz wiata i bycia w wiecie. M odzie  ko ca tysi clecia. Wydawnictwo 

Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa. 2000. 
130  E. Piotrowicz. Plany i perspektywy yciowe uczniów ko cz cych szko  podstawow  na wsi. 

Problemy O wiaty i Wychowania, Zeszyt 8. 2000. s. 1-8. 
131  K. Szafraniec. M odzi 2011... s. 370. 
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unikania nieodpowiedniego towarzystwa czy te  spokojnego, niewymagaj cego 
ycia – wszystkie te kwestie s  istotniejsze dla m odych ludzi ze wsi ni  z mia-

sta. Szczegó owe dane dotycz ce „spraw wa nych” deklarowanych przez m o-
dzie  znajduj  si  na rys. 10. 

Badania P. D ugosza pokazuj , e dla m odego pokolenia Podkarpacia  
w systemie warto ci najwa niejsze jest znalezienie dobrej pracy – takiej odpo-
wiedzi udzielili niemal wszyscy badani m odzi ludzie. Niemal równie wa ne 
jest dla nich posiadanie przyjació , oraz szcz liwe ycie rodzinne, a tak e zdo-
bycie ludzkiego szacunku (w obu przypadkach odsetek wskaza  przekroczy  
90%). D enia takie jak zdobycie maj tku, uko czenie wy szej uczelni czy 
osi gni cie wysokiego stanowiska zajmuj  co prawda nieco dalsze pozycje  
w rankingu lecz nadal ciesz  si  wysokim zainteresowaniem na poziomie ok. 
70-80% wskaza . 

 
 

 
 

ród o: Raport „M odzie  2011 opracowany na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  
Warszawa. s . 370 

Rys. 10. Sprawy wa ne w yciu 19-letniej m odzie y wiejskiej i miejskiej (%) 

Najmniej atrakcyjna i istotna dla m odych ludzi jest „orientacja hedoni-
styczna”, jak j  okre li  autor, a wi c „ ycie chwil  dla przyjemno ci i zaba-
wy”, a tak e udzia  we w adzy132.  

                                                                 
132   P. D ugosz. M odzie  Podkarpacia w III Rzeczypospolitej...s. 185. 
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Interesuj cy ranking warto ci najwa niejszych i tych mniej wa nych dla 
m odych ludzi prezentuj  autorzy bada  obejmuj cych style ycia uczniów  
i studentów. Otó  najistotniejsze dla nich bezdyskusyjnie s  rodzina oraz uczu-
cia (mi o , przyja ). W dalszej kolejno ci zaczynaj  si  pojawia  ró nice 
pomi dzy uczniami, a studentami. I o ile w przypadku tych pierwszych kolejne 
miejsca zajmuj : bogactwo, pieni dze, praca, zdrowie, o tyle w przypadku dru-
giej grupy praca i zdrowie stawiane s  zdecydowanie przed zamo no ci . Co 
ciekawe i chyba wymagaj ce refleksji, w przypadku zarówno uczniów jak  
i studentów dobra zabawa ceniona jest wy ej ni  takie warto ci jak Bóg i reli-
gia, które plasuj  si  na ostatnich miejscach rankingu133. 

Na koniec warto jeszcze wspomnie  o miejscu wypoczynku w systemie 
spraw wa nych dla dzieci i m odzie y ze wsi. Badania CBOS z 2013 roku po-
kazuj , e zdecydowana wi kszo  ankietowanych mieszkaj cych w du ych 
miastach (89%) i mniej wi cej po owa pochodz ca z mniejszych miast zadekla-
rowa a, e wszystkie dzieci z rodziny wyjecha y na letni wypoczynek. Niestety 
w wi kszo ci wiejskich gospodarstw domowych (68%) adne dziecko nie wy-
jecha o na wakacje i jedynie 28% rodzin zapewni o wypoczynek poza domem 
wszystkim dzieciom w rodzinie134. 

Fakt ten, niestety nie le cy w kr gu zainteresowania decydentów, stanowi 
bardzo istotny element zró nicowania spo ecznego dzieci i m odzie y ze wsi  
i z miasta - zdecydowanie na niekorzy  obszarów wiejskich. 

 

                                                                 
133  B. Fatyga, P. Zieli ski. Warszawskie badanie stylów ycia m odzie y „Narkotyki  

w kulturze m odzie y miejskiej". Koncepcja i wyniki bada . OBM UW. Warszawa.2008. s. 39.  
134  Komunikat z bada : „Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów”. CBOS 

BS/135.2013. s. 7. Pozyskano z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_135_13.PDF. 
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3. SPECYFIKA OBSZARÓW WIEJSKICH KRAJU  
I MA OPOLSKI ORAZ PROBLEMY ICH  
ROZWOJU 

3.1. Zró nicowanie terytorialne wsi polskiej i ma opolskiej 

 

Polska jest krajem charakteryzuj cym si  du ym zró nicowaniem oraz nie-
równomierno ci  rozwoju gospodarczego poszczególnych obszarów wiejskich. 
Przyczyn tej niespójno ci mo na doszukiwa  si  g ównie w historii a wi c  
w zaborach, które podzieli y ziemie polskie pomi dzy trzy pa stwa, oraz  
w masowych migracjach powojennych zwi zanych ze zmian  granic pa stwo-
wych. O podziale na relatywnie korzystn  i niekorzystn  struktur  demogra-
ficzn  Polski uwzgl dniaj c uwarunkowania historyczne wskazuje równie   
M. Stanny135.  

Skutki tych ró nic daj  si  np. zauwa y  przy analizie struktury wykszta ce-
nia osób powy ej 14-go roku ycia. Znacz cym wska nikiem jest m.in. odsetek 
osób o wykszta ceniu niepe nym podstawowym. Niezwykle wyra na jest ró ni-
ca pomi dzy gorzej wykszta con  wschodni  cz ci  kraju (dawny zabór rosyj-
ski) oraz terenami uprzednio niemieckimi gdzie po wojnie zamieszkali przesie-
dle cy ze wschodu, a Wielkopolsk  oraz dawn  Galicj , gdzie zamieszkuje 
ludno  lepiej wykszta cona. Wa ne zmiany struktury wykszta cenia nast pi y 
po II wojnie wiatowej. Poprawa tej struktury wyst powa a we wszystkich re-
jonach, nie niweluj c jednak e dotychczasowego zró nicowania przestrzenne-
go. Nie zanika ono pomimo rozwoju szkolnictwa, migracji i innych czynników. 
Zró nicowanie obszarów wiejskich oprócz przyczyn wy ej wymienionych wy-
nika równie  z po o enia wzgl dem o rodków miejskich i przemys owych oraz 
szlaków komunikacyjnych.  

Zdaniem A. Rosnera „na kszta towanie si  przestrzennego zró nicowania 
struktury gospodarczej (a w wielu przypadkach równie  innych struktur: demo-
graficznej, sieci osadniczej itp.) na obszarach wiejskich istotny wp yw wywie-
ra o równie  po o enie o charakterze peryferyjnym w stosunku do centrów 

                                                                 
135 M. Stanny. Spo eczno – ekonomiczne zró nicowanie obszarów wiejskich. [w:] Polska wie  2012. 

Raport o stanie wsi. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. Warszawa. 2012. s. 152. 



 ________________________________________________________________________ M odzie  wiejska… 
 

 57

rozwoju, a wi c przewa nie po o enie peryferyjne w uk adzie wojewódz-
kim”136. Wed ug tego autora szczególny przypadek stanowi  obszary przygra-
niczne, które do 1989 r. posiada y taki w a nie peryferyjny gospodarczo cha-
rakter, podczas gdy po liberalizacji ruchu granicznego, rozwój gospodarczy, 
g ównie handel, sprawi , e miejscowa ludno  mia a mo liwo  zarobkowania. 
Ta ostatnia uwaga dotyczy a g ównie pogranicza zachodniego ale równie , 
cho  w mniejszym stopniu wschodniego i po udniowego.  

Na specyficzn  sytuacj  terenów wschodnich czyli tzw. ciany wschodniej 
oraz regionów pó nocnych, dotkni tych upadkiem rolnictwa wskazywa  rów-
nie  Kocik mówi c „o regionalnym zró nicowaniu biedy”137.  

Obszary wiejskie w Polsce stanowi  93% ca kowitej powierzchni kraju,  
a znajduje si  tu ponad 43 tys. miejscowo ci wiejskich. Cho  pe ni  one obec-
nie wiele funkcji, zarówno w sferze konsumpcji, jak i produkcji rolniczej i po-
zarolniczej, to jednak wci  znacz co odbiegaj  poziomem ycia od terenów 
miejskich, ze wzgl du na kwestie gospodarcze, spo eczne i kulturowe. Liczba 
mieszka ców wsi od 2004 r. wzros a o ponad 230 tys. osi gaj c w 2010 r. 
wielko  ponad 15 mln mieszka ców, co stanowi o 39% ogó u mieszka ców 
kraju. Wg szacunków G ównego Urz du Statystycznego w kolejnych latach 
taka tendencja b dzie si  utrzymywa a (odsetek mieszka ców wsi z 38,3%  
w 2002 r. mo e wzrosn  a  do 42,6% w 2030 r.)138. 

Je eli chodzi o ziemie polskie, ewolucja ch opskiego rolnictwa zachodzi a 
bez przeszkód w drugiej po owie XIX wieku i a  do I wojny wiatowej, a wi c 
w okresie rozbiorów, zatem w odmiennym rytmie, zale nym od tempa rozwoju 
gospodarki ka dego z pa stw zaborczych. Okres mi dzywojenny z wielu przy-
czyn (m.in. wiatowy kryzys lat trzydziestych) nie sprzyja  przemianom rolnic-
twa, podobnie jak ca y d ugi okres gospodarki nakazowo - rozdzielczej; z tego 
powodu utrzyma  si  do chwili obecnej zró nicowany terytorialnie obraz pol-
skiej wsi, ukszta towany w do  ju  odleg ej przesz o ci139.  

Takim regionem o mocno zarysowanej odr bno ci na tle reszty kraju jest 
Polska po udniowo – wschodnia, w okresie rozbiorów znajduj ca si  w grani-
cach monarchii habsburskiej i okre lana wówczas mianem Galicji, a obecnie 

                                                                 
136  A. Rosner. Wiejskie obszary problemowe pod k tem widzenia rozwoju gospodarczego [w:]  

Lokalne bariery rozwoju obszarów wiejskich red. Rosner A. Fundacja Programów Pomocy dla 
Rolnictwa. Warszawa. 2000. s. 12-29.  

137 L. Kocik. Trauma i eurosceptycyzm polskiej wsi. TAiWPN UNIVERSITAS. Kraków. 2001.  
138 FAPA. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa. Szanse i zagro enia oraz potencjalne kierun-

ki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w uj ciu regionalnym. Raport podsumowuj cy. War-
szawa. 2012. s. 30. 

139 S. Moskal. Kierunki rozwoju wsi ma opolskiej a pogl dy i postawy u ytkowników drobnych 
gospodarstw. Krakowskie Studia Ma opolskie nr 3. Toru . 1999.   
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niekiedy uto samiana z Ma opolsk . Jest to region o du ym rozdrobnieniu go-
spodarstw oraz przeludnieniu agrarnym, relatywnie dobrze rozwini tej infra-
strukturze technicznej, do  dobrym standardzie cywilizacyjnym wsi. W tym 
regionie od dawna powszechnym by  wzór czenia pracy w gospodarstwie 
rolnym z prac  poza rolnictwem, cz sto zwi zanej z dojazdami. Takie migracje 
wahad owe by y mo liwe dzi ki do  g stej sieci lokalnych o rodków miej-
skich. Jednak na skutek tak powszechnej dwuzawodowo ci, jest to region  
o najwy szej g sto ci zaludnienia, a redni obszar gospodarstwa w wielu gmi-
nach nie przekracza 3-3,5ha. Jest to równie  region o najni szym stopniu roz-
woju funkcji rolniczej i wynikaj cym z dwuzawodowo ci zjawiskiem wspo-
mnianych ju  migracji wahad owych (dojazdów do lokalnych rynków pracy)140.  

Gdy mowa o zró nicowaniu obszarów wiejskich nie sposób nie wspomnie  
o odmienno ciach struktury agrarnej, które równie  posiadaj  pod o e histo-
ryczne.  

W tym miejscu potrzebne jest pewne wyja nienie. Naturalna ewolucja  
gospodarstw ch opskich, zachodz ca wraz z rozwojem gospodarczym, a pole-
gaj ca na coraz pe niejszym w czaniu si  ich w spo eczny podzia  pracy, ma 
dwojaki charakter, a dok adniej mówi c biegnie dwoma torami141.  

Pierwszy, okre lany jako profesjonalizacja ch opskiego rolnictwa, polega na 
coraz silniejszym wi zaniu si  z rynkiem (wzrost wska nika towarowo ci)  
i charakteryzuje si  post puj c  specjalizacj  produkcji, wzrostem udzia u  
kapita u w strukturze potencja u produkcyjnego, tendencj  do ograniczania 
nak adów pracy ywej oraz do powi kszania obszaru gospodarstwa, które staje 
si  instrumentem uczestniczenia w spo ecznym podziale pracy poprzez wyko-
nywanie zawodu rolnika. Efektem tej ewolucji jest typ gospodarstwa rolnego 
okre lany cz sto jako farmerski.  

Drugi kierunek zmian zwi zany jest z podejmowaniem przez rolników 
(zwykle maj cych niewielkie gospodarstwo) pracy zarobkowej poza rolnic-
twem. Prowadzi on poprzez etapy okre lane jako „ch op-robotnik”, „robotnik-
ch op”, „pracownik z dzia k ”, co oznacza coraz wi ksze znaczenie dochodów 
pozarolniczych w bud ecie rodziny, stopniowe ograniczanie produkcji (której 
g ówn  funkcj  staje si  samozaopatrzenie) oraz rozdrabnianie gospodarstw w 
rytmie kolejnych dzia ów rodzinnych. Proces ten oznacza roz o one w czasie 

                                                                 
140  M. Stanny. Spo eczno – ekonomiczne zró nicowanie obszarów wiejskich…s. 161. 
141  A. Wo . Strategiczne dylematy rozwoju polskiego rolnictwa. [w:] Wie  i rolnictwo na rozdro u. 

red. Bukraba-Rylska I., Stacewicz J., Wieruszewska M. IRWiR. PAN. Warszawa. 1993. 
 W. Golka, Z. Wójcicki. Ekologiczna modernizacja gospodarstw rolnego. Monografia. Wydawnic-

two IBMER. Warszawa. 2006. s. 15. 
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odchodzenie od rolnictwa bez opuszczania wsi oraz uczestniczenie w spo ecz-
nym podziale pracy poprzez zawód nierolniczy142.  

W wyniku opisanych wy ej przeobra e  nast puje polaryzacja struktury ob-
szarowej ch opskich gospodarstw: zmniejsza si  udzia  procentowy gospo-
darstw rednich, na rzecz b d  du ych, b d  kar owatych. Z tego te  wzgl du 
stopie  spolaryzowania struktury obszarowej w danym regionie po rednio 
wiadczy o jego zaawansowaniu w rozwoju gospodarczym. 

Jak podaje wielu autorów na terenie Polski wyró ni  mo na nast puj ce, 
wyra nie odmienne obszary143: 
A) Obszar Polski zachodniej i pó nocnej (tereny przed II wojn  wiatow  nale-

ce do Niemiec) po wojnie zasiedlony przez ludno  polsk . Na tym tere-
nie utworzono szczególnie wiele PGR-ów, a ich udzia  w powierzchni UR  
w niektórych województwach przekracza  50%, podczas gdy w innych rejo-
nach kraju odsetek ten by  niewielki, na ogó  poni ej 20%. Na ziemiach  
zachodnich i pó nocnych ukszta towa a si  specyficzna posta  osadnictwa  
w postaci osiedli z o onych z bloków zasiedlonych przez pracowników 
PGR. Region ten charakteryzuje si  silnie spolaryzowan , do  dobr  struk-
tur  agrarn  ale niezbyt korzystn  kondycj  demograficzn  ludno ci.  

B) Obszar rodkowo-zachodni, odpowiadaj cy w przybli eniu terenom nale -
cym w XIX w. do Prus, a po I wojnie wiatowej do Polski. Nale y tu Wiel-
kopolska oraz te tereny uzyskane po 1945 r., gdzie pozosta a wi kszo  
wiejskiej ludno ci autochtonicznej ( l sk Opolski). Charakteryzuje si  on 
do  spolaryzowan  i relatywnie dobr  struktur  agrarn , bardzo dobrym 
wyposa eniem technicznym, wysokim standardem cywilizacyjnym wsi, 
bardzo dobr  kondycj  demograficzn  oraz wysok  kultur  roln 144. Doda  
nale y do powy szego relatywnie dobr  struktur  wykszta cenia. 

C) Obszar rodkowo-wschodni – najbardziej problemowy region kraju, charak-
teryzuj cy si  struktur  agrarn  s abo spolaryzowan , z przewag  gospo-
darstw rednich, niskim standardem cywilizacyjnym wsi oraz zapó nieniem 
technicznym rolnictwa. Jest to obszar ma ych wsi, s abej infrastruktury  
i rzadkiej sieci o rodków miejskich. Struktura wieku mieszka ców jest nie-
korzystna, a na wschodnim skraju tego obszaru wyst puje wr cz wyludnia-

                                                                 
142  A. Szeptycki, Stan i kierunki rozwoju techniki oraz infrastruktury rolniczej w Polsce. Wydawnic-

two IBMER. Warszawa. 2005. s. 24-32.   
143  S. Moskal. Zasoby ziemi i pracy a wyposa enie techniczne i wielko  produkcji w rodzinnych 

gospodarstwach rolnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 1-2. 1993.   
 I. Frenkel, A Rosner. Ludno  i wiejski rynek pracy w Polsce. Rynki wiejskie: ziemia, kapita , 

praca. IRWiR. Warszawa. 2001. 
144  S. Moskal. Zasoby ziemi i pracy a wyposa enie techniczne i wielko  produkcji w rodzinnych 

gospodarstwach rolnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 1-2. 1993. 



Magdalena Kowalska ____________________________________________________________________________  
 

 60 

nie si  wsi (tzw. „ ciana wschodnia”), o czym wspomina wielu autorów 
m.in. A. Stasiak czy R. Micha ek145. 

D) Polska po udniowo-wschodnia, w okresie rozbiorów znajduj ca si  w grani-
cach monarchii habsburskiej i okre lana wówczas mianem Galicji, a obecnie 
niekiedy uto samiana z Ma opolsk . Jest to region o du ym rozdrobnieniu 
gospodarstw oraz przeludnieniu agrarnym, relatywnie dobrze rozwini tej  
infrastrukturze technicznej, do  dobrym standardzie cywilizacyjnym wsi. 
W tym regionie od dawna powszechnym by  wzór czenia pracy w gospo-
darstwie rolnym z prac  poza rolnictwem, cz sto zwi zan  z dojazdami.  
Takie migracje wahad owe by y mo liwe dzi ki do  g stej sieci lokalnych 
o rodków miejskich. Jednak na skutek tak powszechnej dwuzawodowo ci, 
jest to region o najwy szej g sto ci zaludnienia, a redni obszar gospodar-
stwa w wielu gminach nie przekracza 3-3,5 ha146.  
Chc c u ywa  terminu „Ma opolska” nale y najpierw okre li  jakiego  

obszaru on dotyczy; nb. obecne województwo ma opolskie nie pokrywa si   
z Ma opolsk  jako dzielnic  historyczn  ani z dawn  Galicj  Zachodni , sta-
nowi c zaledwie niewielk  ich cz . 

Obszar Ma opolski, tak jak definiuje go Ma opolski Program Rozwoju Wsi  
i Rolnictwa, obejmuje 9 dawnych, ma ych województw Polski po udniowo-
wschodniej, a wi c by e województwa: Kieleckie, Krakowskie, Kro nie skie, 
Nowos deckie, Przemyskie, Rzeszowskie, Tarnobrzeskie i Tarnowskie oraz 
Bielskie. W ten sposób wytyczony region pokrywa si  w przybli eniu z histo-
rycznie poj t  Ma opolsk  sprzed okresu rozbiorów oraz Makroregionem Po u-
dniowo-Wschodnim wg. nomenklatury IERiG 147. 

Tak rozumiane terytorium Ma opolski zajmowa o w 1997 roku powierzch-
ni  46,7 tys. km2 zamieszkiwan  przez 7 mln osób, co stanowi o 15%  
powierzchni i 18% ludno ci kraju. rednia g sto  zaludnienia w regionie  
w tym e roku by a wy sza od przeci tnej krajowej i wynosi a 150 osób/km2. 

W okresie formu owania Programu wie  ma opolsk  zamieszkiwa o blisko 
3759 tysi cy osób, czyli 25% ludno ci wiejskiej kraju a przeci tna liczba jej 

                                                                 
145 A. Stasiak. Wyludnianie si  wsi polskiej po 1950 roku. Wie  i Rolnictwo nr 1. Warszawa. 1992.  
 R. Micha ek i inni. Post p naukowo-techniczny w procesie modernizacji polskiego rolnictwa  

i obszarów wiejskich. Polskie Towarzystwo In ynierii Rolniczej (PTIT). Kraków. 2013. s. 27-34. 
146  Ibidem, s. 27-34. 
 J. Kowalski i inni. Innowacyjne oddzia ywanie techniki i technologii oraz informatycznego 

wspomagania zarz dzania na efektywno  produkcji w gospodarstwach ekologicznych. Cze  I. 
Polskie Towarzystwo In ynierii Rolniczej (PTIT). Kraków. 2012. s. 21 

147  R. Micha ek i inni. Post p naukowo-techniczny w procesie modernizacji polskiego rolnictwa  
i obszarów wiejskich…s. 27-34. 
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mieszka ców przypadaj ca na 100 ha UR wynosi a 139 osób, przy 79 rednio 
w kraju148.  

Obecne województwo ma opolskie zajmuje powierzchni  ponad 15 tysi cy 
km2, a zamieszkuje je oko o 3,4 mln osób, z czego 1,7 mln to mieszka cy tere-
nów wiejskich. G sto  zaludnienia tego obszaru wynosi 222 osób/km2 149. 

W Ma opolsce mo na wyodr bni  trzy u o one równole nikowo strefy: 
1. Pó nocna – s abiej zurbanizowana, o mniej rozdrobnionych gospodarstwach 

i wi kszym znaczeniu dochodów rolniczych; 
2. rodkowa – zurbanizowana, g sto zaludniona, o znacznej przewadze ludno-

ci dwuzawodowej. Strefa ta, szeroka na zachodzie zw a si  w cz ci 
wschodniej; 

3. Po udniowa (górska i podgórska) – z du ym rozdrobieniem gospodarstw,  
o utrudnionych warunkach do produkcji rolniczej, ale za to o wyra nych wa-
lorach krajobrazowych150.  
Jednym z najpilniejszych problemów wsi ma opolskiej jest zagospodarowa-

nie ogromnych nadwy ek si y roboczej (obecnie, z braku innych mo liwo ci, 
zaj tych w rolnictwie), poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. Tak  znacz c  
rol  w procesie o ywiania gospodarczego rodowisk lokalnych powinny od-
grywa  w adze samorz dowe, szczególnie na szczeblu gminnym.  

Podejmowane dzia ania musz  by  jednak poprzedzone analiz  mo liwo ci 
jakie posiada gmina, szans oraz barier rozwoju inicjatyw gospodarczych czy 
cho by okre leniem stanu aktualnego. Od do  dawna w wielu gminach spo-
rz dzane by y programy rozwoju, niestety a  do po owy lat 90-tych dotyczy y 
one g ównie infrastruktury technicznej. Jednak e pod koniec ubieg ej dekady 
dla wielu gmin zespo y specjalistów opracowa y kompleksowe koncepcje (stra-
tegie rozwoju gmin), uznaj c rodowiska lokalne za miejsce gdzie wielofunk-
cyjny rozwój wsi ma najwi ksze szanse realizacji.  

Strategie rozwoju dla gmin ma opolskich uwzgl dniaj  dwa podstawowe, 
typowe dla tego obszaru problemy: bardzo du e przeludnienie agrarne oraz 
bezrobocie ukryte w rolnictwie, a zaproponowane rozwi zania maj  na celu ich 
przezwyci enie.  

Tak wi c w rozwoju obszarów wiejskich Ma opolski istotn  rol  pe ni  w a-
dze lokalne w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w adze powiatowe,  
a tak e wojewódzkie. Opracowywane przez nie strategie rozwoju gmin, powia-
tów, powstaj  we wspó pracy z innymi podmiotami i instytucjami, wspieraj c 
                                                                 
148 Ma opolski Program Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Zespó  Zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej  

w Polsce. 1997.  s. 11-15. 
149  GUS. Baza demografia.  http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx,data dost pu:  

10.01.2015r. 
150  Ma opolski Program Rozwoju Wsi i Rolnictwa…s. 14. 
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aktywnie w ró nych sferach spo eczno  lokaln . Wa ne zadanie w procesie 
rozwojowym wsi ma opolskiej spe niaj  równie  pracownicy o rodków doradz-
twa rolniczego oraz regionalnego i oddzia ów Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. Wsparcie to widoczne jest w organizacji ró nego rodzaju 
kursów i szkole , g ównie zwi zanych z pozyskiwaniem rodków finansowych 
z Unii Europejskiej. Ponadto rozwój terenów wiejskich w tym regionie Polski 
widoczny jest w dzia alno ci ró nych organizacji pozarz dowych, takich jak 
stowarzyszenia, np. agroturystyczne, Ko a Gospody  Wiejskich, zespo y arty-
styczne czy Lokalne Grupy Dzia ania (LGD)151. 

3.2. G ówne problemy wsi i rolnictwa w kraju i w Ma opolsce 

Przyczyn s abo ci polskiego rolnictwa przed przyst pieniem do Unii Euro-
pejskiej mo na by o upatrywa  w czterech podstawowych aspektach, jakie by y 
wskazywane jeszcze w przytaczanym ju  uprzednio Ma opolskim Programie152. 
By y to: 
1. Anachroniczna struktura ca ej gospodarki narodowej, odznaczaj ca si  pod 

wzgl dem zatrudnienia zbyt du ym udzia em rolnictwa i przestarza ego 
przemys u ci kiego przy zbyt niskim udziale us ug. Utrudnia o to odp yw 
ludno ci z rolnictwa do innych ga zi gospodarki. Tak wi c przebudowa 
rolnictwa nie mog a si  odby  bez restrukturyzacji ca ej gospodarki narodo-
wej. 

2. Nieracjonalna struktura potencja u produkcyjnego rolnictwa (g ównie sektora 
ch opskiego), odznaczaj ca si  przewag  czynnika pracy nad ziemi  i kapita-
em. Na jedn  osob  pracuj c  w polskim rolnictwie przypada o kilkakrotnie 

mniej ziemi i kapita u razem wzi tych, ni  w krajach Europy Zachodniej o po-
dobnych warunkach naturalnych. W wyniku tego ekonomiczna efektywno  
pracy polskiego rolnika by a równie  kilkakrotnie ni sza.  

3. Struktura agrarna, odznaczaj ca si  rozdrobnieniem ziemi i niewielk  po-
wierzchni  gospodarstw ch opskich. Blisko 2 mln rodzin ch opskich u yt-
kowa a 15,2 mln ha, tj. 82% UR, a przesz o po owa z nich posiada a mniej 
ni  5 ha. rednia powierzchnia gospodarstwa rolnego w Polsce wynosi a 
wówczas niespe na 8 ha153. 

                                                                 
151  J. Pucha a. Charakterystyka spo eczno - ekonomiczna badanych gmin. [w:] red: W. Knapik, M. 

Kowalska. Kapita  ludzki, kulturowy i spo eczny a jako  ycia mieszka ców obszarów wiejskich 
województwa ma opolskiego. Wydawnictwo Eikon Plus. Kraków. 2011. s. 102. 

152  Ma opolski Program Rozwoju Wsi i Rolnictwa…s. 11. 
153  GUS. Rocznik Statystyczny RP. Warszawa. 2002. 
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4. Niekorzystna struktura wykszta cenia ludno ci wiejskiej, a zw aszcza rolni-
czej – 72% osób kieruj cych gospodarstwami mia o zaledwie wykszta cenie 
podstawowe. Utrudnia o to racjonalizacj  produkcji rolniczej, adaptacj  do 
warunków gospodarki rynkowej i reorientacj  zawodow 154. 
Wszystkie wymienione wy ej przyczyny wyst powa y na wsi ma opolskiej, 

przy czym druga i trzecia w stopniu daleko wy szym ni  rednio w kraju. 
G ównym problemem by a i w dalszym ci gu jest wadliwa struktura agrarna 
czyli nadmierne rozdrobnienie gospodarstw b d ce przyczyn  zbyt ma ej skali 
produkcji a przez to niskiej efektywno ci – co czwarte gospodarstwo w Ma o-
polsce ma charakter kar owaty (poni ej 2 ha), co drugie mie ci si  w przedziale 
2-5 ha. W sumie gospodarstwa drobne stanowi  ok. trzy czwarte ogólnej liczby, 
podczas gdy wi ksze, powy ej 10 ha, stanowi  niespe na 3%155. Powy sze dane 
nieznacznie tylko odbiegaj  od aktualnych156.  

Niekorzystna struktura agrarna znajduje swoje odzwierciedlenie w nieko-
rzystnych proporcjach pomi dzy prac  a ziemi  i kapita em. Wyra a si  to  
w niskim poziomie wyposa enia technicznego gospodarstw, niskim poziomie 
nawo enia mineralnego a w konsekwencji w s abej produktywno ci ziemi  
a zw aszcza pracy.  

Najtrudniejszym do rozwi zania problemem wsi ma opolskiej jest przelud-
nienie agrarne. Liczba pracuj cych w rolnictwie w przeliczeniu na 100 ha jest 
dwukrotnie wy sza ni  rednio w kraju, a dodatkowo s abe uczestnictwo  
w spo ecznym podziale pracy sprawia, e wydajno  pracy rolnika, a wi c  
i dochód s  bardzo niskie.  

Przeci tne miesi czne dochody wiejskich gospodarstw domowych w Polsce, 
w tym rolniczych, drastycznie odbiegaj  od dochodów ludno ci miejskiej i ro-
dzin pracowniczych, a nawet emerytów. Prowadzone w 2012 roku badania 
spójno ci wskazuj , e problem „biedy dochodowej” dotyczy w Polsce a  23% 
mieszka ców terenów wiejskich i tylko 11% mieszka ców miast157.  

Realnie spadaj ce dochody z rolnictwa i wysokie bezrobocie na wsi, unie-
mo liwiaj ce pozyskanie dodatkowych dochodów lub odej cie z pracy w rol-
nictwie do innych zawodów powoduj , e rolnicy to obecnie najbiedniejsza 
grupa spo eczna, od której ni sze dochody uzyskuj  jedynie rodziny utrzymuj -

                                                                 
154  Ma opolski Program Rozwoju Wsi i Rolnictwa…s.12. 
155  S. Moskal, A. Kotala. Drobne przedsi biorstwa jako czynnik rozwoju gospodarczego terenów 

wiejskich. Wie  i Rolnictwo nr 1. Warszawa. 2000.  
156  GUS. Powszechny Spis Rolny. Warszawa. 2010. 
157  K. Kalinka.  Ubóstwo na terenach wiejskich i rolniczych a kwestie publicznoprawne. [w:]  

Ubóstwo w Polsce. Pozyskano z: http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id 
=51746&from= publication. s. 199. data dost pu: 10.01.2015r. 
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ce si  z pomocy spo ecznej. Jeszcze mniej korzystnie przedstawia si  sytuacja 
gdy wzi  pod uwag  jedynie dochody z gospodarstwa158.  

Niezale nie od uwarunkowa  terytorialno-historycznych polsk  wie , a tak-
e w jej obr bie rolnictwo, nale y traktowa  jako organiczn  ca o . Maj  one 

bowiem spe nia  bardzo wa ne funkcje, w których mi dzy innymi dominowa  
powinno zabezpieczenie potrzeb ywno ciowych ludno ci, a tak e surowców 
dla wielu ga zi przemys u. Priorytetow  rol  odgrywa  tak e powinna ochrona 
rodowiska naturalnego oraz krajobrazu, które kwalifikujemy do dóbr publicz-

nych nie zwi zanych bezpo rednio z produkcja ywno ci. 
Na przestrzeni ostatnich lat, szczególnie po wst pieniu Polski do Unii Euro-

pejskiej, maleje udzia  rolnictwa w zasobach produkcyjnych naszego kraju. 
Dotyczy to tak e wytwarzania dóbr i dochodów w aspekcie ogólnospo ecznym. 
Dla przyk adu, od roku 2002 do roku 2010 udzia  rolnictwa w wytwarzanej 
produkcji globalnej zmniejszy  si  z 4,9% do ok., 3,8%. W posiadaniu nato-
miast maj tku trwa ego spad  z ponad 8% do poni ej 6%159. 

Powy sze stwierdzenie nie neguje jednak, e malej  rozmiary produkcji. 
Wr cz przeciwnie, rola rolnictwa jako dostarczyciela ywno ci oraz producenta 
surowców do jej wytwarzania w miar  up ywu lat systematycznie wzrasta  
w wyniku dynamicznego wzrostu liczby ludno ci na wiecie.  

Niebagateln  rol  wie  i rolnictwo (na wzór krajów zachodnich) odgrywaj  
w dzia aniach na rzecz ochrony rodowiska, kszta towania krajobrazu i utrzy-
mania bioró norodno ci. Na obszarach wiejskich spoczywa tak e w g ównej 
mierze, kultywowanie tradycji i kultury ludowej.  

W literaturze przedmiotu spotyka si  ró norodne mierniki oceny poziomu, 
intensywno ci i nowoczesno ci technologii rolnictwa. Ze wzgl du na przydat-
no  porówna  (tak e mi dzynarodowych) za najbardziej trafne R. Micha ek 
uznaje dwa160. S  to wska niki wydajno ci pracy i wydajno ci ziemi i obydwa 
równocze nie mog  by  stosowane zarówno w makro jak i mikroskali. Wska-
zuj  tak e na konkurencyjno  porównywanych obiektów rolniczych. Jak poda-
je autor, w obydwu tych wska nikach, polskie rolnictwo prezentuje si  nieko-
rzystnie. Wydajno  pracy jest bowiem funkcj  stopnia uzbrojenia 
technologicznego. Maj  na ten wska nik wp yw inne czynniki takie jak: wiel-
ko  gospodarstwa, ilo  si y roboczej oraz jej kwalifikacje, roz óg pól i ich 
powierzchnia oraz organizacja pracy. 

                                                                 
158  Ibidem, s. 199. 
159  GUS. Rocznik Statystyczny RP. Warszawa. 2011. 
160 R. Micha ek, K. Grotkiewicz. Post p naukowo-techniczny a wydajno  ziemi i pracy w wybra-

nych regionach Polski. Problemy In ynierii Rolniczej 2( 64). Kraków. 2009. s. 25-32. 
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Liczba osób pracuj cych w rolnictwie w okresie pomi dzy dwoma ostatnimi 
spisami rolnymi (lata 2002 i 2010) nie uleg a praktycznie znacz cym zmianom. 
W roku 2002 pracowa o w tym sektorze 1,992 mln pe nozatrudnionych, pod-
czas gdy w roku 2010 by o ich 2,001 mln. Pewne ró nice wynikaj  z nieco 
zró nicowanych metod liczenia. Generalnie, najw a ciwszy wska nik porów-
nawczy – w tym równie  w porównaniach mi dzynarodowych – jakim jest 
liczba osób zatrudnionych w odniesieniu do 100 ha UR (u ytków rolnych), 
oscyluje wokó  11,8 (2002r.) do 12,9 (2010r.).  

Zauwa a si  jednak znaczne zró nicowanie pomi dzy regionami. Jak wyni-
ka z danych uzyskanych w trakcie Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku, 
najwi cej zatrudnionych w odniesieniu do 100 ha UR wyst powa o w woj. 
podlaskim – a  27,2% pracowa o w rolnictwie, a 22% w rolnictwie nieuspo-
ecznionym. Najmniej natomiast, na poziomie zbli onym do krajów zachod-

nich, w woj. l skim (2%) i dolno l skim (5%)161.  
W porównaniu z krajami Unii Europejskiej, zatrudnienie w rolnictwie osób 

w wieku produkcyjnym w Polsce w 2011 roku wykazywa o najwy szy wska -
nik w ród krajów unijnych, za wyj tkiem Rumunii (25,6%). W pozosta ych 
krajach kszta tuje si  on na poziomie od 1% w Wielkiej Brytanii do 11,7%  
w Grecji162.  

W sumie w polskim rolnictwie pracowa a jedna pi ta zatrudnionych w unij-
nym rolnictwie – co ciekawe liczbowo by a to warto  równa sumie zatrudnio-
nych w rolnictwie Francji, Hiszpanii i Niemiec. Dane te wyra nie wskazuj  na 
konieczno  wymuszania docelowo kierunków zmian w naszym rolnictwie. 
Tak wi c wska nik zatrudnienia w polskim rolnictwie jest bardzo wysoki i ma 
on negatywny wp yw na efektywno  gospodarowania. 

Drugim, obok zasobów pracy, wska nikiem decyduj cym o tej efektywno ci 
s  zasoby ziemi. Aktualnie zasoby ziemi produkcyjnej w Polsce wynosz  ok. 
15,5 mln ha UR163. Wska nik wydajno ci ziemi charakteryzuje potencjalne 
mo liwo ci rolnictwa ocenianego regionu bada  i jest w zasadzie efektem  
post pu biologicznego i chemicznego. Jest on uzale niony m.in. od takich 
czynników jak: jako  ziemi, warunki klimatyczne, dobór odmian uprawianych 
ro lin, kierunek produkcji. Podstawowym czynnikiem jest tu jednak ziemia 
jako podmiot pracy rolnika. Jej podstawow  cech , stanowi c  w pewnym sen-
sie minimum, jest niepomna alno . Powierzchnie produkcyjne rolnictwa ule-
gaj  jednak systematycznemu zmniejszaniu. Zabierane by y i w dalszym ci gu 
s , grunty m.in. pod budownictwo cz te . ci gi komunikacyjne.  

                                                                 
161 GUS. Powszechny Spis Rolny. Warszawa. 2010. 
162 GUS. Rocznik Statystyczny RP. Warszawa. 2011. 
163 GUS. Rocznik Statystyczny. Warszawa. 2012. 
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Bior c pod uwag  zasoby ziemi w Polsce, w przeliczeniu na 1 mieszka ca 
daje to wska nik ok. 0,41 ha UR (dla porównania w 2002 roku wska nik ten 
wynosi  0,44 ha/mieszka ca)164. Jest on w dalszym ci gu relatywnie wysoki  
w porównaniu z innymi krajami Unii. W tym miejscu nale y jednak zaznaczy , 
e jako  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 dotycz ce zmian strukturalnych gruntów b d cych  
w posiadaniu w a cicieli gospodarstw rolnych w latach 2002-2010 (spisy rolne) 
zosta y zamieszczone w tabeli 2. 

Tabela 2. Zmiany u ytkowania gruntów w latach 2002 – 2010 

2002 2010 

Wyszczególnienie tys. ha Wyszczególnienie tys. ha 

Grunty w gospodarstwach rolnych 

Powierzchnia ogó em 19325 Powierzchnia ogó em 18257 

Lasy i grunty le ne 1201 Lasy i grunty le ne 1374 

Pozosta e grunty 1224 Pozosta e grunty 1350 

U ytki rolne 16899 U ytki rolne 15534 

ród o: W. Poczta. Przemiany w rolnictwie ze szczególnym uwzgl dnieniem przemian strukturalnych 
[w:] Raport o stanie wsi. Polska wie  2012. red. J. Wilkin, I. Nurzy ska. Wydawnictwo Naukowe 

SCHOLAR. Warszawa. 2012. s. 69 
 

Jak wynika z danych zawartych w powy szej tabeli, w sumie jednak  
powierzchnia gruntów pozostaj cych w asno ci  gospodarstw rolnych w ci gu 
8 lat uleg a zmniejszeniu o ponad 1 mln ha UR (ok. 5,5%). Powy sze zjawisko 
jest bardzo niepokoj ce i wiadczy o z ym gospodarowaniu zasobami ziemi, co 
w d u szej perspektywie oka e si  bardzo niekorzystne z punktu wiedzenia 
produktywno ci ziemi. Ubytek ten jest g ównie skutkiem wyp ywu u ytków 
rolnych poza sektor gospodarki rolnej165. 

Wyposa enie w rodki trwa e oraz nak ady inwestycyjne stanowi  trzeci  
filar czynników determinuj cych efektywno  gospodarowania w rolnictwie. 
Porównawczy materia  liczbowy dotycz cy warto ci rodków inwestycyjnych 
wraz z ich struktur  zosta  zamieszczony w tabeli 3. 

Przedstawione w tabeli dane liczbowe wskazuj , e warto  rodków trwa-
ych brutto, w okresie o miu lat wzros a o ok. 12,5% - w roku 2010 wynosi a 

                                                                 
164  GUS. Rocznik Statystyczny. Warszawa. 2012. 
165  R. Micha ek i inni. Post p naukowo-techniczny w procesie modernizacji polskiego rolnictwa  

i obszarów wiejskich...s. 27-34. 
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ona 124,3 mld z . W przeliczeniu na 1 ha UR daje to ok. 8000 z . W porówna-
niu z wynikami bada  ró nych autorów warto  ta jest relatywnie wysoka166. 

Jednak kiedy si  we mie pod uwag  stopie  zu ycia rodków trwa ych  
b d cych na wyposa eniu gospodarstw i przedsi biorstw rolnych, wida , e  
w roku 2002 by  wysoki i wynosi  69%, a w 2010 roku jeszcze si  pog bi , 
wynosi  bowiem a  76,7%. St d te  warto  rodków trwa ych netto w roku 
2010 wynios a zaledwie 27,4 mld z 167. 

Tabela 3. rodki trwa e i nak ady inwestycyjne w rolnictwie polskim w latach 2002-2010 

Lata 
rodki trwa e brutto 

(bie ce ceny  
ewidencyjne w mld z )

Stopie  
zu ycia 

rodki trwa e netto 
(bie ce ceny ewi-
dencyjne w mld z ) 

Nak ady  
inwestycyjne 
(ceny bie ce 

mld z ) 
2002 110,5 69,0 32,3 2,2 
2010 
W tym: 
budynki i budowle, 
maszyny i urz dzenia, 
rodki transportu 

pozosta e 

124,3 
 

71,3 
19,7 
14,9 
18,4 

76,7 
 

72,3 
81,2 
93,9 
87,0 

27,4 
 

21,0 
3,1 
0,9 
2,4 

3,7 
 

1,3 
1,4 
0,5 
0,2 

ród o: opracowanie w asne na podstawie Spisu Rolnego, 2010 
 

Uwzgl dniaj c w analizie coroczne nak ady inwestycyjne cznie oraz  
w rozbiciu na poszczególne ich asortymenty, nasuwa si  wniosek, e odnowie-
nie maj tku trwa ego zachodzi generalnie w niezadowalaj cym stopniu. Dzieje 
si  tak mimo znacz cych ilo ci unijnych dotacji wspomagaj cych inwestycje – 
pocz wszy od 2004 roku. Wsparcie to by o efektem finansowania w ramach 
programu Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Poziom nak adów inwestycyjnych 
np. w latach 2009 i 2010 wyniós  po 3,7 mld z . Przy tej wysoko ci rocznych 
nak adów inwestycyjnych, pe ne odnowienie budynków i budowli wyst pi oby 
po ok. 55 latach, maszyn i urz dze  po ok. 14 latach, a rodków transporto-
wych po ok. 30 latach.  

Bior c pod uwag  niezbyt intensywne zmniejszanie si  liczby gospodarstw 
oraz zachowanie wysoko ci dotowania unijnego w ramach WPR, przedstawio-
ne powy ej okresy odnawiania maj tku trwa ego gospodarstw powinny by  
wystarczaj ca wskazówk  wyznaczaj c  stymulowanie przemian struktural-
nych naszego rolnictwa.  

 
                                                                 
166  J. Kowalski i inni. Innowacyjne oddzia ywanie techniki i technologii oraz informatycznego 

wspomagania zarz dzania na efektywno  produkcji w gospodarstwach ekologicznych…s. 21. 
167  GUS. Spis Rolny. Warszawa. 2002. 
  GUS. Spis Rolny GUS. Warszawa. 2010. 
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Musz  jednak by  spe nione dwa warunki: 
– zachowane w zbli onej wysoko ci jak w ostatnich latach wspomagania  

unijnego na ten cel w ramach nowego rozdania dotacji dla Polski na lata 
2014-2020, 

– trafne adresowanie wspierania tymi rodkami finansowymi dzia a  rolnic-
twa zmierzaj cych do modernizacji rolnictwa168. 

3.3. Przysz o ciowe kierunki przemian strukturalnych polskiego rolnictwa 

Produkcja ywno ci bez u ycia rodków chemicznych powinna by  elemen-
tem docelowej strategii przemian spo eczno – gospodarczych w naszym kraju. 
Zak adana strategia tych przemian przewiduje dalsze nadrabianie opó nienia 
rozwojowego w porównaniu z krajami Europy Zachodniej (stara 12-tka).  

G ówny nacisk powinien by  ukierunkowany na : 
– wielko  wynagrodzenia za prac  i poziom zatrudnienia, 
– zabezpieczenie warunków mieszkaniowych oraz warunków socjalno- 

-bytowych na poziomie zbli onym do miejskich, 
– poszanowanie energii, 
– racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, 
– przestrzeganie zasad ochrony rodowiska169.  

Dla spe nienia powy szych uwarunkowa  wszystkie poczynania decyden-
tów w naszym kraju w ramach krajowej strategii rozwojowej, powinny zd a  
w kierunku: 
– zmniejszania bezrobocia na wsi i w rolnictwie poprzez tworzenie jednostek 

przetwarzaj cych na miejscu p ody i produkty rolne, a poprzez to zwi ksza-
nie zatrudnienia w sferze gospodarki ywno ciowej, 

– popraw  zdrowotno ci spo ecze stwa, 
– zmniejszanie zanieczyszczenia gleby, wody i powietrza, 
– zmniejszanie zu ycia zasobów naturalnych i energii w obr bie produkcji 

rolniczej170. 
Nale y mie  bowiem na uwadze, e produkcja surowców ywno ciowych 

metodami organicznymi (bez rodków chemicznych) i ich przetwarzanie na 
rodki konsumpcyjne ekologiczne powinny stawa  si  g ównym czynnikiem 

przemian spo eczno-gospodarczych w obr bie wsi i rolnictwa. 
                                                                 
168  A. Szel g-Sikora. Modernizacja techniczna gospodarstw rolnych wspomagana rodkami unijnymi 

warunkiem rozwoju grup producenckich. Polskie Towarzystwo In ynierii Rolniczej (PTIR). Seria 
Monografie i rozprawy. Kraków. Nr 4(38). 2013. s. 46-50. 

169  W. Golka, Z. Wójcicki. Ekologiczna modernizacja gospodarstw rolnego...s. 11-17. 
170  Ibidem, s. 11-17. 



 ________________________________________________________________________ M odzie  wiejska… 
 

 69

Obecna sytuacja spo eczno-ekonomiczna na polskiej wsi cechuje si  w dal-
szym ci gu wzrastaj cym bezrobociem oraz zmniejszaj cymi si  mo liwo-
ciami zbytu p odów rolnych. Jest to szczególnie widoczne w obecnych cza-

sach, kiedy to obok du ej konkurencyjno ci ze strony innych krajów Unii 
Europejskiej dosz y praktyki zwi zane z narzucaniem embarga na nasze pro-
dukty ywno ciowe ze strony krajów o ciennych, takich jak: Rosja, Bia oru  
czy Czechy. W wi kszo ci przypadków s  to decyzje polityczne nie maj ce 
adnych merytorycznych, epidemiologicznych i zdrowotnych podstaw. 

Jednoznacznie mo na jednak uzna , e polska ywno , poza ma ymi wy-
j tkami nieuczciwych producentów, jest znakomitej jako ci i atrakcyjna ceno-
wo na rynkach europejskich.  

Nale y mie  na uwadze, e Polska wesz a w obszar wzgl dnej nadprodukcji 
ywno ci (liczba rodzin niedo ywionych). Od 2003 roku obserwujemy dodatni 

bilans eksportu w porównaniu z importem. Tendencja ta w miar  up ywu lat 
ulega a trendom wzrostowym. Zak ada si  tak e docelowo wzrost popytu  
wewn trznego na ywno  jako skutku podwy szania dochodów realnych pol-
skich rodzin, a tak e (mimo pogl dów pesymistów) wzrostu liczby sta ych 
mieszka ców Polski, a tak e nap ywu obcych pracowników sezonowych, jak 
równie  turystów. Powy sze stwierdzenia w du ej mierze potwierdzaj                  
dane prognostyczne opublikowane przez autorów: W. Golka i Z. Wójcicki171. 
(tabela 4).  

Tabela 4. Ludno  i gospodarstwa domowe w kraju, na wsi i w rolnictwie  
(liczby zaokr glone) 

 
Kategorie 

Liczba w mln w roku 

1996 
PSR ‘96 

2002 
PSR ‘02 

2010 
prognoza 

2020 
prognoza 

2030 
prognoza 

Ludno  Polski ogó em 38,4 38,2 38,8 39,2 39,5 

Ludno  na obszarach wiejskich 14,7 14,6 14,7 14,8 14,9 

Ludno  rolnicza (gosp. powy ej. 
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 

ród o: W. Golka, Z. Wójcicki.. Ekologiczna modernizacja gospodarstwa rolnego.  
Monografia. ISBN 83-89806-14-2. IBMER. Warszawa 2006. s. 14 

                                                                 
171 Ibidem, s. 14. 
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Docelowo do roku 2030 zak ada si  nieznaczny przyrost liczby gospodarstw 
domowych na wsi (do 4,5 mln), a wyra ny spadek rolniczych gospodarstw domo-
wych (do ok. 0,5 mln).  

Prognozowany wyra ny spadek liczby gospodarstw rolnych jest ci le zwi -
zany ze wzrostem ich powierzchni. Powy si autorzy prognozuj , e rednia 
powierzchnia gospodarstw rolnych ulegnie wyra nemu powi kszeniu, ze red-
niej powierzchni obecnie nieznacznie przekraczaj cej 9 ha do ok. 23 ha w 2020 
roku172.  

Z danych prognostycznych wynika, e udzia  procentowy ludno ci wiejskiej 
do 2030 roku powinien utrzyma  si  na zbli onym poziomie (ok. 38%). Rów-
nocze nie wyra nie b dzie si  zmniejsza  udzia  ludno ci rolniczej na wsi oraz 
w stosunku do mieszka ców kraju.  

Przytaczanie danych odnosz cych si  do prognoz demograficznych wynika 
z podstawowego za o enia, a mianowicie, e to one powinny by  brane pod 
uwag  jako bazowe przy opracowywaniu strategii wielofunkcyjnego rozwoju 
obszarów wiejskich oraz wytyczania kierunków rozwoju rolnictwa jako jedne-
go z dzia ów gospodarki narodowej. Nale y bowiem mie  na uwadze podsta-
wowe jego zadanie, jakim jest wy ywienie mieszka ców kraju.  

Strategia wielofunkcyjnego rozwoju powinna zak ada  d enie do takiego 
rozwoju gospodarczego spo eczno ci lokalnych, aby liczba miejsc pracy za-
pewnia a zatrudnienie wszystkim mieszka com gminy w wieku produkcyjnym. 
Poza sfer  produkcyjn  – rolnicz , administracyjn  i kulturalno-o wiatow ,  
a tak e w us ugach turystycznych, agroturystycznych i rekreacyjnych, strategia 
powinna zak ada  tworzenie miejsc pracy zwi zanych z dzia alno ci  w obs u-
dze, techniczno-handlowej mieszka ców i gospodarstw rolnych, przetwórstwie 
rolno-spo ywczym, drzewnym, w pozyskiwaniu odnawialnych róde  energii.  

Tak szeroki asortyment miejsc pracy, które powinny by  zaproponowane 
mieszka com wsi jest i musi by  zró nicowany przestrzennie w zale no ci od 
uwarunkowa  rejonowych, regionalnych i makroregionalnych. Inne bowiem 
uwarunkowania w tym wzgl dzie b dzie dyktowa a Ma opolska o olbrzymim 
rozdrobnieniu gospodarstw i przeludnieniu wsi, a za to dysponuj ca bardzo 
atrakcyjnymi terenami turystycznymi. Inne natomiast Wielkopolska z gospo-
dark  roln  na wysokim poziomie i mniejsza atrakcyjno ci  turystyczn , a jesz-
cze inne warunki rozwoju b dzie stawia o Mazowsze z glebami g ównie piasz-
czystymi i kilkoma du ymi o rodkami miejskimi. Poza zabezpieczeniem 
pozarolniczych miejsc pracy bardzo wa nym zadaniem wielofunkcyjnego roz-
woju obszarów wiejskich jest ich przestrzenne zagospodarowanie i rozwój  
infrastruktury technicznej (drogi, woda, cieki, energetyka, urz dzenia meliora-
                                                                 
172 Ibidem, s. 14. 
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cyjne), stymuluj ce polepszanie i ochron  racjonalnie kszta towanego rodowi-
ska naturalnego. W tym wzgl dzie nale y g ównie mie  na uwadze: racjonalne 
gospodarowanie rolnicz  przestrzeni  produkcyjn , odpowiednie kszta towanie 
krajobrazu oraz zalesianie i zadrzewianie. Powy sze elementy powinny by  
uwzgl dnianie w gospodarowaniu przestrzeni  produkcyjn  i nieprodukcyjna, 
ze szczególnym uwzgl dnieniem zachowania, a w wielu przypadkach odbudo-
wy rodowiska naturalnego.  

W tym wzgl dzie mamy ju  pewne osi gni cia, które nale y kontynuowa   
i poszerza . Realizowane s  programy ochrony terenów b d cych otulinami 
parków krajobrazowych, parków narodowych, programy zabezpiecze  prze-
ciwpowodziowych, a tak e przeciwerozyjnych.  

Docelowo zmuszeni b dziemy do prowadzenia na szeroka skal  (obecnie  
w zal ku) rolniczej produkcji zrównowa onej i zintegrowanej ze rodowi-
skiem ramach wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Ten aspekt  
w przysz o ci, a tak e aktualnie wi e si  ci le z produkcja zdrowej ywno ci. 
Ka de wi c towarowe gospodarstwo w powi zaniu z infrastruktur  oraz eko-
systemem powinno by  zmuszone do zrównowa enia swojej produkcji aby nie 
zanieczyszcza  wody, powietrza i gleby poprzez zbyt wysokie nawo enie ro lin 
oraz stosowanie w nadmiarze rodków ochrony ro lin173. 

Drugim wa nym aspektem zrównowa onej produkcji rolniczej jest w a ciwe 
nawo enie organiczne oraz zmianowanie w uprawie ro lin aby nie dopuszcza  
do degradacji przestrzeni rolniczej. A to cz sto si  spotyka w przypadku przea-
zotowania gleby na gruntach nawo onych gnojowic  w wielkich fermach pro-
dukcji zwierz cej. Nadmierna i nie przemy lana bowiem koncentracja i inten-
syfikacja produkcja w towarowych gospodarstwach mo e prowadzi  do 
degradacji rodowiska naturalnego. 

Degradacja gleby wyst puje tak e cz sto w przypadku gospodarstw funk-
cjonuj cych tylko z produkcja ro linn  bez produkcji zwierz cej, gdzie nast -
puje sta e zmniejszanie si  glebowej substancji organicznej (próchnicy). 

Gospodarstwo wi c prowadz ce rolnicz  produkcj  zrównowa on  zacho-
wuje i poprawia yzno  swoich gleb (coroczna reprodukcja próchnicy). Rolnik 
wi c musi bilansowa  równowa enie ilo ci zwi zków chemicznych zawartych 
w plonach z ich ilo ci  wniesionych do gleby w postaci nawozów organicznych 
i mineralnych.  

Powy sze aspekty zwi zane ze zrównowa eniem produkcji powinny by  
absolutnie przestrzegane przez wszystkich producentów rolnych zarówno pro-
wadz cych gospodarstwa towarowe jak i socjalne czyli produkuj ce na w asne 
potrzeby rodziny rolnika.  
                                                                 
173 Ibidem, s. 11-15. 
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Nale y jednak mie  na uwadze fakt, e taki system mo e spowodowa  obni-
enie produkcji rolnej. Zmniejszenie jednak, a nawet eliminowanie niektórych 

zabiegów chemizacyjnych ochrony zarówno ro lin jak i chowu zwierz t jest 
mo liwe poprzez upowszechnianie odmian ro lin i ras zwierz t genetycznie 
modyfikowanych. Transgeniczne bowiem rasy zwierz t jak i odmiany ro lin s  
cz sto uodpornione na niektóre choroby oraz szkodniki. Ten kierunek dzia a  
jest jednak nieufnie przyjmowany, a nawet odrzucany przez wi kszo  spo e-
cze stwa (cz sto przez niedoinformowane rodowiska opiniotwórcze)174. 

Tych w tpliwo ci nie budzi produkcja ywno ci ekologicznej. Rolnictwo 
ekologiczne to system gospodarowania, który poprzez stosowanie rodków 
naturalnych, nie przetworzonych technologicznie zapewnia trwa  yzno  
gleby, zdrowotno  zwierz t, nie zatruwa rodowiska, a co najwa niejsze po-
zwala produkowa  wysokiej jako ci zdrowe produkty ywno ciowe. Istotn  
rol  w gospodarstwach ekologicznych spe niaj  zwierz ta poprzez usprawnia-
nie i jednocze nie zamykanie obiegu materii w obr bie gospodarstwa175. Ten 
system produkcji stanowi alternatyw  w stosunku do rolnictwa konwencjonal-
nego, a tak e zrównowa onego. 

Wed ug mi dzynarodowej federacji rolnictwa ekologicznego (IFOAM) rol-
nictwo tego typu jest „zbiorem ró nych szczegó owych koncepcji gospodaro-
wania rolniczego, zgodnych z wymogami gleby, ro lin i zwierz t, a jego nad-
rz dnym celem jest produkcja ywno ci wysokiej jako ci, przy równoczesnym 
zachowaniu w jak najwi kszym stopniu równowagi biologicznej w rodowisku 
przyrodniczym”176.  

Rolnictwo ekologicznie jest obecnie na wiecie najszybciej rozwijaj cym si  
kierunkiem produkcji – dotyczy to szczególnie krajów Unii Europejskiej177.  
W latach 2004-2010 powierzchnia u ytków rolnych wykorzystywanych przez 
rolnictwo tego typu wzros a o ok. 23% (z 30 do 37 mln ha). Przoduj ca w tym 
wzgl dzie okaza a si  w a nie Unia Europejska, gdzie przyrost ten by  na po-
ziomie ok. 60%. Powierzchnia tych upraw powi kszy a si  tutaj w porównywa-
nych latach 6,4 do 10 mln ha178.  

                                                                 
174  Ibidem, s. 16-17. 
175  G.Nachtman. Ekologiczne mleko. http://www.farmer.pl/biznes/ronictwo-ekologiczne/ekologiczne 

-mleko,10916.html. data dost pu: 21.01.2015. 
176  J. Kowalski i inni. Innowacyjne oddzia ywanie techniki i technologii oraz informatycznego 

wspomagania zarz dzania na efektywno  produkcji w gospodarstwach ekologicznych… s. 11. 
177  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.  
178  U. Malaga-Tobo a. Mo liwo ci modernizacji wyposa enia technicznego w górskich gospodar-

stwach ekologicznych produkuj cych mleko. In ynieria Rolnicza. Seria Monografie i rozprawy. 
3(37). Kraków. 2013. 
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W Polsce w ostatnich latach równie  obserwuje si  wzrost liczby gospo-
darstw, wielko ci powierzchni upraw, a tak e liczby przetwórni produktów 
ekologicznych. Jednak e w tym wzgl dzie jeste my zapó nieni w porównaniu 
z wi kszo ci  krajów Unii. Otó  rednio w ca ej UE by o 5,1% UR pod tego 
typu uprawami – najwy sz  warto  tego wska nika odnotowano w Szwecji 
(14,1%) oraz Austrii (19,7%)179.  

Jak ju  wcze niej wspomniano liczba gospodarstw w Polsce intensywnie 
wzrasta a (przy niskim pu apie pocz tkowym): liczba ekologicznych gospo-
darstw wynosi a 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 wzros a w Polsce 8,5-krotnie180. 

Prognostycy krajowi wskazuj  rolnictwo ekologiczne jako jeden z g ównych 
kierunków przemian strukturalnych polskiej wsi i rolnictwa.  
Szczególnego znaczenia nabiera ten kierunek dla obszaru Ma opolski jako ma-
kroregionu obejmuj cego nie tylko obecne województwo ma opolskie ale tak e 
podkarpackie i cz  l skiego. Dotyczy wi c obszarów charakteryzuj cych si  
olbrzymim rozdrobnieniem gospodarstw w strukturze agrarnej oraz ma o zde-
gradowanym rodowiskiem naturalnym. Na temat docelowych modeli rozwi -
za  organizacyjno – produkcyjnych tego systemu gospodarowania dla obszaru 
ca ego kraju, ze szczególnym uwzgl dnieniem woj. ma opolskiego wskazuje 
zespó  autorów z Uniwersytetu Rolniczego im. H. Ko taja w Krakowie.  
W tym obszarze badawczym autorzy ci opublikowali wyniki swoich bada   
w monografiach, a dla przyk adu warto zaprezentowa  wybrane fragmenty tych 
tekstów181. Autorzy w swoich opracowaniach przeanalizowali wzajemne relacje 
pomi dzy 122 zmiennymi okre lonymi na 126 gospodarczych jednostkach sta-
tystycznych. Jako warsztat badawczy zosta y zastosowane metody korelacji 
prostej, korelacji wielokrotnej oraz analizy zale no ci wybranych zmiennych  
z wykorzystaniem toplogii perceptronu wielowarstwowego (MPL). 

Wzajemne oddzia ywanie powierzchni gospodarstwa ekologicznego, kie-
runku produkcji i dochodu rolniczego obrazuje rysunek 11. 

                                                                 
179  Akty prawne dotycz ce rolnictwa ekologicznego http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-

zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Akty-prawne,data dost pu: 30.01.2015r. 
180  Rolnictwo ekologiczne w Polsce http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-

ekologiczne/Rolnictwo-ekologiczne-w-Polsce, data dost pu: 30.01.2015r. 
181  J. Kowalski i inni. Uwarunkowania techniczno – ekonomiczne produkcji ekologicznej w gospo-

darstwach Polski po udniowej. Monografia. Wyd. PTIR. Kraków. 2014. ss. 232. 
 M. Cupia , A. Szel g-Sikora.  Komputerowe wspomaganie zarz dzania w gospodarstwach ekolo-

gicznych. Polskie Towarzystwo In ynierii Rolniczej (PTIR). Kraków. 2014. s. 118. 
 S. Tabor i inni. Rozwi zania modelowe gospodarstw ekologicznych. Polskie Towarzystwo In y-

nierii Rolniczej. Kraków. 2014. s. 216. 



Magdalena Kowalska ____________________________________________________________________________  
 

 74 

Podstawowy wniosek wyp ywaj cy z relacji pomi dzy badanymi zmienny-
mi wskazuje, e przy obecnym systemie gospodarowania oraz dotowania rol-
nictwa ekologicznego racj  bytu maj  przede wszystkim obiekty prowadz ce 
produkcj  wielostronn  oraz o kierunkach warzywniczym i sadowniczym.  
Wysoki dochód rolniczy osi gaj  gospodarstwa o powierzchni 40 do 50 ha. 
Dochód rolniczy zbli ony do zera wykaza y gospodarstwa wszystkich kierun-
ków produkcji mniejsze od 10 ha UR.  

W znacznym stopniu powy sze wyniki potwierdzaj  dane zamieszczone na 
rysunku 12, a przedstawiaj ce wska niki op acalno ci produkcji (procentowe 
proporcje wielko ci produkcji ko cowej odniesione do sumy kosztów produk-
cji) w funkcji kierunku produkcji oraz wielko ci gospodarstwa.  
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Rys. 11. Zale no  pomi dzy powierzchni  gospodarstwa (X), kierunkiem produkcji (Y),  
a dochodem rolniczym (Z) 
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Przestrzenny charakter wykresów 11 i 12 wskazuje, e te relacje ulegaj  
ugi ciom w trzech kierunkach przestrzeni. S  wi c efektem dzia a  równie  
wielu innych czynników.  

Bardzo korzystnie prezentuj  si  tutaj warto ci podmiotowego wska nika  
w przypadku gospodarstw powy ej 35 ha. Wysoki wska nik op acalno ci pro-
dukcji dla nich mo na obserwowa  dla wszystkich kierunków produkcji.  
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Rys. 12. Zale no  pomi dzy powierzchni  gospodarstwa (X), kierunkiem produkcji (Y),  
a wska nikiem op acalno ci  

Uzyskane wyniki bada  empirycznych na terenie makroregionu Ma opolski 
wyra nie wskazuj , e kierunki restrukturyzacji rolnictwa w aspekcie produkcji 
ywno ci ekologicznej musz  zd a  do koncentracji ziemi – minimalna po-

wierzchnia produkcyjna powinna wynosi  ok. 30-35 ha. Natomiast produkcja 
warzywnicza i sadownicza to kierunki preferowane. Korzystnie w badaniach 
porównawczych prezentuje si  równie  kierunek opieraj cy si  na produkcji 
mleka.  

Na bazie uzyskanych wyników bada  empirycznych autorzy ci opracowali 
modele teoretyczne funkcjonowania i zd ania do maksymalizacji zysku oraz 
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innych wska ników ekonomicznych. Mog  one by  przydatne dla obecnie ist-
niej cych i restrukturyzowanych, a tak e nowych gospodarstw ekologicznych, 
których powierzchnia obecnie nie przekracza 5 ha (22%), a 10 ha (56%) - na-
tomiast gospodarstw powy ej 20 ha jest tylko ok. 21%. Gospodarstwa te  
w trakcie dochodzenia do wcze niej wspomnianej, gwarantuj cej pe n  op a-
calno  produkcji, powinny mie  mo liwo  organizowania jej tak w swoim 
gospodarstwie aby uzyskiwa  optymalne dla jego warunków wska niki  
ekonomiczno-produkcyjne182.  

Proces koncentracji ziemi w polskim rolnictwie do tej pory by  powolny  
i d ugotrwa y. Równie  docelowo do lat 30-tych Z. Wójcicki i W. Golka  
prognozuj  rednio wzrost obszaru gospodarstw towarowych z ok. 9 ha UR 
obecnie do ok. 25 ha183. Tak wi c zdecydowana wi kszo  gospodarstw, szcze-
gólnie w Ma opolsce b dzie funkcjonowa  z czynnikiem minimum efektywno-
ci, jakim jest ich obszar.  

Nale y wi c podkre li , e niekorzystna struktura agrarna, szczególnie  
w Polsce po udniowej, determinuje nisk  konkurencyjno  polskich rolników. 
Przek ada si  to tak e na efektywno  ich gospodarowania, a g ównymi czyn-
nikami determinuj cymi s  wysokie koszty produkcji jako skutek niskiej  
wydajno ci pracy. A te z kolei s  warunkowane zbyt wolnym procesem moder-
nizacji zaplecza technicznego184. 

Nale y tak e mie  na uwadze fakt, e pe na mechanizacja w ma ych  
gospodarstwach jest ekonomicznie nieuzasadniona. Wprowadzanie wspólnego 
zakupu drogich maszyn specjalistycznych wydaje si  by  rozwi zaniem tego 
problemu, a umo liwia to np. system dofinansowania funduszami unijnymi. 

Kolejnym czynnikiem warunkuj cym op acalno  prowadzonej produkcji 
jest zbyt p odów i produktów rolnych oraz dost pno  dla niego rynków. adne 
przedsi biorstwo handlowe (super i hipermarkety) nie podejmie si  wspó pracy 
z dostawcami produktów ywno ciowych nie gwarantuj cych ca orocznych 
dostaw, produktów o wysokich walorach konsumpcyjnych i higienicznych 
(opakowania, magazynowanie etc.) czy te  odpowiednio du ych ilo ci towa-
rów. Spe nienie powy szych warunków jest mo liwe równie  m. in. poprzez 
odpowiednie zaplecze techniczne. Dotyczy to magazynów i przechowalni za-
pewniaj cych odpowiednie warunki termiczno-mikro rodowiskowe oraz spe-

                                                                 
182  Ibidem. 
183  W. Golka, Z. Wójcicki. Ekologiczna modernizacja gospodarstw rolnego...s. 11-17. 
184  Micha ek R, Grotkiewicz K. Post p naukowo – techniczny a wydajno  ziemi i pracy wybranych 

regionach Polski…s. 25-32. 
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cjalistycznych rodków transportowych umo liwiaj cych dostawy produktów 
ywno ciowych w odpowiednim czasie, na cz sto odleg e rynki zbytu185.  

 Na efektywno  gospodarowania ma bardzo du y wp yw stopie  przetwo-
rzenia p odów i produktów zwierz cych poniewa  produkty nieprzetworzone 
sprzedawane przez rolnika s  kilka lub nawet kilkana cie razy ta sze. Gospo-
darstwa ma e, ze wzgl du na nisk  skal  produkcji sprzedaj  p ody rolne prak-
tycznie w stu procentach nieprzetworzone. Dlatego te  polscy rolnicy w poje-
dynk  przegrywaj  ze znacznie silniejszym otoczeniem handlowo-przemys o-
wym.  

Powy sze dywagacje uzasadniaj  tworzenie, szczególnie w polskich warun-
kach, zespo ów producentów, a te eliminuj  cz ciowo lub nawet ca kowicie 
wymienione negatywne aspekty funkcjonowania gospodarstw. Istniej  organi-
zacje formalno – prawne, skupiaj ce w grupy producentów ywno ci186.  
W Polsce wiod ca, w tym obszarze jest organizacja grup producenckich, które 
maj  cis e umiejscowienie prawne swojej dzia alno ci187. 

Rolnicy zrzeszeni w grupach producenckich wygrywaj  z rolnikami dzia a-
j cymi indywidualnie np. w kontek cie wykorzystania dotacji do produkcji,  
a szczególnie poczyna  inwestycyjnych – budowy i wyposa enia obiektów 
produkcyjnych, a tak e zakupu maszyn i urz dze  rolniczych188. 

Obecnie w naszym kraju funkcjonuje ok. 1400 grup producenckich, skupia-
j c zaledwie ok. 1% gospodarstw rolnych, podczas gdy w takich krajach jak 
Holandia i Dania poziom zorganizowania producentów rolnych si ga warto ci 
100%189. A. Szel g-Sikora przeprowadzi a badania na szerok  skal  dotycz ce 
porównania efektywno ci ekonomicznej funkcjonowania na obszarze Polski 
po udniowej gospodarstw rolnych zorganizowanych w grupach producenckich 
z gospodarstwami dzia aj cymi na rynku indywidualnie.  

Uzyskane przez ni  wyniki bada  jednoznacznie wykaza y, e: 
– Gospodarstwa zrzeszone by y lepiej wyposa one w sprz t techniczny, a by o 

to najcz ciej wyposa enie kompleksowe. Gospodarstwa indywidualne na-
tomiast przy zbli onych wska nikach ilo ciowych, ust powa y im zdecydo-
wanie warto ci  odtworzeniow . By y to bowiem maszyny i urz dzenia 

                                                                 
185  M. Kubo . Miejsce i rola infrastruktury logistycznej w funkcjonowaniu przedsi biorstw rolni-

czych. In ynieria Rolnicza. Nr 9 (97). Kraków. 2007. s. 87-93. 
186  A. Szel g-Sikora. Modernizacja techniczna gospodarstw rolnych wspomagana rodkami unijnymi 

warunkiem rozwoju grup producenckich…s. 46-50. 
187  Dz. U.Nr 132, poz. 1420 z pó . zm. http://www.isip.sejm.gov.pl, data dost pu: 12.01.2015r.  
188  Grupy producentów rolnych. http:// www.armir.gov.pl/pomoc-unijna/prow2007-2013/grupy-

producentow-rolnych.html, data dost pu: 21.01.2015. 
189  A. Szel g-Sikora. Modernizacja techniczna gospodarstw rolnych wspomagana rodkami unijnymi 

warunkiem rozwoju grup producenckich…s. 46-50. 
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zdecydowanie starsze i mniej wydajne. Szczególnie uwidacznia si  dystans 
pomi dzy porównywanymi grupami rolników przy analizie warto ci inwe-
stycji w ostatnich latach zwi zanych z zakupem maszyn i urz dze  rolni-
czych. W tym przypadku rednio na gospodarstwo funkcjonuj ce indywidu-
alnie, wydano ok. 50 tys. z  podczas gdy na dzia aj ce w obr bie grupy  
ok. 320 tys. z . Podobne proporcje wyst pi y w inwestycjach budowlanych; 

– Wa nym wska nikiem obrazuj cym efektywno  produkcji jest warto  
nadwy ki bezpo redniej (ró nica pomi dzy warto ci  produkcji ko cowej,  
a kosztami produkcji). Wska nik ten jest ponad 2,5 krotnie wy szy dla 
obiektów z grup producenckich;  

– Równie  w zdecydowanej wi kszo ci wska ników ekonomiczno-produkcyj-
nych obiekty zorganizowane dawa y wyniki korzystniejsze; 

– Gospodarstwa z grup producenckich cechowa a wy sza zdolno  inwesty-
cyjna jako funkcja wi kszej nadwy ki bezpo redniej (przez to mo liwo  
zaanga owania wy szego wk adu w asnego), a poprzez to lepiej i w wi k-
szym stopniu wykorzystywa y dotacje celowe unijne; 

– Wa nym czynnikiem wspomagaj cym wzrost efektywno ci gospodarowania 
by y dop aty bezpo rednie, które na podobnym poziomie rekompensowa y 
w 20% ponoszone nak ady w obydwu grupach.  
 
Przedstawione wyniki bada  jednoznacznie wskazuj , e kierunki przemian 

wsi i rolnictwa, a szczególnie tego drugiego, powinny zmierza  do: 
– Koncentracji i scalanie ziemi; 
– Stymulowania i wspomagania systemu i kierunku produkcji daj cego mo -

liwo  lepszego wykorzystania zasobów ziemi, a szczególnie zasobów pra-
cy. Dotyczy to g ównie obszaru Polski po udniowej, a w jej obr bie woj. 
ma opolskiego; 

– Maj c na uwadze powy sze nale y preferowa  produkcj  zdrowej ywno ci 
a g ównie gospodarstwa ekologiczne, które w znacznie wi kszym stopniu 
anga uj  yw  si  robocz  w porównaniu z gospodarstwami konwencjo-
nalnymi; 

– G ównym kierunkiem przemian strukturalnych wg wielu autorów, powinno 
by  tworzenie ró nych form zespo owych gospodarowania rolników – ze 
szczególnym uwzgl dnieniem grup producenckich, najmocniej usankcjono-
wanych prawnie i organizacyjnie (na to zreszt  wskazuj  wieloletnie do-
wiadczenia rozwini tych krajów Europy Zachodniej)190. 

                                                                 
190  A, Szel g-Sikora, J. Kowalski. Subwencje unijne a modernizacja parku maszynowego w aspekcie 

typu gospodarstw rolnych. In ynieria Rolnicza. 3 (121). Kraków. s. 199-287.  
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Nale y jednak jeszcze raz podkre li , e stopie  zaawansowania technolo-
gicznego naszego rolnictwa w porównaniu z krajami Europy Zachodniej jest 
zdecydowanie ni szy. Fakt ten uzupe niony o wyra nie mniejsz  si  nabywcz  
oraz niski potencja  ekonomiczny naszych gospodarstw rolnych, stwarza ko-
niczno  dofinansowywania i wspomagania ich dzia alno ci. Bardzo pozytyw-
ne do wiadczenia w tym wzgl dzie mamy analizuj c dotychczasow  pomoc 
unijn  programami wspomagaj cymi nasze rolnictwo191. 

3.4.  Rozwój lokalny oraz problem zagospodarowania zasobów pracy 

3.4.1. Uwarunkowania rozwoju lokalnego 

Zró nicowanie terenów wiejskich Polski jest bardzo wa nym czynnikiem 
okre laj cym kierunek polityki wobec wsi. Rozwój obszarów wiejskich musi 
by  zwi zany z wprowadzeniem na wie  dzia alno ci pozarolniczej, z promocj  
nowych form zatrudnienia pozarolniczego oraz wspieraniem systemu us ug dla 
ró nych grup ludno ci zamieszkuj cej tereny wiejskie. Jest to szczególnie istot-
ne ze wzgl du na potrzeb  zmniejszenia liczby tych, dla których rolnictwo po-
zostaje g ównym ród em dochodu192. Zwi zane jest to z przejmowaniem przez 
wie  nowych funkcji, za  wielofunkcyjna wie  to taka, „która w czona jest  
w system wi zi ekonomicznych, spo ecznych i kulturowych, korzysta z instru-
mentów i rodków pomocy pa stwa zorientowanych na wspieranie zmian  
a tak e taka, która wykszta ci a lub korzysta z wykszta conych instytucji,  
obs uguj cych jej rozwój”193.  

Jednym z najpilniejszych problemów jest zagospodarowanie ogromnych 
nadwy ek si y roboczej, obecnie – z braku innych mo liwo ci – zaj tych  
w rolnictwie, poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. Tak  znacz c  rol   
w procesie o ywiania gospodarczego rodowisk lokalnych powinny odgrywa  
w adze samorz dowe, szczególnie na szczeblu gminnym.  

Podejmowane dzia ania musz  by  jednak poprzedzone analiz  mo liwo ci 
jakie posiada gmina, szans oraz barier rozwoju inicjatyw gospodarczych czy 
cho by okre leniem stanu aktualnego. Od do  dawna w wielu gminach spo-

                                                                 
191  PROW 2007-2013. Realizacja. Pozyskano z: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/wdrazane-

programy-i-dzialania-dane-liczbowe/program-rozwoju-obszarow-wiejskich-2007-2013.html, data 
dost pu: 25.01.2015r. 

192 M. K odzi ski, Problemy przekszta ce  obszarów wiejskich w kierunku wielofunkcyjno ci [w:] 
Wie  i rolnictwo na prze omie wieków. red. I. Bukraba-Rylska. Warszawa. 2001. s. 7-23. 

193  M. Duczkowska-Ma ysz. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich [has o w:] Encyklopedia 
Agrobiznesu. red. A. Wo , Warszawa 1998. s. 919-928. 
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rz dzane by y programy rozwoju, niestety a  do po owy lat 90-tych dotyczy y 
one g ównie infrastruktury technicznej. Jednak e pod koniec ubieg ej dekady 
dla wielu gmin zespo y specjalistów opracowa y kompleksowe koncepcje (stra-
tegie rozwoju gmin), uznaj c rodowiska lokalne za miejsce gdzie wielofunk-
cyjny rozwój ma najwi ksze szanse realizacji.  

Obecnie w rozwoju lokalnym oprócz tzw. „klasycznych determinant rozwo-
ju”, odnosz cych si  do samej lokalizacji regionu oraz zasobów infrastruktural-
nych, du  wag  przywi zuje si  do aktywno ci samych spo eczno ci lokal-
nych, a jak pisze . Sato a „coraz cz ciej podkre la si  kluczowe znaczenie 
aktywno ci rodowisk lokalnych i instytucji spo ecze stwa obywatelskiego dla 
zarówno zainicjowania, jak i dynamizacji procesów rozwojowych zachodz -
cych w lokalnej skali”. Jak wskazuj  wyniki bada  autora wska niki mog ce 
wiadczy  o poziomie spo ecze stwa obywatelskiego w województwie ma o-

polskim s  ni sze nic analogiczne w kraju (np. ludno  w mniejszym stopniu 
uczestniczy w sformalizowanych podmiotach trzeciego sektora)194.  

Niemniej wszystkie regiony naszego kraju czy zadecydowana wielo  
cech i uwarunkowa  rozwoju lokalnego w aspekcie zagospodarowania zaso-
bów ludzkich przy wykorzystaniu ró nych form aktywizacji. Jedn  z tych form 
jest podej cie LEADER. 

Jak pisze L. Le niak „Wed ug idei LEADER mieszkaniec wsi poprzez  
lokaln  grup  rozwoju ma szans  bra  aktywny udzia  w procesie rozwoju  
lokalnego poprzez integrowanie swoich dzia a  z dzia aniami poszczególnych 
mieszka ców. Dzi ki powi zaniu aktywno ci lokalnej spo eczno ci z konkret-
nym obszarem (jego odpowiednim scharakteryzowaniem, analiz ) pojawia si  
szansa na popraw  poziomu rozwoju spo eczno-gospodarczego”195. 

Tak wi c podstawowym celem podej cia LEADER jest wspomaganie roz-
woju wsi poprzez wsparcie lokalnych liderów podejmuj cych inicjatywy na 
rzecz rozwoju z wykorzystaniem lokalnego potencja u i nastawionych na 
wspó prac  zarówno lokaln , jak i regionaln , krajow  czy te  mi dzynarodo-
w . Ponadto celem tego programu jest tak e, zdaniem L. Le niaka „zach cenie 
lokalnych spo eczno ci, w adz, instytucji i organizacji do planowania rozwoju 
swojego obszaru w perspektywie d ugofalowej – czyli budowania wizji two-
rzenia strategii s u cej jej osi ganiu”196.  
                                                                 
194  . Sato a. Instytucje spo ecze stwa obywatelskiego na obszarach wiejskich a sprawno  wyko-

rzystania funduszy Unii Europejskiej (na przyk adzie województwa ma opolskiego). Samorz d 
Terytorialny nr 5. Warszawa. 2014. s. 24-35. 

195 L. Le niak. Idea podej cia LEADER. [w:] Rola i znaczenie Lokalnych Grup Dzia ania w rozwoju 
obszarów wiejskich w Polsce. red. J. Pucha a, M Kowalska. Wydawnictwo Marsza ek. Toru . 
2013. s. 8. 

196 Ibidem, s. 8. 
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3.4.2. Kapita  ludzki, spo eczny i kulturowy mieszka ców wsi 

O potencjale demograficznym polskiej wsi by a ju  mowa wcze niej.  
W zwi zku z tym mo na pokusi  si  o stwierdzenie, e rozwój obszarów wiej-
skich jest wa nym czynnikiem ogólnego rozwoju kraju. B. Fedyszak – Radzie-
jowska197 jednoznacznie wskazuje, e to czynniki endogenne mog  okaza  si  
najwa niejsze w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. W ród nich wyró nia 
przede wszystkim dwa elementy.  

Pierwszy to kapita  spo eczny, który Coleman definiuje jako „zespó  takich 
cech organizacji spo ecznej jak zaufanie, normy i powi zania mi dzy jednost-
kami, które zwi kszaj  ich sprawno  w zbiorowym dzia aniu, a zarazem czy-
ni  z nich wspólnot , pozwalaj c im na osi ganie pewnych celów niemo li-
wych do realizacji bez posiadania tego kapita u”198.  Jak twierdzi B. Fedyszak-
Radziejowska „Odbudowa kapita u spo ecznego jest bardzo trudna, gdy  opiera 
si  na tradycji, religii i historycznych uwarunkowaniach”199.  

Drugi element to kapita  ludzki (który stanowi zasób wiedzy, kwalifikacji  
i umiej tno ci cz owieka), a który mo e okaza  si  wa niejszy, poniewa   
atwiej jest inwestowa  w jego kszta towanie. Jednak e w trakcie „kapitaliza-

cji” zasobów m ode pokolenie wsi napotyka na pewne bariery i utrudnienia,  
a M. Kwieci ska-Zdrenka u ywa nawet stwierdzenia, i  wie  „jest przestrzeni , 
która w sposób niebezpieczny skupia wachlarz niedostatków”200.  

Wa nych obserwacji dostarcza Raport z bada  „Dzia ania na rzecz m odzie-
y z perspektywy systemu pomocy spo ecznej i pracownika socjalnego” prze-

prowadzonych przez Instytut Badawczo-Szkoleniowy we wspó pracy ze Sto-
warzyszeniem „Tratwa”. Projekt realizowany by  w ramach Europejskiego 
Funduszu Spo ecznego, a badania by y prowadzone w ród pracowników  
socjalnych z regionu Warmii i Mazur. Pracownicy socjalni pytani o to, jakiej 
pomocy, ich zdaniem, potrzebuj  m odzi ludzie w gminie czy powiecie, wska-
zywali na kilka grup deficytów m. in. dotycz cych rynku pracy, dost pu do 
zasobów materialnych i infrastrukturalnych, rozwoju osobistego, podnoszenia 

                                                                 
197 B. Fedyszak – Radziejowska. Wewn trzne i zewn trzne czynniki zmian w polskiej wsi a proces 

jej „demarginalizacji”. [w:] Uwarunkowania i kierunki przemian spo eczno – gospodarczych na 
obszarach wiejskich. red. A. Rosner. Wyd. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa. 
2005. s. 133-164. 

198 M. Gaworucha, M. Kowalska. Kapita  spo eczny m odych mieszka ców gminy Micha owice. 
Krakowskie Studia Ma opolskie nr 13/2009. Kraków. 2009. s. 206. 

199 B. Fedyszak-Radziejowska. Wewn trzne i zewn trzne czynniki zmian w polskiej wsi a proces jej 
„demarginalizacji”...s. 133-164. 

200  M. Kwieci ska-Zdrenka. Aktywni czy bezradni wobec w asnej przysz o ci? M odzie  wiejska na 
tle ogó u m odzie y. Wyd. Uniwersytetu Miko aja Kopernika, Toru . 2004. s.105.  
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poziomu kapita u ludzkiego i spo ecznego czy te  zainteresowania i zaanga o-
wania „kompetentnych doros ych”201. 

Na zró nicowanie Polski ze wzgl du na rozwój spo eczno-gospodarczy 
zwracaj  uwag  autorzy Raportu „M odzi 2011”202. Mapa 1 wskazuje na zacho-
dz ce w obr bie wsi procesy polaryzacyjne. Analizuj c informacje zamiesz-
czone na niej mo na zauwa y  podzia  pomi dzy regionami – na Polsk  
wschodni  i zachodni  ale tak e na regiony peryferyjne, zdominowane przez 
tradycyjne rolnictwo i te skoncentrowane wokó  du ych miast co wyra nie 
obrazuje rozmieszczenie koloru czerwonego na podmiotowej mapie. 

W najlepszej sytuacji wydaj  si  by  rodziny nale ce do lokalnych elit 
(pracownicy umys owi z wy szym wykszta ceniem, przedstawiciele w adzy, 
bogaci rolnicy). Natomiast zdecydowanie najmniej korzystna sytuacja wyst pu-
je w rodzinach robotniczych i tych, które utrzymuj  si  z niezarobkowych ró-
de  (renty, emerytury, zasi ki).    

Te pierwsze inwestuj  w rozwój i edukacj  w asnych dzieci, w ten sposób 
kszta tuj c i pomna aj c ich kapita  ludzki – np. poprzez wybieranie dobrych 
szkó  i uczelni umo liwiaj c im awans. Te drugie za  rodziny s  jak pisz  auto-
rzy Raportu „najcz ciej bezwolne, ich dzieci realizuj  krótkie i uproszczone 
cie ki edukacyjne, powielaj c role yciowe z najbli szego otoczenia”203. 

Równocze nie, jak wskazuj  wyniki bada  . Sato y, poziom inwestycji 
mo e by  ró ny w zale no ci od rodzaju gminy – z taka sytuacj , zdaniem au-
tora mieli my do czynienia w woj. ma opolskim. Otó  jego badania wykaza y, 
e fundusze unijne jeszcze kilka lat temu odgrywa y wi ksz  rol  w inwesty-

cjach prowadzonych w gminach wiejskich ni  w gminach miejsko-wiejskich204. 
Na ró nice wynikaj ce z poziomu kapita u ludzkiego i jego znaczenia  

w kszta towaniu konkurencyjno ci gmin w województwie ma opolskim zwróci  
uwag  . Sato a. Podda  on ocenie poziom wykszta cenia i kwalifikacji w adz  
i pracowników urz dów gminnych i wp ywu tych czynników na aktywno   
w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Otó  na podstawie przepro-
wadzonych bada  wyci gn  on interesuj ce wnioski, a mianowicie te gminy, 
w których pracownicy posiadali wy sze wykszta cenie i lepsze kwalifikacje 
by y wyra nie skuteczniejsze w pozyskiwaniu rodków unijnych. Ale jeszcze 
istotniejsza okaza a si  otwarto  i gotowo , zarówno w adz gminnych jak  
                                                                 
201  M. Dudkiewicz, K. Chwieduk. Dzia ania na rzecz m odzie y z perspektywy systemu pomocy 

spo ecznej i pracownika socjalnego. Instytut Badawczo-Szkoleniowy w Partnerstwie ze Stowa-
rzyszeniem „Tratwa”. Olsztyn. 2012. s. 32.  

202  K. Szafraniec. M odzi 2011...s. 366. 
203  Ibidem, s. 366 
204  . Sato a. Znaczenie funduszy Unii Europejskiej we wspieraniu rozwoju lokalnego. Acta Scien-

tiarum Polonorum. Series Oeconomia 8(1). Warszawa. 2009. s. 77-87. 
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i pracowników, do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Tak wi c,  
w aspekcie rozwoju spo eczno ci lokalnych wyniki bada  . Sato y pozwoli y 
mu na sformu owanie nast puj cej tezy: „Kapita  ludzki stanowi cenny zasób 
ka dej jednostki terytorialnej, który w a ciwie wykorzystywany mo e przyczy-
nia  si  do uzyskiwania b d  utrzymywania przewagi konkurencyjnej jednego 
podmiotu nad innymi, w tym równie  w aspekcie rywalizowania o rodki po-
mocowe”205. 

 
  

 
ród o: Raport „M odzie  2011 opracowany na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  

Warszawa. s 366. 

Mapa 1. Poziom i dynamika rozwoju spo eczno-gospodarczego gmin wiejskich* 

* W opisie typów dynamiki wzi to pod uwag  cztery syntetyczne (wielowymiarowe) wska niki: poziom rozwoju 
gospodarczego, spo ecznego, dynamika przemian, aktywno  w adz lokalnych. Oznaczenia: (--) rozwój bardzo 
niski; (-) niski; (=) przeci tny; (+) wysoki; (++) bardzo wysoki. Cztery kolejne symbole odnosz  si  do 
standaryzowanych miar wska ników rozwoju: gospodarczego, spo ecznego, dynamiki przemian, aktywno ci 
w adz lokalnych. 
 

                                                                 
205 . Sato a. Kapita  ludzki ród em przewagi konkurencyjnej gmin w aspekcie rozwoju lokalnego. 

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XI, z. 4. Warsza-
wa-Pozna -Olsztyn, 2009. s. 298.    
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Podzia y wynikaj ce w ró nic pomi dzy regionami w Polsce powsta y mi -
dzy innymi poprzez odmienn  tradycj  i histori , o czym by a ju  wcze niej 
mowa. Jednak e zwi zane s  z nimi równie  ró nice statusowe. Jak pisz  auto-
rzy „M odzi 2011”: „Tam, gdzie dominuje tradycyjne rolnictwo, tam równie  
ma miejsce dominacja rodzin o niskim statusie, tam te , niejako automatycznie, 
pojawia si  syndrom innych niekorzystnych zjawisk: ma o aktywny rynek pra-
cy, du e wska niki jawnego b d  ukrytego bezrobocia, niskie dochody, s aba 
infrastruktura i ma o ekspansywna w pokonywaniu ogranicze  rodowiska 
szko a206”. Takie warunki mog  sprzyja  pojawianiu b d  rozwijaniu si  wielu 
problemów spo ecznych takich jak wykluczenie spo eczne i marginalizacja czy 
ubóstwo, z którymi musz  si  zmierzy  zarówno osoby nimi dotkni te jak  
i system pomocy spo ecznej, organizacje pozarz dowe czy te  wspólnoty  
lokalne 207.   

M odzie  yj ca w takich regionach bywa niejako skazana na wykluczenie 
spo eczne i to w wielu aspektach (np. przestrzenne czy edukacyjne), a skumu-
lowanie takich zjawisk prowadzi do powstania obszarów problemowych,  
z którymi ich mieszka cy nie potrafi  sobie poradzi  sami. Najcz ciej ko-
nieczna jest interwencja z zewn trz, a przyk adem takich dzia a  mog  by  
programy LEADER i LEADER+208.  

Wa n  sk adow  ycia spo ecznego polskiej wsi, oprócz dwóch omówio-
nych powy ej kapita ów jest równie  kapita  kulturowy. Wed ug klasycznej 
definicji P. Bourdieu s  to „nabywane przez ludzi poprzez uczestnictwo w pro-
cesach spo ecznych umiej tno ci, wiedza oraz przedmioty o warto ci kulturo-
wej”209. Wska nikami tego kapita u mog  by  np.: tradycje rodzinne, pokole-
niowe zwi zki z inteligencj , wykszta cenie rodziców, wzory aktywno ci 
kulturalnej i spo ecznej rodziców czy te  kompetencje komunikacyjne i j zy-
kowe rodziców210. Takie uj cie kapita u kulturowego uwzgl dnili autorzy bada  
przeprowadzonych na obszarach wiejskich województwa ma opolskiego. Na 
ich podstawie uznali, e mieszka cy wsi w tym regionie charakteryzuj  si  

                                                                 
206  K. Szafraniec. M odzi 2011.,. s. 366. 
207  P. Broda-Wysocki i inni. Pa stwo, samorz dy, organizacje pozarz dowe i wspólnoty lokalne 

wobec ubóstwa i wykluczenia spo ecznego. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Warszawa. 2007.  
208  K. Szafraniec. M odzi 2011...s. 366. 
209  W. Knapik. Kapita  ludzki, kulturowy i spo eczny – kontekst teoretyczno – praktyczny. [w:] 

Kapita  ludzki, kulturowy i spo eczny a jako  ycia mieszka ców obszarów wiejskich  
województwa ma opolskiego. red. W. Knapik, M. Kowalska. Wyd. Uniwersytetu Rolniczego. 
Kraków. 2011. s. 17. 

210  M. Kowalska. Zasoby ludzkie i kapita  kulturowy obszarów wiejskich województwa ma opol-
skiego.  [w:] Kapita  ludzki, kulturowy i spo eczny a jako  ycia mieszka ców obszarów  
wiejskich województwa ma opolskiego. red. W. Knapik, M. Kowalska. Wyd. Uniwersytetu  
Rolniczego. Kraków. 2011. s. 137. 
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stosunkowo wysokim kapita em kulturowym. I tak, np. w badanej grupie trud-
no mówi  o zjawisku „mi dzypokoleniowego dziedziczenia wykszta cenia” 
gdy  respondenci z m odszych grup wieku legitymowali si  wy szym pozio-
mem wykszta cenia ni  pokolenie ich rodziców. Z kolei w przypadku aktywno-
ci spo ecznej, traktowanej jako cz onkostwo w ró nego typu organizacjach, 

rodzice wykazywali zdecydowanie wi ksz  aktywno  ni  m odsze pokolenie. 
Ponadto uogólniaj c mo na stwierdzi , e poziom kapita u kulturowego by  
wy szy na obszarach mniej zaawansowanych w rozwoju czyli w gminach po o-
onych w pewnym oddaleniu od du ych miast ni  na terenach podmiejskich211. 

3.4.3. Problem zagospodarowania zasobów pracy 

Na wsi polskiej mamy do czynienia z nadmiarem si y roboczej w rolnictwie 
i brakiem miejsc pracy dla ludno ci nierolniczej. Nadmierne zatrudnienie  
w indywidualnych gospodarstwach rolnych, na przyk ad w Ma opolsce, agodzi 
jednak napi cia na rynku pracy, stwarzaj c jednak pewn  os on  socjaln . Ale 
zjawisko to niestety powi ksza np. przestrzenne dysproporcje w rozwoju eko-
nomicznym i materialnych warunkach ycia.  

Bezrobotni mieszka cy wsi maj  ma e szanse na znalezienie zatrudnienia na 
lokalnych rynkach pracy. Miejsce nierentownych pa stwowych i spó dziel-
czych zak adów pracy zaj y zak ady prywatne, jednak e nie odtworzy y one 
wszystkich miejsc pracy. Dlatego nie ma na wsi popytu na prac  zarówno  
w rolnictwie jak i w sferze pozarolniczej, a trudna sytuacja na rynku pracy  
w mie cie nie sprzyja mobilno ci si y roboczej.  

Bezrobocie ukryte, inaczej utajone, wg definicji Encyklopedii PWN, jest to 
„bezrobocie nie obj te statystyk ; wyst puje w postaci nadzatrudnienia (typowe 
w gospodarce socjalistycznej), przeludnienia agrarnego (typowe dla krajów 
s abo rozwini tych) lub bezrobocia w ród ludzi, którzy zrezygnowali z poszu-
kiwania pracy z powodu beznadziejno ci swoich usi owa  (typowe dla krajów 
rozwini tych)”212.  

Szczególnie trudna sytuacja pod wzgl dem bezrobocia ukrytego w rolnic-
twie wyst puje w po udniowo – wschodniej cz ci kraju, o rozdrobnionej struk-
turze agrarnej. W regionie tym szczególnie nasilone by o zjawisko utraty pracy 
przez u ytkowników ma ych gospodarstw rolnych i pozostawania w nich m o-
dzie y nie mog cej po uko czonej nauce znale  pracy na lokalnym rynku. 
Niezwykle niekorzystna struktura agrarna, przeludnienie obszarów wiejskich 

                                                                 
211  Ibidem, s. 138. 
212  I. Frenkel. Bezrobocie w rolnictwie indywidualnym. [w:] Wie  i rolnictwo na prze omie wieków. 

red. I. Bukraba-Rylska, A. Rosner. IRWiR PAN. Warszawa. 2001. s. 62-93. 
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oraz powszechne zjawisko dwuzawodowo ci sprawiaj , e obszar Ma opolski 
musi by  traktowany w odmienny sposób ni  pozosta a cz  kraju.  

Dlatego te  przedsi biorczo  pozarolnicza mieszka ców wsi jest bardzo 
istotnym elementem rozwoju lokalnego gmin, a po przyst pieniu Polski do Unii 
Europejskiej rolnicy i mieszka cy terenów wiejskich korzystaj  z funduszy 
strukturalnych UE na jej rozwój. Jednak e wykorzystanie wsparcia finansowe-
go jest zró nicowane i zale y od wielu uwarunkowa . Bior c pod uwag  specy-
fik  terenów wiejskich Ma opolski uzasadnienie znajduje rozwój ró nych kie-
runków dzia alno ci pozarolniczej, która odgrywa wa n  rol  w rozwoju 
gospodarczym wsi oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. Jak wynika z analizy 
liczby z o onych wniosków i podpisanych umów w Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie, przeprowadzonej przez M. Bogusz  
i . Palucha213 wykorzystanie rodków unijnych przez mieszka ców terenów 
wiejskich jest w a ciwe. Zdaniem autorów ma to z pewno ci  pozytywny 
wp yw na proces rozwi zywania problemów bezrobocia oraz migracji ludno ci 
do miast lub za granic . Do podobnych wniosków dochodzi . Sato a, którego 
badania wykaza y zwi kszon  aktywno  mieszka ców regionów po udniowo 
– wschodnich kraju w pozyskiwaniu funduszy unijnych w celu tworzenia przez 
nich alternatywnych wzgl dem rolnictwa róde  dochodów214. 

3.4.4. Us ugi turystyczno - rekreacyjne 

Wa n  ga zi  aktywno ci gospodarczej mieszka ców wsi Polski po udnio-
wo – wschodniej sta y si  us ugi turystyczno - rekreacyjne. Zdaniem A. Nie-
dzió ki najbardziej cenn  definicj  turystyki wiejskiej jest ta sformu owana 
przez M. Drzewieckiego, zdaniem którego stanowi ona „form  rekreacji odby-
waj c  si  na obszarach „prawdziwej” wsi i obejmuje wielorakie rodzaje  
aktywno ci rekreacyjnych zwi zanych z przyrod , w drówkami, turystyk  
zdrowotn , krajoznawcz , kulturow  i etniczn ”. Natomiast agroturystyka jest 
„organizowaniem pobytu dla turystów poprzez rodzin  rolnicz  we w asnym 
gospodarstwie rolnym”215. 

                                                                 
213  M. Bogusz, . Paluch.  Ocena wykorzystania funduszy w UE w rozwoju przedsi biorczo ci na 

obszarach wiejskich województwa ma opolskiego.  Roczniki Naukowe SERiA, t. XIII, z. 1. 2011.  
s. 40.  

214  . Sato a. Przestrzenne zró nicowanie absorpcji funduszy strukturalnych przeznaczonych na 
rozwój pozarolniczej dzia alno ci na obszarach wiejskich. Zeszyty Naukowe SGGW. seria Pro-
blemy rolnictwa wiatowego, t. 7(XXII). Warszawa. 2009. s. 142. 

215  A. Niedzió ka. Perspektywy rozwoju poda y turystyczno rekreacyjnej na obszarach wiejskich  
w pó nocnej cz ci województwa ma opolskiego. [w:] Rynek us ug turystycznych. red. M. Jali-
nik, R. Zió kowski. Oficyna Wydawnicza Politechniki Bia ostockiej. Bia ystok. 2012. s. 267. 
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Turystyka wiejska jest specyficzn  form  w porównaniu z innymi mo liwo-
ciami za ywania odpoczynku. Na pewne jej cechy, szczególnie poszukiwane 

przez turystów, zwraca uwag  J. Sikora, a nale  do nich np.: 
– „mo liwo  wypoczynku w rodowisku odmiennym od warunków ycia  

i pracy w mie cie, 
– mo liwo  bezpo redniego kontaktu z niezanieczyszczonym rodowiskiem 

przyrodniczym, 
– cisza, spokój, ma y ruch, 
– mo liwo  kontaktu z yciem wiejskim, zwierz tami domowymi, pracami 

rolnymi, folklorem wsi i mo liwo  ich poznania, 
– mo liwo  korzystania ze zdrowej ywno ci”216. 

W a ciciele gospodarstw agroturystycznych mog  korzysta  z ró nego  
rodzaju wsparcia finansowego na rozwijanie swojej dzia alno ci. Jeszcze zanim 
Polska sta a si  pe noprawnym cz onkiem Unii Europejskiej, pomoc dla rolni-
ków, którzy zdecydowali si  za o y  gospodarstwo agroturystyczne pochodzi a 
z Programu SAPARD.  

Po wej ciu naszego kraju w do struktur europejskich w latach 2004-2006 
podobne wsparcie dla rozwijania dzia alno ci agroturystycznej by o mo liwe  
w Sektorowym Programie Operacyjnym „Restrukturyzacja i Modernizacja  
Sektora ywno ciowego” oraz „Rozwój Obszarów Wiejskich.”. Natomiast  
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 rolnik, 
który chcia  uruchomi  dzia alno  agroturystyczn  albo te  zwi kszy  lub 
zmieni  zakres wiadczonych us ug, móg  si  stara  o pomoc z Programu  
„Jako  ycia na obszarach wiejskich i ró nicowanie gospodarki wiejskiej”.  

Dodatkowo w Programie Operacyjnym Infrastruktura i rodowisko  
2007-2013 by  przewidziany priorytet dla kultury, z którego móg  korzysta  
sektor turystyczny, podobnie zreszt  jak w programie „Innowacyjna Gospodar-
ska” oraz Ma opolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata  
2007-2013217. 

Aktualnie w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
znalaz o si  dzia anie „Pomoc na rozpocz cie pozarolniczej dzia alno ci go-
spodarczej na obszarach wiejskich”. Pomoc b dzie udzielana w formie premii, 
z której b d  mogli korzysta  w a ciciele gospodarstw agroturystycznych. Jej 
wysoko  wyniesie 100 tys., z  i b dzie wyp acana w dwóch ratach: pierwsza 
                                                                 
216  A. Niedzió ka. Mo liwo ci wsparcia sektora turystyczno – rekreacyjnego na obszarach wiejskich 

województwa ma opolskiego ze rodków unijnych. [w:] Turystyka i rekreacja w kreowaniu 
przedsi biorczo ci – uwarunkowania i przejawy. red. L. Kaliszczak.  Pa stwowa Wy sza Szko a 
Zawodowa. Tarnobrzeg. 2011. s. 40.  

217  Ibidem, s.46-57. 
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rata w wysoko ci 80% kwoty, druga w wysoko ci 20%. Beneficjent zobowi -
zany jest do przedstawienia biznesplanu dotycz cego planowanej dzia alno ci, 
a przyznanie pomocy odbywa si  na podstawie szczegó owych kryteriów zapi-
sanych w PROW 2014-2020218. 

Ma opolska ze wzgl du na swoj  atrakcyjno  przyrodnicz  i kulturow  
(walory krajobrazowe, zabytki architektury, bogate dziedzictwo kulturowe) jest 
niew tpliwie regionem gdzie agroturystyka mo e by  dla ludno ci wiejskiej 
szans  na wykorzystanie gospodarstwa rolnego do innych celów ni  produkcja 
rolnicza, a co za tym idzie, na stworzenie nowych miejsc pracy dostarczaj cych 
dodatkowych, pozarolniczych dochodów (znaczeniem dochodów z dzia alno ci 
agroturystycznej dla rolników z innych regionów Polski zajmowali si  m.in.  
A. J czmyk, J. Uglis, S. Graja-Zwoli ska, M. Ma kowiak, A. Spycha a, 
J. Sikora219). 

Ale i pod tym wzgl dem region Ma opolski jest niejednorodny. Niew tpli-
wym ograniczeniem, dotycz cym g ównie gmin le cych w rodkowej i pó -
nocno-wschodniej cz ci regionu jest brak malowniczego krajobrazu czy te  
zabytków architektury. Natomiast w przypadku gmin atrakcyjnie po o onych 
zaobserwowa  mo na niedostatek lub wr cz brak infrastruktury niezb dnej do 
rozwoju tego typu us ug (baza gastronomiczna, obiekty sportowe itp.).  

Ponadto do rozwoju agroturystyki potrzebne jest wsparcie otoczenia instytu-
cjonalnego. A. Brelik i M. Bogusz do najwa niejszych instytucji wspieraj cych 
dzia alno  agroturystyczn  zaliczaj : 
a) Polska Federacja Turystyki Wiejskiej, „Gospodarstwa Go cinne’’, organi-

zacja non-profit, dzia aj ca od 1996 roku. Zrzesza ona lokalne i regionalne 
stowarzyszenia agroturystyczne, które z kolei zrzeszaj  kwaterodawców 
prowadz cych dzia alno  w zakresie agroturystyki i turystyki wiejskiej. 
Podstawowym celem Federacji jest: „organizacja, rozwój i promocja agrotu-
rystyki, reprezentowanie i ochrona interesów cz onków Federacji, tworze-
nie, zachowanie i ochrona walorów, aktywizacja spo eczno ci wiejskiej, 
propagowanie odpoczynku na obszarach wiejskich, dzia anie na rzecz 
ochrony rodowiska, badanie i analiz  rynku”220. 

                                                                 
218  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014-2020). Skrócona wersja 

programu. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa. 2014.  s. 130. 
219  A. J czmyk, J. Uglis, S. Graja-Zwoli ska, M. Ma kowiak, A. Spycha a, J. Sikora. Economic 

benefits of agritourism development in Poland: an empirical study, Tourism Economics Fast 
Track, DOI:10.5367/te2014.0391. 

220  A. Brelik, M. Bogusz. Wp yw otoczenia instytucjonalnego na rozwój gospodarstw agroturystycz-
nych w Karpatach polskich. SERiA. Tom 13. Zeszyt 8. Warszawa-Poza -Wroc aw. 2011. s. 19-23.  



 ________________________________________________________________________ M odzie  wiejska… 
 

 89

b) O rodki Doradztwa Rolniczego (ODR), które wspieraj  agroturystyk   
poprzez np.:  
– „udzielanie pomocy rolnikom w sporz dzaniu dokumentacji niezb dnej 

do uzyskania pomocy finansowanej lub wspó finansowanej ze rodków 
pochodz cych z funduszy Unii Europejskiej na rozpocz cie lub rozwi-
ni cie dzia alno ci agroturystycznej, 

– dzia ania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 
wsi, ekologicznego i funkcjonalnego urz dzania wsi poprzez konferencje, 
szkolenia, pokazy, doradztwo indywidualne, 

– organizowanie targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsi -
wzi  upowszechniaj cych wiedz  o agroturystyce”221. 

c) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), która wspo-
maga dzia alno  agroturystyczn  poprzez wykorzystywanie funduszy Unii 
Europejskiej (SAPARD, SPO 2004 – 2006: „Ró nicowanie dzia alno ci rol-
niczej i zbli onej do rolnictwa w celu zapewnienia ró norodno ci dzia a  
lub alternatywnych róde  dochodów”, PROW 2007-2013: „Ró nicowanie 
w kierunku dzia alno ci nierolniczej”). 

d) Lokalne Grupy Dzia ania (LGD), które opracowa y i realizuj  Lokalne Stra-
tegie Rozwoju, w których g ówne priorytety to wspieranie agroturystyki i tu-
rystyki wiejskiej222. 

3.5. Podsumowanie 

Przedstawiona powy ej charakterystyka obszarów wiejskich i rolnictwa  
Ma opolski na tle kraju oraz problemy ich rozwoju mia y na celu pokaza   
olbrzymie zró nicowanie uwarunkowa  funkcjonowania gospodarstw rolnych 
oraz wymaganych zmian systemu gospodarowania na wsi. Nale y zwróci  
szczególn  uwag  na fakt, e podstawowym czynnikiem decyduj cym o kie-
runkach przemian spo eczno-demograficznych, zarówno w ród osób doros ych 
jak i m odzie y, s  istniej ce warunki ekonomiczne. 

Te natomiast nie nale  do najkorzystniejszych – co szczególnie zosta o za-
akcentowane w wybranych aspektach analizy porównawczej z krajami Unii 
Europejskiej. Wynika z niej, e mimo zapó nienia rozwoju gospodarczego  
polskiej wsi i rolnictwa, dysponuje ona du ym potencja em demograficznym, 
który warto wykorzysta  w planowanej restrukturyzacji polskiego rolnictwa,  
a poprzez to ca ej polskiej wsi. 

                                                                 
221 Ibidem, s. 19-23. 
222 Ibidem, s. 19-23.  
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W zmianach tych decyduj c  rol  odegra m odzie  wiejska, która b dzie  
decydowa  o pozycji wsi w aspekcie zarówno gospodarczym jak i spo eczno-
kulturowym. Wzorcowym, za o onym do prezentacji jest region Ma opolski.  
Z jakimi wi c problemami boryka si  obecnie i jak widzi swoj  przysz o  
m odzie  wiejska z tego regionu naszego kraju? Na tak postawione pytania 
autorka postara si  udzieli  odpowiedzi w nast pnym rozdziale.  
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4. SYTUACJA M ODZIE Y WIEJSKIEJ  
W MA OPOLSCE – WYNIKI BADA   

Celem prezentowanego opracowania jest identyfikacja oraz diagnoza pro-
blemów spo ecznych, edukacyjnych i ekonomicznych m odzie y pochodz cej  
z obszarów wiejskich. Badania zosta y przeprowadzone w obr bie regionu  
Polski po udniowo-wschodniej, posiadaj cej swoj  wyra n  specyfik , na któr  
sk ada si  zarówno przesz o  historyczna jak i obecny stan oraz struktura  
gospodarki.  

Kategoria „zagro eni wykluczeniem” w przypadku proponowanych bada  
dotyczy a  dwóch kwestii, poniewa  obejmuje m odzie : 
– pochodz c  z terenów wiejskich, a wi c zazwyczaj b d c  w trudniejszej 

sytuacji spo eczno-zawodowej w porównaniu z m odzie  z du ych miast, 
– zamieszkuj c  na terenach o stosunkowo niskim poziomie rozwoju, oddalo-

nych od du ych o rodków miejskich oraz mniejszych miast, a tak e znacz -
cych szlaków komunikacyjnych (dwie spo ród badanych gmin).  
Dla porównania, badania przeprowadzono w dwóch gminach podmiejskich 

oraz w dwóch oddalonych od du ych i rednich o rodków miejskich, po to by móc 
odpowiedzie  na pytanie: Czy m odzie  wiejska w Polsce jest kategori  jednorod-
n  i czy zagro ona wykluczeniem spo ecznym jest tylko jaka  jej cz ?  

Badania przeprowadzono technik  wywiadu wg kwestionariusza z wybra-
nymi losowo 401 mieszka cami wsi w wieku od 16 do 22 lat, z terenu czterech 
gmin celowo dobranych tak, aby reprezentowa y ró ny stopie  urbanizacji: 
dwie gminy podmiejskie (Niepo omice i Wielka Wie  w pobli u Krakowa) oraz 
dwie gminy oddalone od wi kszych i rednich miast oraz znacz cych szlaków 
komunikacyjnych (Czarnocin w woj. wi tokrzyskim oraz Sko yszyn w woj. 
podkarpackim). Badania przeprowadzono w latach 2013-2014. 

Kwestionariusz badawczy obok pyta  adresowanych do wszystkich respon-
dentów, zawiera te  zestawy pyta , które zadawano lub nie, zale nie od obec-
nego zaj cia rozmówcy (nauka, praca zarobkowa, zaj cie wy cznie w gospo-
darstwie rolnym).  

W opracowaniu zosta a podj ta próba odpowiedzi na pytania jak m odzie  
wiejska Polski po udniowo – wschodniej odnajduje si  w realiach obecnych 
czasów, jakimi warto ciami si  kieruje, jakie obiera strategie yciowe dla urze-
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czywistnienia swych aspiracji, a tak e jak  mo e w przysz o ci odegra  rol   
w przeobra eniach wsi i rolnictwa. 

W celu zrealizowania powy szych za o e  potrzebne by o poznanie rodo-
wiska spo ecznego, w którym ci m odzi ludzie yj , a tak e okre lenie ich sytu-
acji spo eczno-zawodowej oraz zwi zków z rolnictwem. Mi dzy innymi jedn   
z wa niejszych kwestii jest struktura m odzie y wed ug rodzaju zaj cia, którym 
mo e by  kontynuacja nauki, praca zarobkowa wzgl dnie praca w gospodar-
stwie rodziców.  

Poniewa  dla podj tego tematu zasadnicze znaczenie ma poznanie sposobu 
my lenia m odzie y, jej pogl dów i systemu warto ci, sprawom tym po wi co-
na zosta a cz  pracy. Bardzo istotny jest równie  stosunek m odych ludzi  
do wsi i rolnictwa a tak e ich preferencje spo eczne i zawodowe, szczególnie  
w kontek cie przemian zachodz cych na polskiej wsi. 

4.1. rodowisko spo eczne badanej m odzie y 

Badania empiryczne zosta y oparte na próbie 401 respondentów w wieku 
16-22 lata. Zostali oni podzieleni na 5 grup w zale no ci od rodzaju wykony-
wanego zaj cia:  
1. pracuj cy zarobkowo,  
2. pracuj cy i jednocze nie ucz cy si ,  
3. wy cznie ucz cy si ,  
4. pomagaj cy rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa lub dzia ki ale nie 

ucz cy si  i nie pracuj cy zarobkowo, 
5. pozostali (jest to zaledwie niepe na dwuprocentowy margines).  

 
Struktur  badanej próby ze wzgl du na rodzaj zaj cia w zale no ci od typu 

gminy prezentuje tabela 5. Przedstawione w niej dane wskazuj , e liczebno  
grup w obu typach gmin jest porównywalna. St d te  wnioskowanie porów-
nawcze uzyskanych wyników bada  powinno by  z metodycznego punktu wi-
dzenia poprawne.  

Bior c pod uwag  typ gminy, odsetek osób ucz cych si  i jednocze nie pra-
cuj cych wyra nie wy szy jest on w gminach podmiejskich (ok. 13%), podczas 
gdy w gminach oddalonych odsetek ten jest marginalny (tylko nieca e 3%). 
St d wniosek, e m odzie  ucz ca si  z gmin podmiejskich ma znacznie wi k-
sze mo liwo ci podj cia pracy zapewniaj cej przynajmniej cz ciow  nieza-
le no  finansow . Gminy oddalone od du ych miast takich mo liwo ci nie 
stwarzaj .  
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Na podkre lenie zas uguje fakt, e m odzie  tylko ucz ca si  stanowi ponad 
63% ca ej próby. Jak wynika z danych zawartych z tabeli 5, na podj cie pracy 
zarobkowej zdecydowa a si  cz  m odzie y (w ca ej próbie by o to niemal 
16% respondentów). Natomiast odsetek pomagaj cych w gospodarstwie –  
w gminach oddalonych osi ga warto  niemal 17%. 

Tabela 5. Struktura respondentów wg rodzaju zaj cia w podziale na gminy podmiejskie  
i oddalone (%) 

Rodzaj zaj cia 
Gminy 

Ogó em 
Podmiejskie Oddalone 

Pracuj cy 15,2 16,2 15,7 
Pracuj cy i ucz cy si  13,2  2,9 8,0 
Wy cznie ucz cy si  64,0 63,0 63,5 
Pomagaj cy w gosp.  5,6 16,7 11,2 
Pozostali  2,0  1,2 1,6 

Razem 
% 100,0 100,0 100,0 
L 203 198 401 

ród o: badania w asne 
 

Wa na dla poznania rodowiska spo ecznego badanej m odzie y jest nie-
w tpliwie kwestia g ównej podstawy utrzymania ich rodzin oraz liczby posia-
danych róde  dochodu.  

W badanej próbie rodziny korzystaj  rednio z dwóch róde , przy czym 
najcz ciej jako podstaw  utrzymania wymieniano sta  prac  zarobkow  (ok. 
25% wskaza ), a nieco rzadziej gospodarstwo rolne oraz stosunkowo cz sto 
ród a socjalne (emerytury, renty). Tak wi c g ówn  podstaw  utrzymania  

rodzin, tak w próbie ogó em jak w obu grupach gmin, pozostaje praca poza 
gospodarstwem, nawet w gminach s abiej zurbanizowanych.  

Respondenci proszeni byli równie  o wymienienie wszystkich róde  do-
chodu, z których ich rodzina korzysta. ród em dochodu najcz ciej wymienia-
nym jest najemna praca zarobkowa ró nego rodzaju (sta a, dorywcza, za grani-
c ), która stanowi niemal po ow  ogó u wskaza  (w tym praca sta a jedn  
czwart ). Kolejne miejsca zajmuj  ród a socjalne (renty, emerytury, zasi ki) 
oraz rolnictwo – odpowiednio ok. 24% i nieco ponad 20% ogó u wskaza . 
Warto zauwa y  jak marginalne znaczenie ma w asna pozarolnicza dzia alno  
gospodarcza: stanowi ona rednio w próbie tylko nieco ponad 5% wskaza ,  
z tym, e odsetek ten jest dwukrotnie wy szy w gminach podmiejskich. Fakt 
ten tym bardziej zwraca uwag , e w ród po danych dla siebie sytuacji  
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yciowych, prowadzenie w asnej firmy wymieniane jest przez respondentów 
szczególnie cz sto (tabela 6). 

Tabela 6. Udzia  poszczególnych róde  dochodu w ich cznej liczbie  
wskazanej przez respondentów (%) 

Rodzaj zaj cia 
Gminy 

Ogó em 
Podmiejskie Oddalone 

U ytkowanie ziemi 16,5 24,6 20,5 
Praca zarobkowa sta a 32,2 18,2 25,2 

dorywcza 11,3 8,1 9,7 
za granic  10,2 19,1 14,7 

W asna firma 7,1 3,5 5,3 
ród a socjalne 22,2 26,2 24,2 

Inne ród a 0,5 0,3 0,4 
Razem 100,0 100,0 100,0 

ród o: badania w asne 
 

Struktur  rodzin respondentów z uwagi na wielko  u ytkowanego gospo-
darstwa lub dzia ki przedstawia tabela 7. Z danych w niej zawartych wynika, e 
nieca a po owa rodzin posiada gospodarstwo rolne powy ej 1 ha, przy czym 
ró nica pomi dzy gminami podmiejskimi, a oddalonymi od o rodków miej-
skich jest bardzo du a i wynosi ponad 40 punktów procentowych. Podobnie 
du e ró nice mo na zauwa y  w przypadku dzia ek poni ej 1 ha, które z kolei  
w przewa aj cej wi kszo ci wyst puj  w gminach podmiejskich (w ponad 54% 
przypadków). Natomiast jedn  pi t  rodzin respondentów zaliczy  mo na do 
grupy nie posiadaj cej ziemi, a wi c dysponuj cej co najwy ej dzia k  poni ej 
0,1 ha. Jest to grupa rodzin mieszkaj cych na wsi ale posiadaj cych pozarolni-
cze ród a utrzymania.  
 

Tabela 7. Struktura respondentów z uwagi na u ytkowanie (lub nie) ziemi przez ich rodziny 
(%) 

Rodziny u ytkuj ce 
Gminy 

Ogó em 
Podmiejskie Oddalone 

Gospodarstwo > 1ha 23,5 65,8 44,6 
Dzia k  < 1 ha 54,1 16,6 35,3 
Bez ziemi 22,4 17,6 20,1 

Razem 
% 100,0 100,0 100,0 
L 203 198 401 

ród o: badania w asne 
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Z powy szego wynika, e w gminach oddalonych rolnictwo nadal ma du e 
znaczenie, podczas gdy w gminach podmiejskich gospodarstwo rolne posiada 
tylko co czwarta badana rodzina. Wi e si  to niew tpliwie z tym, e blisko  
miasta oznacza atwiejszy dost p do pozarolniczych róde  dochodu, st d te  
ró nice pomi dzy poszczególnymi typami gmin. 

Badane gospodarstwa domowe u ytkuj ce tak dzia ki jak i gospodarstwa 
rolne s  zró nicowane pod wzgl dem posiadanych zasobów ziemi. rednia 
powierzchnia gospodarstwa w ca ej próbie wynosi 4,4 ha, ro nie za  wraz  
z odleg o ci  od o rodków miejskich i w gminach oddalonych osi ga warto   
5,4 ha. Tak wi c gminy oddalone maj  nieco korzystniejsz  struktur  gospo-
darstw ani eli gminy podmiejskie, jednak ró nice te nie s  du e. Mo na wi c 
stwierdzi , e zdecydowana wi kszo  obecnie funkcjonuj cych w nich gospo-
darstw w docelowej restrukturyzacji rolnictwa nie znajdzie miejsca. 

4.2. Aspiracje edukacyjne m odzie y oraz ich realizacja  

Realizacja aspiracji edukacyjnych wspó czesnej m odzie y jest kluczem do 
sukcesu. O tym jak istotne jest odpowiednie wykszta cenie, uwzgl dniaj ce 
wymogi aktualnego rynku pracy mog  wiadczy  problemy z jakimi borykaj  
si  od kilku lat m odzi ludzie w ca ej niemal Europie. W najgorszej sytuacji 
znajduj  si  tzw. NEET (Not in Education, Employment or Training), czyli 
m odzie , która si  nie uczy, nie pracuje i nie doszkala w jakikolwiek sposób.  

W Polsce w wyj tkowo z ej sytuacji pod tym wzgl dem s  m odzi ludzie 
pochodz cy z obszarów wiejskich, cho  nie dotyczy to ca ej m odzie y wiej-
skiej. Zró nicowanie tych obszarów w Polsce, sprawia, e m odzi ludzie  
w ró nym stopniu zmagaj  si  z problemami zwi zanymi np. z codziennymi 
dojazdami do szkó  w mie cie, daj cymi wi ksze mo liwo ci czy to znalezienia 
pracy bezpo rednio po jej uko czeniu czy te  podj cia dalszej nauki.  

W badaniach przeprowadzonych przez autork  bardzo wyra nie daje si  za-
uwa y  zale no  pomi dzy charakterem miejsca zamieszkania, a rodzajem 
wybieranej szko y. Opinia, e m odzie  mieszkaj ca z dala od o rodków miej-
skich nadal najcz ciej wybiera szko y znajduj ce si  w pobli u, cz sto nie 
przywi zuj c wagi do poziomu nauczania czy wymogów rynku pracy, wydaje 
si  znajdowa  potwierdzenie.  

W prezentowanych wynikach bada  daje si  zauwa y  zró nicowanie wy-
kszta cenia m odzie y wiejskiej w zale no ci od miejsca pochodzenia np. na 
podstawie udzia u absolwentów zasadniczych szkó  zawodowych. Takie wy-
kszta cenie ma niemal 23% respondentów w gminach oddalonych i niespe na 
14% w gminach podmiejskich (tabela 8). 
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W przypadku grupy respondentów pracuj cych stale w gospodarstwie rol-
nym rodziców mamy do czynienia ze szczególnie niekorzystn  struktur  wy-
kszta cenia. Zaledwie 26% uko czy o szko  redni  (w tym ogólnokszta c c  
6%), szkol  zasadnicz  zawodow  48% i 26% jedynie szko  podstawow , za  
o podj ciu nauki w przysz o ci my li zaledwie 13% respondentów pracuj cych 
w gospodarstwie. 

Tabela 8. Struktura respondentów wed ug rodzaju uko czonej szko y  
w podziale na gminy podmiejskie i oddalone (%) 

Rodzaj uko czonej szko y 
Gminy 

Ogó em 
Podmiejskie Oddalone 

Podstawowa 57,1 52,2 54,7 
Zasadnicza zawodowa 13,7 22,8 18,2 

rednia zawodowa 16,3 14,8 15,6 
rednia ogólnokszta c ca 12,1 9,6 10,8 

Pomaturalna  0,7  0,6 0,6 
Inna  0,1  - 0,1 

Razem 
% 100,0 100,0 100,0 
L 203 198 401 

ród o: badania w asne 
 
Badani pytani o to czy posiadaj  jaki  wyuczony zawód, odpowiadali twier-

dz co du o cz ciej w gminach podmiejskich (87%) ni  w gminach oddalonych 
(ponad 40% odpowiedzia o, e nie posiada). 

Jak przedstawiono to w rozdziale 2 dotycz cym stanu bada  nad m odzie  
wiejsk  w Polsce, znaczna cz  m odych ludzi mieszkaj cych na terenach 
wiejskich ma zaledwie wykszta cenie zasadnicze zawodowe. Dane przestawio-
ne w tabeli 8 wskazuj , e niemal co pi ty respondent uczy si  w zasadniczej 
szkole zawodowej. Wydaje si , e o wyborze tego rodzaju szko y przes dza 
znaczna odleg o  od o rodków miejskich, na co wskazuj  wyniki bada   
innych autorów223.  

W prezentowanych badaniach grupa uczniów tego rodzaju szkó  zamieszku-
j cych na terenie gmin oddalonych jest wyra nie wi ksza ni  w przypadku 
gmin podmiejskich. Fakt ten mo na t umaczy  wi ksz  dost pno ci  szkó  
zasadniczych gdy  nauka w nich nie wymaga wyjazdu z miejsca zamieszkania, 
a wi c nie poci ga za sob  dodatkowych kosztów. Równocze nie nauka w za-
                                                                 
223 M. Ho y. Wp yw po o enia gminy na proces edukacji m odzie y wiejskiej z obszaru Ma opolski. 

Kultura i Edukacja. Nr 3/2005. Toru . 2005. s. 105-119. 
 E. Bielecka, E. Kozdrowicz. Uwierzy  w siebie. Wyrównywanie szans dzieci zagro onych mar-

ginalizacj . [w:] red. Nowak A., Edukacja a marginalizacja i wykluczenie spo eczne. CHO-
WANNA. tom 1 (38). Wydawnictwo Uniwersytetu l skiego. Katowice. 2012. s. 45-54.  
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zwyczaj trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej pozwala na szybsze usamo-
dzielnienie si  i sprawia, e ich absolwenci ju  w wieku 18-19 lat maj  zawód. 
Oczywi cie prze o enie warto ci tego wykszta cenia na rzeczywiste mo liwo-
ci znalezienia pracy, szczególnie w obecnej sytuacji spo eczno-gospodarczej, 

to ju  zupe nie inna kwestia.  
Warto jednak zwróci  uwag , e zaprezentowane dane liczbowe obejmuj  

osoby, które aktualnie si  ucz  w ró nego rodzaju szko ach, tak wi c nie spo-
sób zak ada , e ci, którzy podj li nauk  w zasadniczych szko ach zawodowych 
nie zdecyduj  si  w przysz o ci kontynuowa  nauk , Co wa ne, zamiar podj -
cia nauki w przysz o ci deklarowa a znaczna cz  badanych ale rysuj  si  tutaj 
wyra ne ró nice zwi zane z miejscem zamieszkania. Otó  uczniowie zasadni-
czych szkó  zawodowych z gmin oddalonych s  mniej zdecydowani co do dal-
szej nauki ni  m odzie  z gmin podmiejskich (64% „raczej nie podejmie nau-
ki”, a ok. 10% „zdecydowanie” nie jest zainteresowany kontynuowaniem nauki 
w przysz o ci.  

Istotna wydaje si  odpowied  na pytanie: czy fakt, e rodzina respondenta 
posiada gospodarstwo rolne lub dzia k  o powierzchni od 0,1 do 1ha lub  
w ogóle nie posiada ziemi rolniczej, ma jaki  wp yw na wybór przez badanego 
rodzaju szko y? Otó  dane zawarte w tabeli 9 wskazuj , e osoby z rodzin  
posiadaj cych dzia ki oraz gospodarstwa rolne najliczniej wybiera y rednie 
szko y zawodowe - w obu przypadkach udzia  uczniów tego typu szkó  jest 
dwukrotnie wy szy od cho by ucz cych si  w rednich szko ach ogólno-
kszta c cych. Natomiast jeszcze wyra niej rysuje si  ró nica gdy porównujemy 
t  grup  z osobami ucz cymi si  w zasadniczych szko ach zawodowych. 

Tabela 9. Ucz cy si  respondenci w grupach rodzin wg posiadania ziemi (%) 

Rodzaj szko y Nie posiada Posiada dzia k  
0,1-1 ha 

Posiada gospodarstwo 
>1 ha 

Zasadnicza zawodowa 23,7 17,1 18,4 
rednia zawodowa 26,8 42,0 43,9 
rednia – ogólna 24,7 17,7 20,5 

Pomaturalna  6,2 11,6  7,1 
Wy sza 18,6 11,6 10,1 
Razem 100,0 100,0 100,0 

ród o: badania w asne 
 

Istotny z punktu widzenia funkcjonowania gospodarstw rolnych b d cych  
w u ytkowaniu badanych rodzin jest z pewno ci  fakt, posiadania przez m o-
dych ludzi kwalifikacji rolniczych. Warto wi c przyjrze  si  tej kwestii bli ej 
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(rys. 13). Okazuje si , e posiadanie takich kwalifikacji jest równie  zwi zane  
z po o eniem gminy: ró nica pomi dzy odsetkiem osób bez kwalifikacji rolni-
czych w gminach podmiejskich w porównaniu z oddalonymi od o rodków 
miejskich wynosi ok. 30% na niekorzy  tych pierwszych. Natomiast kurs  
rolniczy uko czy  co trzeci badany w gminach oddalonych, podczas gdy                
w gminach podmiejskich s  to marginalne przypadki.  

Co prawda nie dziwi brak zainteresowania m odzie y podmiejskiej  
wykszta ceniem rolniczym, cho by z powodu mo liwo ci wyboru innej szko y, 
jednak mo e on zastanawia  w przypadku m odych ludzi pracuj cych  
w gospodarstwie. Ale o tym b dzie jeszcze mowa nieco pó niej. 

 

 
ród o: badania w asne 

Rys. 13. Kwalifikacje rolnicze respondentów w zale no ci od typu gminy (%) 

Interesuj co przedstawiaj  si  wyniki dotycz ce trudno ci zwi zanych z po-
dejmowaniem nauki. W nast pnej bowiem kolejno ci badana m odzie  mia a za 
zadanie wskaza  g ówne problemy maj ce zwi zek z kszta ceniem si . Najcz -
ciej wymieniane by y wysokie wydatki na nauk  jako t  przeszkod , która 

najbardziej im ci y – dla osób, które mieszkaj  w internatach, akademikach,  
a tak e na prywatnych kwaterach. Chodzi g ównie o koszty z tym zwi zane. 
Respondenci wskazywali równie  na: uci liwe dojazdy oraz zbyt du o nauki  
i brak czasu na ni , a tak e brak spokojnego miejsca na nauk  (rys. 14) . 

W przypadku pytania o zadowolenie z kierunku kszta cenia, ponad 56% ba-
danych jest zadowolonych ze swojego wyboru – jednak np. bardziej zadowole-
ni s  studenci (60% odpowiedzi twierdz cych) ni  uczniowie zasadniczych 
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szkó  zawodowych, spo ród których 65% odpowiedzia o „nie jestem zadowo-
lony”. 

 
ród o: badania w asne 

Rys. 14. Trudno ci zwi zane z uczeniem si   
(odsetek wskaza  na poszczególne trudno ci w próbie ogó em) (%) 

Istotn  kwesti  z punktu widzenia charakterystyki rodowiska spo ecznego 
m odzie y wiejskiej i jednocze nie nie pozostaj c  bez znaczenia dla przysz o-
ci m odych ludzi s  mi dzypokoleniowe ró nice wykszta cenia. Do analizy 

porównawczej przyj to charakterystyk  poziomu wykszta cenia m odzie y 
wiejskiej z badanych gmin w wieku 20-22 lat (rys. 16) oraz poziom wykszta -
cenia ich rodziców (rys. 15).  

Rodzice respondentów z wykszta ceniem wy szym stanowi  wyra nie licz-
niejsz  grup  w gminach podmiejskich ni  oddalonych – odpowiednio 20% 
oraz zaledwie 5%. Podobnie zwraca uwag  ró nica pomi dzy grupami gmin  
w przypadku odsetka rodziców z wykszta ceniem zasadniczym zawodowym – 
takie wykszta cenie ma prawie po owa wszystkich rodziców w gminach odda-
lonych i ok. 34% w gminach o charakterze podmiejskim.  

Wa ne jest to, e jedna pi ta m odzie y wiejskiej nie zaprzestaje kszta cenia 
si  po z o eniu egzaminu dojrza o ci, co pokazuje, e nast puje poprawa sytua-
cji w stosunku do poprzedniego pokolenia - wskazuje na to porównanie struktu-
ry wykszta cenia respondentów w wieku 20-22 lat (wg rodzaju szkó  ju  przez 
nich uko czonych) ze struktur  wykszta cenia rodziców wszystkich responden-
tów (rys. 15 i 16). 
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ród o: badania w asne 

 

Rys. 15. Ró nice pokoleniowe poziomu wykszta cenia.  
Rodzice respondentów wg poziomu wykszta cenia (%) w zale no ci od typu gminy 

 

 

ród o: badania w asne 

Rys. 16. Ró nice pokoleniowe poziomu wykszta cenia. Respondenci w wieku 20-22 lat  
wg rodzaju uko czonej ju  szko y (%)w zale no ci od typu gminy  
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I tak, gdy we mie si  pod uwag  odsetek osób z wykszta ceniem rednim  
i wy szym w ród rodziców, a rednim i pomaturalnym w ród respondentów, to 
mo na zauwa y , e po pierwsze, odsetki te s  dla obydwu pokole  w gminach 
podmiejskich du o wy sze ni  w gminach oddalonych i po drugie, przewaga 
pokolenia respondentów jest niemal dwukrotna w porównaniu z ich rodzicami. 

Mo na te  zauwa y , e udzia  absolwentów szkó  zasadniczych w gminach 
oddalonych jest nadal bardzo wysoki i ponad dwukrotnie przekracza odsetek 
osób z takim wykszta ceniem w grupie gmin podmiejskich. 

Podsumowuj c nale y zaznaczy  bardzo wyra ny pozytywny wp yw o rod-
ków miejskich (szczególnie du ych) na wzrost poziomu wykszta cenia, zarów-
no m odzie y wiejskiej, jak i pokolenia jej rodziców. Nale y wi c docelowo 
opracowa  w programach rozwoju takie rozwi zania, które pomog yby te ró -
nice niwelowa . 

4.3  Sytuacja m odzie y wiejskiej na rynku pracy 

Ograniczone i wci  malej ce mo liwo ci znalezienia pracy poza rolnic-
twem i równoczesny przerost zatrudnienia w rolnictwie powoduj , e m odzie  
ze rodowisk wiejskich ma bardzo trudny start w doros e ycie. Nie u atwiaj  
go równie  pracodawcy, dla których istotne jest nie tylko wykszta cenie ubie-
gaj cego si  o prac  ale równie  jego do wiadczenie zawodowe, zdobyte jesz-
cze przed uko czeniem procesu edukacji224. Ta sytuacja nie zmienia si  od lat. 

Jak podaj  autorzy Raportu przygotowanego na zlecenie Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów „M odzi 2011”225 wspó czynnik aktywno ci zawodowej m o-
dych liczony dla osób w wieku 15-34 lat wynosi w Polsce niemal 61%. Rów-
nocze nie nieaktywni, czyli nie pracuj cy i nie poszukuj cy pracy stanowi  
ponad 39% tej grupy wieku.  Co gorsza gdy zaw zi si  analizy do osób w wie-
ku 15-29 lat, wska nik aktywno ci obni a si , równocze nie zawy aj c wska -
nik bierno ci zawodowej – w efekcie ich proporcje si  wyrównuj .  

W porównaniu z pozosta ymi krajami Unii Europejskiej aktywno  zawo-
dowa m odych Polaków jest ni sza ni  przeci tna dla 27 krajów UE i jak pisze 
autorka Raportu „ukazuje nasz  specyfik  jako kraju, gdzie wysokie wska niki 
skolaryzacji bardzo wyra nie ró nicuj  aktywno  zawodow  m odszych i star-
szych roczników m odzie y”226.  

                                                                 
224  G. Adamczyk. Warto ci spo eczne w wiadomo ci m odzie y niemieckiej i polskiej. KUL.  

Lublin. 2003. s. 279-286. 
225  K. Szafraniec. M odzi 2011… s. 147. 
226  Ibidem, s. 147. 
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Wspomniane powy ej kwestie dotycz  oczywi cie równie  m odzie y za-
mieszkuj cej obszary wiejskie Ma opolski. W ród badanych niemal 13% sta-
nowi  osoby bezrobotne zarejestrowane w Urz dach Pracy, przy czym jedynie 
3% z nich pobiera zasi ek (tabela 10).   

Tabela 10.  Zarejestrowani bezrobotni oraz bezrobotni pobieraj cy zasi ek  
w zale no ci od typu gminy (%)  

Grupa gmin Bezrobotni 
Zarejestrowani w tym: pobieraj cy zasi ek 

Podmiejskie 10,8 2,4 
Oddalone 14,7 3,5 
Razem 12,7 2,9 

ród o: badania w asne 
 

Wida  wyra nie, e wi cej osób zarejestrowanych jest w gminach oddalo-
nych od o rodków miejskich (prawie 15%), podczas gdy w gminach o charak-
terze podmiejskim dotyczy to niespe na 11% respondentów. Po o enie po-
szczególnych gmin nie ma natomiast tak widocznego wp ywu w przypadku 
badanych pobieraj cych zasi ek dla bezrobotnych, cho  nieco mniej jest ich  
w gminach podmiejskich ni  w oddalonych.  

Odsetek respondentów zarejestrowanych w Urz dach Pracy i w tym pobie-
raj cych zasi ek ró nie si  kszta tuje w zale no ci od rodzaju uko czonej  
szko y. 

Zdecydowanie najliczniejsz  grup  w obu przypadkach stanowi  osoby  
z wykszta ceniem zasadniczym zawodowym: zarejestrowanych jest ponad 34% 
badanych z takim wykszta ceniem, a ponad 10% pobiera zasi ek. Wydaje si , 
e tak wysoki odsetek osób pozostaj cych bez pracy ma przede wszystkim 

zwi zek z kwestiami dotycz cymi jako ci i kierunku kszta cenia w tego typu 
szko ach, przygotowuj cych do wykonywania niepotrzebnych ju  obecnie za-
wodów.  

W ród pobieraj cych zasi ek najmniej liczna jest grupa z wykszta ceniem 
podstawowym i gimnazjalnym, nie przekracza ona nawet jednego punktu pro-
centowego. Zapewne spowodowane jest to tym, e prawie wszyscy m odzi 
ludzie po uko czeniu szko y podstawowej, a tak e gimnazjum kontynuuj  nau-
k  w szko ach o ró nym stopniu oraz profilu. Obecnie niewielu jest 16-latków, 
którzy decyduj  si  zako czy  nauk  na tym poziomie by w tym wieku szuka  
pracy.  

Porównuj c odsetki respondentów pracuj cych zarobkowo, którzy podj li 
prac  na terenie w asnej gminy oraz tych, którzy pracuj  w mie cie mo na 
stwierdzi , i  s  one wyra nie ró ne, tj. ponad po owa w pierwszym przypadku 
oraz nieca e 40% w drugim. Kiedy porówna  te dwie kwestie w zale no ci od 
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typu gminy wida  wyra nie, e istnieje pewna logiczna zale no  pomi dzy 
po o eniem miejsca pracy, a odleg o ci  od o rodków miejskich. M odzie   
z gmin podmiejskich cz ciej podejmuje prac  w mie cie ni  na terenie w asnej 
gminy (w ponad po owie przypadków), podczas gdy w ród pracuj cych zarob-
kowo odsetek osób pracuj cych z gmin oddalonych zatrudnionych na terenie 
swojej gminy wynosi ponad 65%.  
O ile powy sze proporcje wydaj  si  by  zrozumia e, o tyle zwraca uwag   
niezwykle niski odsetek badanych (ok. 7%), pochodz cych z gmin oddalonych,  
a zatrudnionych poza w asn  gmin  ale równie  na wsi. 

Generalnie m odzi mieszka cy wsi ch tnie podejmuj  prac  w mie cie  
o czym zdaje si  równie  wiadczy  fakt, e nawet w przypadku osób z gmin 
oddalonych dotyczy to ponad jednej czwartej pracuj cych zarobkowo (rys. 17). 
 
  

 
ród o: badania w asne 

Rys. 17. Po o enie miejsca pracy respondentów pracuj cych zarobkowo  
w zale no ci od typu gminy (%) 

Rozpatruj c kwesti  rodzaju miejsca pracy respondentów, mo na zauwa y , 
e s  to najcz ciej firmy prywatne (mechanika samochodowa, budownictwo, 

us ugi transportowe, firmy handlowo-us ugowe), a tak e restauracje, kawiarnie 
oraz w pojedynczych przypadkach banki, Gminny O rodek Pomocy Spo ecz-
nej, Zak ad Ubezpiecze  Spo ecznych, a nawet tak nietypowe jak wytwórnia 
ozdób choinkowych. Mo na równie  zauwa y , e lokalny rynek pracy cz sto 
jest zdominowany przez jedn  czy dwie wi ksze firmy zatrudniaj ce osoby  
z pobliskich miejscowo ci.  
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Co do rodzaju wykonywanego zaj cia, najcz ciej udzielane odpowiedzi to: 
sprzedawca, pracownik biurowy, mechanik samochodowy, a tak e zawody 
zwi zane z budownictwem (murarz, tynkarz, stolarz), kierowca. Rzadsze, poje-
dyncze przypadki stanowi  takie zaj cia jak konduktor, pracownik socjalny, 
dekorator baniek choinkowych, o nierz zawodowy, informatyk, sekretarka, 
kucharz, kelner. 

Wida  wyra nie, e wymieniane przez badanych zawody wymagaj   
w wi kszo ci wykszta cenia zasadniczego zawodowego, ewentualnie redniego 
zawodowego, do rzadko ci za  nale  zaj cia odpowiednie dla osób z wy-
kszta ceniem rednim ogólnym czy wy szym. 

M odych ludzi pytano tak e o to czy praca, któr  wykonuj  jest ich pierwsz  
czy te  wcze niej ju  gdzie  pracowali. Dla przewa aj cej wi kszo ci (ponad 
78% odpowiedzi) jest to pierwsza praca, jedynie co pi ta osoba by a ju  wcze-
niej gdzie  zatrudniona. Równocze nie cz ciej dotyczy o to ch opców (pra-

wie 28%) ni  dziewcz t, spo ród których prawie 85% podj o prac  po raz 
pierwszy (rys. 18). 

 

  
ród o: badania w asne 

Rys 18. Wcze niejsza praca respondentów w zale no ci od p ci (%) 

Odpowiedzi by y tak e zró nicowane w zale no ci od typu gminy - mo na 
dostrzec wyra ne ró nice pomi dzy gminami podmiejskimi oraz tymi o charak-
terze oddalonym. I tak respondenci pierwszego typu gmin ponad dwukrotnie 
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cz ciej odpowiadali, e obecne miejsce pracy nie jest ich pierwszym (by o to 
niespe na 27% wskaza ) ni  badani z gmin oddalonych – tutaj pracuj cych 
wcze niej by o jedynie ok. 12%.  

W tym miejscu warto powo a  si  na fragment aktualnego komunikatu z ba-
da  przeprowadzonych przez CBOS w 2013 roku227. Wg tych bada  ponad 
po owa osób w wieku od 18 do 24 lat (56%) nie pracuje w ogóle. W lepszej 
sytuacji s  osoby w wieku 25–29 lat – w tej grupie prac  w pe nym wymiarze 
czasu posiada 65% badanych, w niepe nym wymiarze 3%, a wy cznie doryw-
czo pracuje 8% respondentów. Jak wida  trzy czwarte tej grupy ma wi c ju  
ró ne do wiadczenia zawodowe.  

Dla porównania mo na przytoczy  badania przeprowadzone równie  przez 
CBOS ale w 2000 roku, na ogólnopolskiej próbie m odzie y ostatnich klas 
szkó  ponadpodstawowych. Wed ug tych bada  cznie trzy czwarte (74%) 
ogó u respondentów ma ju  za sob  do wiadczenie pracy zarobkowej. Interesu-
j ce jest, e w badanej zbiorowo ci m odzie y podejmowanie pracy zarobkowej 
tylko w znikomym stopniu zale y od warunków materialnych rodziny,  
a w du ej mierze od typu szko y. W ko cu roku 1998 w ród tych, którzy mieli 
sta  prac , 81% stanowili uczniowie zasadniczych szkó  zawodowych. Regu-
larnie pracowa  zarobkowo co ósmy ucze  „zawodówki” (13%), podczas gdy 
w ród uczniów pozosta ych typów szkó  tylko od 1% do 3% m odzie y228.  

Interesuj ce s  odpowiedzi respondentów pracuj cych zarobkowo dotycz ce 
trudno ci zwi zanych ze znalezieniem pracy. Okazuje si , co zreszt  nie po-
winno dziwi , e ogromna wi kszo  (ponad 80%), badanych odpowiedzia a, 
e ich zdaniem prac  znale  jest bardzo trudno lub dosy  trudno. Równocze-
nie prawie 17% uzna o, e nie ma z tym wi kszych problemów (odpowied  

„do  atwo”) i jedynie dla ok. 3% respondentów nie stanowi to adnego pro-
blemu – „bardzo atwo”. (rys. 19) 

Co prawda nieco wi cej osób nie maj cych problemu ze nalezieniem pracy 
pochodzi z gmin podmiejskich ni  oddalonych (odpowiednio ok. 3% oraz 2%), 
to jednak wed ug wi kszo ci badanych niezale nie od typu gminy prac  obec-
nie znajduje si  trudno. Jednocze nie wi cej problemów zwi zanych ze znale-
zieniem pracy dostrzegaj  ch opcy ni  dziewcz ta, jednak ró nice te s  nie-
wielkie.  

                                                                 
227  Komunikat z bada : „Sytuacja rodzinna i materialna m odych Polaków i ich postawy konsump-

cyjne”. CBOS. Warszawa. 2013. s. 2. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_165_13.PDF.  
228  Komunikat z bada : „Praca zarobkowa i stosunek do pieni dzy m odzie y szkó  ponadpodstawo-

wych”. CBOS. Warszawa. 2000. s. 1-15. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2000/K_009_ 
00.PDF. 
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   ród o: badania w asne 

Rys. 19.  Trudno ci ze znalezieniem pracy przez pracuj cych zarobkowo respondentów  
w zale no ci od typu gminy (%) 

Pracuj cym zarobkowo respondentom zadano tak e pytanie „Czy jeste  za-
dowolony z obecnej pracy”? Du a ich cz  (ponad 40%) okaza a si  by  za-
dowolona z wykonywanej przez siebie pracy, cho  niewiele mniej liczna by a 
grupa osób, które odpowiedzia y, e nie s  w pe ni zadowolone. Odsetek zde-
cydowanie zadowolonych wy szy by  w gminach podmiejskich, gdy  blisko 
po owa osób z tych gmin odpowiedzia a „tak”. Natomiast w podziale na p e  
wida , e m czy ni cz ciej mówili o zadowoleniu ni  kobiety (rys. 20). 

  

 
ród o: badania w asne 

Rys. 20 . Zadowolenie respondentów z pracy w zale no ci od p ci (%) 
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Co ciekawe, ponad 16% badanych w gminach oddalonych nie potrafi o od-
powiedzie  na to pytanie, podczas w gminach podmiejskich odsetek ten zaled-
wie przekroczy  6%. Jak wida , podobnie jak w kilku innych, wcze niej oma-
wianych kwestiach, m odzie  z gmin oddalonych równie  w tej sprawie wydaje 
si  mie  do  cz sto trudno ci ze sformu owaniem opinii. 

Respondenci pytani o to czy ich obecna praca ma charakter tymczasowy czy 
trwa y w niemal po owie przypadków odpowiedzieli, e jest to zaj cie na d u -
szy okres czasu. Jednak wi cej ni  jedna trzecia nie potrafi a udzieli  odpowie-
dzi na to pytanie i to niezale nie od typu gminy, za  dla ok. jednej czwartej 
badanych obecna praca ma charakter zaj cia tymczasowego. 

To pytanie ma niew tpliwie zwi zek z kolejnym zagadnieniem dotycz cym 
zamiaru podj cia w przysz o ci nauki. Zdecydowanie mniej ch tni do konty-
nuowania nauki byli pracuj cy respondenci z gmin oddalonych, których ponad 
40% odpowiedzia o, e nie ma takiego zamiaru, a zaledwie nieca e 20% osób 
pracuj cych pochodz cych z tych gmin zamierza nadal si  uczy . Cz ciej tak-
e takie deklaracje sk ada y dziewcz ta ni  ch opcy, odpowiednio 32% oraz 

28% wskaza . Tak e w tym przypadku liczna jest grupa osób nie potrafi cych 
udzieli  odpowiedzi (blisko 35%), a mniej zdecydowanych jest w gminach 
podmiejskich.  

Wi kszo  respondentów pytana o to, czy oddaje jak  cz  swoich zarob-
ków rodzicom odpowiedzia a, e tak, ró nie jednak kszta towa a si  wysoko  
tych kwot. 

Najwi cej by o osób, które oddawa y mniej ni  po ow  lub jakie  drobne 
kwoty. Stanowi y one w sumie ponad po ow  wszystkich pracuj cych. Jedynie 
ok. 9% pracuj cych oddawa o wi ksz  cz  swoich zarobków i najcz ciej 
pochodzili oni z gmin oddalonych od o rodków miejskich.  

Znaczna natomiast by a grupa osób zatrzymuj ca w ca o ci dla siebie zaro-
bione pieni dze, stanowi ca prawie jedn  czwart  wszystkich pracuj cych re-
spondentów. Zdecydowanie cz ciej byli to mieszka cy gmin podmiejskich. 
Cz ciej wi kszo  swoich zarobków oddawali rodzicom m czy ni ni  kobie-
ty, te bowiem zwykle dawa y mniej ni  po ow  albo drobne kwoty. 

Kolejne pytanie, zadawane w trakcie wywiadu dotyczy o tego czy pracuj cy 
zarobkowo respondenci odk adaj  zarobione przez siebie pieni dze na jaki  
okre lony cel. Wi kszo , cho  nieznaczna (ok. 56%) tych osób w istocie od-
k ada cz  swoich zarobków. Przypadki takie wyst powa y cz ciej w gmi-
nach podmiejskich ni  oddalonych, jak równie  w ród dziewcz t ni  ch opców.  

Pieni dze oszcz dzane s  przede wszystkim ma budow  domu i kupno w a-
snego mieszkania lub remonty. Wiele osób wskaza o te  na podró e, kupno 
samochodu, a tak e na op aty za nauk  (czesne za studia). Pojedyncze za  od-
powiedzi dotyczy y odk adania zarobków na ubrania, sprz t komputerowy, 
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ksi ki, a tak e wp aty na konto dziecka czy inwestowania w drobn  przedsi -
biorczo  oraz zbierania pieni dzy na lub i przyj cie weselne. 

Bardzo aktualnym i powa nym problemem, szczególnie na obszarach wiej-
skich, s  zarobkowe wyjazdy zagraniczne. Skal  emigracji zarobkowej w bada-
nej próbie mo na okre li  nast puj co: spo ród przebadanych gospodarstw 
domowych jedynie niespe na po owy nie dotyczy zjawisko zarobkowania ich 
cz onków poza granicami kraju i nikt z nich nie bierze takiej mo liwo ci pod 
uwag . Natomiast dla ok. 15% gospodarstw praca za granic  stanowi znacz ce 
ród o dochodu. 

Nie dziwi fakt, e w g ównej mierze dotyczy to gmin oddalonych (tutaj  
w ponad 70-procentach przypadków kto  z najbli szej rodziny respondenta 
albo ju  pracuje za granic  albo chcia by wyjecha  gdyby tylko nadarzy a si  
ku temu okazja), a dla niemal 20% gospodarstw domowych dochody zza grani-
cy s  istotne z punktu widzenia funkcjonowania domowego bud etu. 
Zdaniem badanej m odzie y od momentu kiedy kto  z ich bliskich wyjecha  za 
granic , sytuacja materialna rodziny zdecydowanie si  poprawi a.  

Respondenci poproszeni o wskazanie na co wydawane s  pieni dze otrzy-
mywane zza granicy, wymieniali przede wszystkim inwestycje w dom lub 
mieszkanie, zakup samochodu, bie ce wydatki oraz kszta cenie cz onków 
rodziny. Zdecydowanie najrzadziej wskazywano np. wyjazdy turystyczne czy 
spe nianie w asnych „zachcianek”.  

 

4.4 Stosunek m odych ludzi do wsi i rolnictwa  

4.4.1 Stosunek respondentów do gospodarstwa 

Na pocz tku ubieg ego wieku w oski socjolog Stefanelli pisa , e ludzie 
uciekaj  ze wsi do miast nie ze wzgl du na charakter wykonywanych prac ale 
przede wszystkim uciekaj  od warunków, które tam panuj 229.  

Czy takie stwierdzenie jest nadal aktualne i czy mo na je odnie  do m o-
dzie y wiejskiej Polski po udniowo-wschodniej? Na te pytania powinna udzie-
li  odpowiedzi analiza szeroko poj tego stosunku respondentów do wsi i rol-
nictwa.  

                                                                 
229  Z. Kierul. Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych: podr cznik dla techników rolni-

czych. Wydanie 5. PWRL. Warszawa. 1986. s. 415. 
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Cz  obj tej badaniami m odzie y to osoby nie ucz ce si  i nie pracuj ce 
zarobkowo, natomiast pozostaj ce i pomagaj ce w gospodarstwie rolnym swo-
ich rodziców.  

W przypadku tej grupy istotna wydaje si  by  nie tylko struktura wykszta -
cenia, która jest wyj tkowo niekorzystna (szko  redni  uko czy o 26% osób - 
w tym ogólnokszta c c  6% – szko  zasadnicz  zawodow  48% i a  26% je-
dynie szko  podstawow ) ale równie  to, e o ewentualnym podj ciu nauki  
w przysz o ci my li zaledwie 13% respondentów pracuj cych w gospodarstwie. 
W przypadku tych osób wa ne jest przygotowanie do zawodu rolnika.  

Jak ju  wcze niej wspomniano w ca ej badanej próbie blisko 80% respon-
dentów nie posiada jakichkolwiek kwalifikacji rolniczych, oczywi cie poza 
do wiadczeniem zdobytym w gospodarstwie. Natomiast w omawianej grupie 
(osób, dla których wy cznym zaj ciem jest praca w gospodarstwie), sytuacja 
przedstawia si  niewiele lepiej, gdy  ok. 68% osób nie ma adnego wykszta -
cenia rolniczego. Mo e si  wydawa  dziwne, e m odzi ludzie, którzy zdecy-
dowali si  pracowa  w gospodarstwie nie próbuj  podnosi  swoich zawodo-
wych kwalifikacji (rys. 21).   

Najbardziej liczn  grup  deklaruj c  przygotowanie do pracy w gospodar-
stwie s  osoby, które uko czy y kursy rolnicze. Stanowi  one 19% osób pozo-
staj cych w gospodarstwie, podczas gdy w próbie ogó em jest ich równie  ok. 
19%.  

Natomiast odsetek respondentów z wykszta ceniem rolniczym zasadniczym 
oraz rednim zawodowym wynosi odpowiednio ok. 6% w ród pracuj cych  
w gospodarstwie oraz ok. 4% w ca ej próbie. Takie wykszta cenie nieco cz -
ciej posiadaj  osoby z gmin podmiejskich ni  oddalonych: w przypadku tych 

ostatnich zaledwie 3% podnios o swój poziom wiedzy zawodowej. 
Na podstawie powy szych danych mo na stwierdzi , e poziom wykszta -

cenia z zakresu wiedzy rolniczej jest niezwykle niski i to zarówno je li chodzi  
o ca  badan  populacj  jak i o t  jej cz , która zdecydowa a si  pozosta   
i pracowa  w gospodarstwie rodziców. 

Stosunek badanej m odzie y do rodzinnych gospodarstw i dzia ek by  mo e 
najlepiej oddaj  odpowiedzi dotycz ce w a ciwego kierunku dzia ania - po-
cz wszy od: „umocni  gospodarstwo”, poprzez: „zmieni  kierunek produkcji”, 
„gospodarowa  tak jak dotychczas”, do opcji „ograniczy  produkcj ” czy 
wr cz „zaprzesta  produkcji”. Najliczniejsz  grup , prawie jedn  czwart  re-
spondentów z rodzin u ytkuj cych ziemi  stanowi  osoby nie potrafi ce udzie-
li  odpowiedzi na to pytanie, a wi c wybieraj ce wariant „brak zdania”. Owi 
niezdecydowani byli szczególnie liczni w gminach oddalonych (29%), za   
w grupie gmin podmiejskich ich odsetek wynosi  ok. 20%.  
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ród o: badania w asne 

Rys. 21. Kwalifikacje rolnicze respondentów, których wy cznym zaj ciem jest praca  
w gospodarstwie (%) 

Analizuj c pozosta e odpowiedzi badanych mo na zauwa y , e niemal jedna 
pi ta spo ród nich opowiada si  za ca kowitym zaprzestaniem produkcji rolniczej. 
Jednak w tym przypadku rysuj  si  dosy  du e ró nice w zale no ci od typu gmi-
ny, a tak e p ci: znacznie wi cej kobiet udzieli o takiej w a nie odpowiedzi (22%) 
ni  m czyzn (nieca e 17%). Jednocze nie ponad dwukrotnie cz ciej s dzi y tak 
osoby z gmin podmiejskich (ponad 29%) ni  oddalonych (nieca e 13%). 

Rzecz jasna, w odwrotny sposób kszta tuje si  udzia  osób odpowiadaj -
cych, e nale y umocni  gospodarstwo i zwi kszy  dotychczasow  produkcj . 
Cz ciej wybierali taki kierunek zmian ch opcy ni  dziewcz ta (ich liczba by a 
wi ksza o ok. 9 punktów procentowych) oraz osoby mieszkaj ce w gminach 
oddalonych ni  podmiejskich.  

Co do mo liwo ci zmiany kierunku produkcji i rozwini cia jakiego  okre-
lonego jej dzia u, ch tniej przychyla y si  do tego dziewcz ta ni  ch opcy,  

a zdecydowanie rzadziej badani z gmin podmiejskich. W ca ej próbie tak  kon-
cepcj  gospodarowania mia o niemal 17% respondentów (tabela 11). 

  Tabela 11.  Pogl dy respondentów dotycz ce gospodarstwa rodziców w zale no ci od 
typu gminy (%) 

Rodzaj opinii 
Gminy 

Ogó em 
Podmiejskie Oddalone 

Umocni  10,0 18,6 14,3 
Zmieni  kierunek 15,6 17,9 16,7 
Jak dot d 16,0 15,6 15,8 
Ograniczy  produkcj   9,2 5,6 7,5 
Zaprzesta  produkcji 29,1 12,8 20,9 
Brak zdania 20,1 29,5 24,8 
Razem           100,0 100,0 100,0 

ród o: badania w asne 
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Najmniej liczn  grup  odpowiedzi dotycz cych omawianego zagadnienia 
stanowi  te, które dotycz  ograniczenia produkcji czyli zrezygnowania z pew-
nych dzia ów. Jedynie ok. 7% badanych odpowiedzia o w ten sposób, przy 
czym nieco cz ciej udziela y takiej odpowiedzi dziewcz ta ni  ch opcy (rys. 
22). Natomiast ró nicuje ten rodzaj odpowiedzi typ gminy: cz ciej udzielana 
ona by a w gminach podmiejskich, rzadziej za  w oddalonych.  
 

 
 

ród o: badania w asne 

Rys. 22. Pogl dy respondentów dotycz ce gospodarstwa rodziców  
w zale no ci od p ci respondentów (%) 

Zagadnienia prezentowane powy ej dotycz  pogl dów badanej m odzie y 
na temat gospodarstwa rodziców, a wi c tego jak badani widz  przysz o  swo-
ich rodzinnych gospodarstw.  

Aby pozna  bli ej stosunek m odych ludzi do gospodarstwa oraz do podej-
mowanych przez rodziców decyzji, a tak e stosunek do prac gospodarskich, 
zadano pytanie: „Czy w sprawach gospodarstwa zgadzasz si  z rodzicami”? 
Okazuje si , e ponad 20% respondentów nie ma w tej kwestii zdania. Cz ciej 
niezdecydowane s  kobiety ni  m czy ni, a tak e osoby z gmin o charakterze 
podmiejskim. 

Niemal dwie trzecie respondentów odpowiedzia o, e „na ogó  tak” lub „to 
zale y”. M odzie  odpowiadaj ca twierdz co na to pytanie pochodzi a g ównie 
z gmin oddalonych od o rodków miejskich, mniej za  by o takich osób w gmi-
nach podmiejskich. Jedynie oko o 12% badanych odpowiedzia o, e na ogó  nie 
zgadza si  z rodzicami w sprawach dotycz cych gospodarstwa. Tych ostatnich 
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odpowiedzi udziela y cz ciej dziewcz ta (prawie 16%) ni  ch opcy (ponad 
10%).  

W przypadku odsetka osób, które na ogó  nie popieraj  decyzji rodziców do-
tycz cych spraw gospodarskich, dosy  wyra ne ró nice wyst puj  pomi dzy 
poszczególnymi typami gmin. Odsetek ten jest wy szy w gminach podmiej-
skich i wynosi 16%, natomiast znacznie mniej osób (nieco ponad 7%), odpo-
wiada o w ten sposób w gminach oddalonych.  

Z powy szego jednoznacznie wynika, e wi kszo  badanej m odzie y nie 
ma zastrze e  co do sposobu prowadzenia gospodarstwa przez swych rodzi-
ców.  

Osobn  kwesti  jest to, czy badana m odzie  ma jaki  wp yw na decyzje do-
tycz ce rodzinnych gospodarstw. Okazuje si , e podobnie jak w przypadku 
poprzedniego pytania, tak i tu prawie jedna czwarta nie potrafi udzieli  odpo-
wiedzi, a wi cej takich osób jest w gminach oddalonych (ponad 25%), mniej 
natomiast w podmiejskich (15%) oraz wi cej w ród kobiet (ponad 25%) ni  
w ród m czyzn (17%). Równocze nie twierdz cej odpowiedzi udzieli o jedy-
nie nieca e 12% respondentów, a opcj  „to zale y” wybra o ok. 33%, a zaprze-
czy o ponad 34% badanych.  

Odpowiedzi s  w bardzo widoczny sposób zró nicowane przez p e  bada-
nych. Szczególnie wyra nie jest to widoczne w przypadku osób, które s dz , e 
nie maj  wp ywu na decyzje dotycz ce gospodarstwa: uwa a tak a  trzy razy 
wi cej dziewcz t ni  ch opców.  

Respondenci byli tak e pytani o stosunek do prac gospodarskich, a wi c o to 
czy lubi  wykonywa  czynno ci, które zwi zane s  z prowadzeniem gospodar-
stwa rolnego.  

Bardzo wyra na jest przewaga odpowiedzi „nie lubi” oraz warunkowych „to 
zale y które”. Te pierwsze to ponad czwarta cz  wszystkich odpowiedzi, 
drugich za  jest niemal 60%. Pewne jest to, e w ród tych, którzy zdecydowa-
nie wyra aj  swój negatywny stosunek do prac gospodarskich nie nale y upa-
trywa  przysz ych rolników. Mo na natomiast widzie  ich w ród tych, którzy 
je lubi  – jest ich tylko ok. 17%.  

Wydaje si , e na tle ca ej badanej grupy jest to niewielki odsetek. Jednak, 
bior c pod uwag  niewielki obecnie redni obszar gospodarstwa, jest on ca ko-
wicie wystarczaj cy dla podtrzymania w przysz o ci zawodu rolnika i produ-
centa ywno ci podczas zachodz cych zmian w rolnictwie, które musi by  
konkurencyjne w skali Europy po to aby przetrwa . 

Fakt, e respondenci najcz ciej odpowiadali, i  lubi  prace gospodarskie 
ale nie wszystkie („to zale y które”), równie  nale y uzna  za naturalny. Ze 
wzgl du na ogromne zró nicowanie tych prac i stopnia ich uci liwo ci nie 
dziwi, e respondenci byli w swych wypowiedziach raczej ostro ni. Trudno 
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oczekiwa  aby do przyjemnych zaliczyli np. czynno ci zwi zane z usuwaniem 
obornika czy te  prac  ze rodkami chemicznymi. 

Rozk ad odpowiedzi wg p ci wykazuje zdecydowanie bardziej negatywny 
stosunek do prac gospodarskich w przypadku kobiet ni  m czyzn (rys. 23). 
Prawie dwukrotnie wi cej m czyzn (ponad 19%) w porównaniu z kobietami 
(nieco ponad 10%) lubi te prace.  

  ród o: badania w asne 

Rys. 23. Stosunek respondentów do prac gospodarskich w zale no ci od p ci (%) 

Wraz z odleg o ci  od o rodków miejskich, maleje odsetek osób nie lubi -
cych takich prac – jest to ró nica wynosz ca niemal 9%. Najwi cej jest odpo-
wiedzi warunkowych – ch tniej wybierali je respondenci z gmin oddalonych 
(prawie 58% z nich). Równie  w tej grupie gmin m odzi ludzie deklarowali, e 
lubi  wszystkie prace gospodarskie bez wyj tku (niemal 19% wskaza ) (tabela 
12).  

Tabela 12. Stosunek respondentów do prac gospodarskich w zale no ci od typu gminy oraz 
p ci (%) 

Rodzaj odpowiedzi 
Gminy 

Ogó em 
Podmiejskie Oddalone 

Lubi 15,2 18,9 17,1 
To zale y które 52,7 57,7 55,2 
Nie lubi 32,1 23,4 27,7 
Razem 100,0 100,0 100,0 

ród o: badania w asne 
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W trakcie bada  poproszono wszystkich respondentów o wyra enie opinii 
na temat kwalifikacji wystarczaj cych do tego aby by  dobrym rolnikiem. Mie-
li oni do wyboru kilka mo liwych odpowiedzi pocz wszy od „nie trzeba mie  
adnych kwalifikacji”, poprzez kursy i ró ne stopnie szkolnictwa rolniczego a  

po „brak zdania”. 
Grupa badanych (ok. 10% w ca ej próbie) s dzi, e nie s  potrzebne adne 

kwalifikacje aby dobrze prowadzi  gospodarstwo rolne. Takie stanowisko pre-
zentuj  nieco cz ciej kobiety (12%), rzadziej m czy ni (7%), a tak e cz ciej 
osoby z gmin podmiejskich, gdzie odnotowano prawie 10% takich odpowiedzi.  

Wg opinii ponad po owy badanej m odzie y posiadanie wykszta cenia rolni-
czego jest niezb dne aby dobrze prowadzi  gospodarstwo, jednak dosy  wy-
ra ne s  zró nicowane pogl dy nt. tego jakie powinno by  to wykszta cenie. 

Nieco ponad 6% badanych s dzi, e do tego aby by  dobrym rolnikiem wy-
starczy kurs rolniczy, a my li tak nieco wi cej ch opców ni  dziewcz t. Wed ug 
ponad 12% badanej m odzie y wystarczy uko czenie zasadniczej szko y zawo-
dowej, a osób podzielaj cych ten pogl d jest ponad dwukrotnie wi cej w gmi-
nach podmiejskich (14%) ni  w oddalonych (6%), oraz nieco wi cej w ród 
m czyzn ni  w ród kobiet. Ponad jedna czwarta respondentów opowiedzia a 
si  za technikum rolniczym jako tym rodzajem wykszta cenia, które dostarcza 
najwi cej wiedzy niezb dnej do prowadzenia gospodarstwa w sposób profesjo-
nalny. 

Natomiast ponad 20% badanych uzna o, e dopiero studia wy sze pozwalaj  
na zdobycie wystarczaj cej wiedzy rolniczej, a tak  opini  wyra aj  cz ciej 
kobiety ni  m czy ni oraz cz ciej osoby z gmin podmiejskich ni  z oddalo-
nych, jednak w obu tych przypadkach ró nice s  niewielkie.  

Wysoki jest natomiast odsetek osób, które nie potrafi y udzieli  odpowiedzi, 
bowiem wynosi on ponad 20%. W tym przypadku ró nice pomi dzy typami 
gmin rysuj  si  bardzo wyra nie. Odsetek niezdecydowanych wzrasta wraz  
z odleg o ci  od du ych o rodków miejskich: w gminach podmiejskich wynosi 
on ok. 16%, a w oddalonych a  26%. 

Co do udzia u ogó u respondentów z rodzin maj cych ziemi  w pracach go-
spodarskich to w ponad 80% przypadków ich rola ogranicza si  do pomocy 
rodzicom w gospodarstwie, z czego po owa pomaga cz sto, a po owa dorywczo 
(tabela 13). 

Dzieje si  tak dlatego, e zdecydowana wi kszo  respondentów to ucznio-
wie oraz osoby zatrudnione poza gospodarstwem. W pracach gospodarskich nie 
bierze udzia u oko o 9% badanych z rodzin u ytkuj cych ziemi .  

Sta e zatrudnienie w gospodarstwie znajduje jedynie 8% respondentów z ro-
dzin u ytkuj cych ziemi . S  to g ównie przyszli w a ciciele gospodarstwa, 
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b d  te  osoby, które z konieczno ci musia y przej  gospodarstwo, np. z po-
wodu mierci ojca. 

Tabela 13 . Udzia  respondentów w pracach gospodarskich w zale no ci od typu gminy (%) 

 Rodzaj odpowiedzi 
Gminy 

Ogó em 
Podmiejskie Oddalone 

Pracuje stale  7,5  8,5 8,0 
Pomaga cz sto 30,6 48,2 39,4 
Pomaga niekiedy 48,0 38,8 43,4 
Nie bierze udzia u 13,9  4,5 9,2 
Razem 100,0 100,0 100,0 

ród o: badania w asne 
 
Zdaje si  to potwierdza  analiza pracuj cych na sta e w gospodarstwie w za-

le no ci od p ci. M czyzn pracuj cych stale w gospodarstwie jest ponad trzy-
krotnie wi cej ni  kobiet (tych ostatnich jest tylko nieco ponad 4%) (rys. 24 ). 

 

 
ród o: badania w asne 

Rys 24. Udzia  respondentów w pracach gospodarskich w zale no ci od p ci (%) 

Odwrotnie natomiast rysuje si  ta ró nica w przypadku odpowiedzi „nie bie-
rze udzia u”: tutaj przewaga kobiet jest ponad dwukrotna. Natomiast m czy ni 
cz ciej „pomagaj  cz sto” w gospodarstwie, a kobiety cz ciej „pomagaj  
niekiedy”. 
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Dosy  interesuj co prezentuj  si  wyniki dotycz ce udzia u w pracach go-
spodarskich w zale no ci od oddalenia od du ych o rodków miejskich. Wyra -
nie wida , i  wraz ze wzrostem tej odleg o ci zwi ksza si  procentowy udzia  
osób pomagaj cych cz sto w gospodarstwie, maleje natomiast odsetek osób nie 
bior cych udzia u w pracach, wzgl dnie pomagaj cych tylko sporadycznie.  

Tak e wiek badanych ró nicuje w pewien sposób odpowiedzi. Najliczniej-
sz  grup  pomagaj cych stale stanowi  g ównie osoby najstarsze, z przedzia u 
20-22 lata, gdzie zdarza si  to trzykrotnie cz ciej w porównaniu z grup  naj-
m odsz . Równocze nie najmniej w a nie najstarszych badanych w ogóle nie 
bierze udzia u w pracach gospodarskich.  

Respondentom stale pracuj cym w gospodarstwie rodziców w trakcie bada  
stawiano pytanie: „Czy zaj cie to jest rozwi zaniem trwa ym czy tymczaso-
wym, zanim znajdziesz prac  lub podejmiesz nauk ”? Dla ponad po owy m o-
dych ludzi w tej sytuacji jest to zaj cie chwilowe, pewien sposób na przeczeka-
nie. Za trwa e uzna o je nieca e 22% tej grupy, a ponad 20% odpowiedzia o, e 
jeszcze nie wie. Wi cej m odych ludzi deklaruj cych ch  pozostania w gospo-
darstwie wyst puje w gminach oddalonych od miast (ponad jedna czwarta), 
mniej w gminach podmiejskich (14%). Jednocze nie prawie dwa razy wi cej 
osób z gmin oddalonych ni  z podmiejskich nie by o jeszcze zdecydowanych 
jaki charakter ma ich praca w gospodarstwie, czy chwilowego czy te  sta ego 
zaj cia. 

W bardzo wyra ny sposób odpowiedzi s  zró nicowane przez p e  bada-
nych (rys. 25). Ponad czterokrotnie wi cej m czyzn ni  kobiet stwierdzi o, e 
traktuje prac  w gospodarstwie jako zaj cie trwa e; odpowiedzia o tak niemal 
30% m czyzn i zaledwie 7% kobiet. Kobiety natomiast nie tylko ch tniej wy-
biera y odpowied  „tymczasowe” (ponad 71%) ale tak e by y bardziej niezde-
cydowane co do swojej dalszej przysz o ci. 

Podobnie najmniej zdecydowani byli respondenci z najstarszej grupy wieku, 
oni tak e najrzadziej deklarowali ch  pozostania w gospodarstwie na sta e.  
W przypadku tego pytania najbardziej zdecydowani okazali si  by  najm odsi 
badani, 17 i 18-latkowie.  

Kryterium, które w tym przypadku znacznie ró nicowa o odpowiedzi jest 
rodzaj uko czonej przez badanych szko y. Grup  najcz ciej deklaruj c , e 
praca w gospodarstwie jest trwa ym rozwi zaniem s  absolwenci zasadniczych 
szkó  zawodowych, których ponad po owa tak w a nie twierdzi. Oni tak e oka-
zali si  najmniej zdecydowani – wielu nie potrafi o udzieli  odpowiedzi. Wy-
soki by  tak e odsetek niezdecydowanych w ród osób z wykszta ceniem pod-
stawowym. Z tej ostatniej grupy respondentów, odpowied  „trwa e” wybra o 
ponad 30%, a „jeszcze nie wiem” ok. 25% badanych. 
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ród o: badania w asne 

Rys. 25. Odpowiedzi na pytanie: „Czy praca w gospodarstwie jest trwa ym rozwi zaniem”  
wg p ci respondentów (%) 

 
W ród respondentów o wykszta ceniu rednim zawodowym do  liczna jest 

grupa traktuj ca pomoc w gospodarstwie jako zaj cie chwilowe (prawie jedna 
czwarta), a tylko nieco ponad 7% respondentów uznaje j  za co  trwa ego. Na-
tomiast dla osób, które uko czy y szko  redni  ogólnokszta c c  pozostanie 
w gospodarstwie nie wydaje si  by  ciekawym sposobem na ycie - adna  
z badanych osób nie wybra a odpowiedzi, e jest to rozwi zanie trwa e. W tej 
grupie by o tak e niewielu (jedynie 4%) wybieraj cych odpowied  „jeszcze nie 
wiem”.  

Taki rozk ad odpowiedzi niew tpliwie ma zwi zek z faktem, e m odzi lu-
dzie z wykszta ceniem rednim ogólnym znacznie cz ciej albo kontynuuj  
nauk  w szko ach pomaturalnych lub wy szych, albo staraj  si  znale  prac  
poza rolnictwem. 

Z kwestiami omawianymi powy ej niew tpliwie ma zwi zek to z jakich 
powodów m odzi ludzie decyduj  si  pozosta  i pracowa  w gospodarstwie.  
I tak w ponad 73% przypadków wynika to z braku innych mo liwo ci, w 20%  
z konieczno ci, gdy  pomoc respondenta jest rodzicom niezb dna, a tylko  
w ok. 6% przypadków jest to skutek dobrowolnego wyboru i zami owania do 
rolnictwa (tabela 14).  
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Tabela 14. Przyczyny pozostania w gospodarstwie w zale no ci od typu gminy (%) 

 

ród o: badania w asne 
 
Zdecydowanie cz ciej z konieczno ci pozostawali w gospodarstwie badani 

z gmin podmiejskich (ponad 25%), za  do wiadomego wyboru cz ciej przy-
znawa y si  osoby z gmin oddalonych. Jednak nawet w tej grupie odsetek chc -
cych si  zaj  rolnictwem nie przekroczy  9%.  

Bior c pod uwag  zró nicowanie odpowiedzi ze wzgl du na p e  respon-
dentów mo na zauwa y , e daleko wi cej kobiet ni  m czyzn pozostaje  
w gospodarstwie z braku innych mo liwo ci. Natomiast zdecydowanie wi cej 
ch opców podj o tak  decyzj  poniewa  chc  w przysz o ci zajmowa  si  rol-
nictwem.   

Respondenci wybieraj c odpowied  „z braku innych mo liwo ci” najcz -
ciej wskazywali na to, e w obecnej chwili pozostaj  w gospodarstwie dlatego, 
e nie mog  znale  pracy, nie posiadaj  rodków finansowych na dalsze 

kszta cenie, czekaj  na mo liwo  wyjazdu za granic , a kilka odpowiedzi 
wskazuje inne przyczyny np. wychowywanie dziecka czy kalectwo uniemo li-
wiaj ce prac  zarobkow .  

Respondentom zadano równie  pytanie o to czy s  zadowoleni z faktu, e 
zdecydowali si  pozosta  w gospodarstwie rodziców. Nieco ponad 20% odpo-
wiedzia o twierdz co, ponad 37%, e „niezupe nie”, a ok. jedna trzecia udzieli-
a odpowiedzi przecz cej. Zdecydowanie cz ciej a owa y swojej decyzji 

dziewcz ta ni  ch opcy, one tak e rzadziej odpowiada y „nie umiem powie-
dzie ”. 

Mo e si  to wydawa  nieco dziwne, e niemal dwa razy wi cej zadowolo-
nych z pozostania w gospodarstwie jest w gminach podmiejskich (prawie 28%) 
ni  w oddalonych; w przypadku osób z tej drugiej grupy gmin odsetek zadowo-
lonych nieznacznie przekracza a 14%. Jednocze nie osoby, które odpowiedzia-
y, e nie s  zadowolone, w gminach podmiejskich stanowi y prawie 43%,  

podczas gdy w grupie gmin oddalonych by o ich prawie dwukrotnie mniej  
(tabela 15). 

 

Rodzaj odpowiedzi 
Gminy 

Ogó em 
Podmiejskie Oddalone 

Z wyboru, niezb dny 25,4 15,7 20,5 
Z wyboru, chce si  zaj   3,5  8,9 6,3 
Z braku innych mo liwo ci 71,1 75,4 73,2 
Razem 100,0 100,0 100,0 
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Tabela 15. Zadowolenie z pozostania w gospodarstwie wg typu gmin (%) 

Rodzaj odpowiedzi 
Gminy 

Ogó em 
Podmiejskie Oddalone 

Tak 27,8 14,1 20,9 
Niezupe nie 24,5 49,7 37,1 
Nie 42,7 22,0 32,3 
Nie umie powiedzie   5,0 14,2 9,7 
Razem 100,0 100,0 100,0 

ród o: badania w asne 
 
Podobnie jak w wielu innych poprzednio omawianych kwestiach, najwi cej 

osób nie potrafi cych udzieli  odpowiedzi na podmiotowe pytanie by o w gmi-
nach oddalonych od miast, (ponad 14%), mniej za  w podmiejskich, gdy  jedy-
nie 5%.   

Osobom pozostaj cym w gospodarstwie zadano pytanie o to czy podejmuj  
jakie  dorywcze prace zarobkowe. Blisko po owa badanych odpowiedzia a 
„tak, niekiedy”, ponad 40%, e nigdy nie zarabia a w ten sposób, a jedynie ok. 
12% cz sto pracuje dorywczo.  

Znacznie cz ciej takiej w a nie odpowiedzi udzielali m czy ni (ok. 22%) 
ni  kobiety (7%). Dziewcz ta dwukrotnie cz ciej ni  ch opcy nie podejmowa-
y do tej pory tego rodzaju prac. 

Tak e typ gminy ró nicowa  w pewien sposób te odpowiedzi. Bardziej roz-
powszechnione by o zarobkowanie w ród osób z gmin oddalonych – w porów-
naniu z gminami podmiejskimi prawie trzy razy wi cej badanych twierdzi o, e 
czasami korzysta z dorywczych zaj  zarobkowych. W gminach podmiejskich 
blisko po owa respondentów odpowiedzia o, e nigdy nie próbowali zarabia   
w ten sposób. 

Nawi zuj c do kwestii edukacyjnych poruszanych ju  parokrotnie w niniej-
szym opracowaniu interesuj ce mo e by  poznanie planów badanej m odzie y 
pozostaj cej w gospodarstwie, a zwi zanych z dalsz  nauk . Taki zamiar prze-
jawia o jedynie nieco ponad 12% tej grupy, podczas gdy prawie po owa odpo-
wiedzia a „nie”. Tak e w tym przypadku bardzo liczne by y osoby nie potrafi -
ce odpowiedzie . Bardziej sk onne do kontynuowania nauki by y dziewcz ta 
(22%), rzadziej ch opcy (ok. 9%). Jednak to równie  dziewcz ta cz ciej od-
powiada y „jeszcze nie wiem”. 

Mo e troch  zaskakiwa  w kontek cie wcze niejszych wniosków, e zdecy-
dowanie ch tniej deklarowa y zamiar kontynuowania nauki pracuj ce w gospo-
darstwie osoby z gmin oddalonych (22%) ni  podmiejskich (4%). W tym przy-
padku tak e w ród osób z gmin oddalonych jest najmniej tych, które nie 
podj y jeszcze decyzji o swojej dalszej edukacji. 
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4.4.2 Stosunek respondentów do wsi 

Zaprezentowana dotychczas ocena rolnictwa przez badan  m odzie  jest ra-
czej krytyczna, dotyczy to jednak g ównie stosunku do samego gospodarstwa, 
do prac w nim wykonywanych, a tak e wizji jego dalszego rozwoju.  

Wszystkich respondentów poproszono równie  o to aby ocenili zawód rol-
nika na tle innych zawodów. Okaza o si , e pomimo wielu krytycznych uwag 
odno nie rolnictwa, a tak e niewielkiego nim zainteresowania jako polem w a-
snej dzia alno ci, zdaniem niemal jednej czwartej badanych osób zawód rolnika 
jest bardziej godny szacunku ni  inne. Zdecydowanie cz ciej tak go postrzega-
j  m czy ni (29%) ni  kobiety (ok. 23%), a na podobnym poziomie osoby  
z obu typów gmin (rys. 26). 
 

 

ród o: badania w asne 

Rys. 26. Ocena zawodu rolnika na tle innych w zale no ci od p ci (%) 

Du a cz  badanych (prawie jedna trzecia) s dzi, e zawód rolnika jest ta-
kim samym jak inne zawody, a nieco ponad 17% uwa a, e jest mniej wart od 
innych. Podobnie jak w wielu innych przypadkach tak e i w tym dosy  liczna 
by a grupa badanych, którzy nie mieli zdania, a wi c nie potrafili b d  nie 
chcieli odpowiedzie  na to pytanie; dotyczy o to 26% respondentów w ca ej 
próbie. Za pozytywny fakt nale y uzna , e 24% badanej m odzie y wiejskiej 
zawód rolnika uwa a za bardziej godny szacunku od innych (tabela 16). 

Interesuj cy jest fakt, e jeszcze kilka lat temu na niski presti  zawodu rol-
nika wskazywali autorzy bada  przeprowadzonych w ród uczniów szkó  rolni-
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czych. W opinii badanych jedynie zawód robotnika fizycznego by  mniej ce-
niony230.  

Tabela 16. Ocena zawodu rolnika na tle innych w zale no ci od typu gminy (%) 

Rodzaj odpowiedzi 
Gminy 

Ogó em 
Podmiejskie Oddalone 

Bardziej godny szacunku 25,3 23,2 24,2 
Taki jak inne 31,2 33,7 32,5 
Mniej wart 17,2 17,4 17,3 
Brak zdania 26,3 25,7 26,0 
Razem 100,0 100,0 100,0 

ród o: badania w asne 
 
W trakcie bada  poruszono ciekaw  tematyk  zwi zan  z podj ciem próby 

zdefiniowania poj cia „ch op”, oraz „warstwa ch opska”.  
Wiele lat temu H. Mendras pisa , e we Francji (gdzie zmiany na wsi zacho-

dzi y du o wcze niej i w zupe nie inny sposób ni  w Polsce) obserwuje si  za-
nikanie warstwy ch opskiej w jej tradycyjnym uj ciu231. 

„Ch op” okre lany jest jako cz onek „k opotliwej klasy” przez T. Shanina, 
cz sto uto samiany jest te  z rolnikiem232. A. Koraszewski za , ponad dekad  
temu, pisa : „Gdyby my powiedzieli o holenderskim rolniku, e to ch op, to by 
si  nasz miejski czytelnik obruszy . Nasi literaci chc  w Polsce farmeryzacji  
i wy miewaj  ide  rodzinnego rolnictwa”. Wydaje si , e takie uj cie s owa 
„ch op” nie ma pozytywnych konotacji. Dalej autor pyta „Czym e zatem ró ni 
si  farmer od ch opa? Zasadnicza ró nica polega na tym, e farmerzy cieszyli 
si  i nadal si  ciesz  jak  opiek  ze strony swoich rz dów, a ch opi wr cz 
przeciwnie” 233. 

L. Kocik stwierdza natomiast, e ch opa charakteryzuje pewna swoisto  
cech psychospo ecznych, co powoduje, e mo na zastosowa  pewne uogólnie-
nia. Pisze on: ”Ch opi wszystkich czasów i narodowo ci wykazuj  podobne 
cechy psychiczne ukszta towane przez okre lony tryb ycia. (...). Zdaniem wie-
lu badaczy ludzie ci wykazuj  wi ksze sk onno ci do fatalizmu, konserwaty-
zmu, a równocze nie do pomocy wzajemnej i wspó dzia ania, wi ksze przy-

                                                                 
230  F. Bujak, J. Zagórski. Presti  spo eczny zawodu rolnika w opinii m odzie y ko cz cej szko y 

rolnicze. Wie  i rolnictwo nr 2 (119). Warszawa. 2003. 
231  S. Moskal. M odzie  wiejska Ma opolski: uwagi o jej preferencjach, pogl dach i systemie warto-

ci. Wie  i Rolnictwo. Nr 3 (116). Warszawa. 2002. s. 115-135. 
232  K. Gorlach. Ch opi, rolnicy, przedsi biorcy: „k opotliwa klasa” w Polsce postkomunistycznej. 

Wydawnictwo UJ. Kraków. 1995. 
233  A. Koraszewski. Oszukani. Zielony Sztandar nr 47. 2000. 
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wi zanie do ziemi, silne poczucie spójno ci rodzinnej oraz mniejsz  aktywno  
pozazawodow ”234. W sensie politycznym, w naszym kraju poj cie „partia 
ch opska” lub te  „klasa ch opska” dotyczy a, szczególnie w poprzednim ustro-
ju politycznym, reprezentantów zarówno wsi jak i rolnictwa jako klasy spo-
ecznej.   

Jak zatem rozumie to poj cie badana m odzie ? Pytanie zosta o postawione 
w nast puj cy sposób: „Do kogo zastosowa by  okre lenie „ch opi”, „warstwa 
ch opska”? Badani mieli do wyboru nast puj ce mo liwo ci: „do mieszka ców 
wsi”, „do rolników”, „to okre lenie nie ma obecnie zastosowania” oraz „nie 
wiem”.  

Ponad po owa badanych uzna a, e dzisiaj nazwa ta nie ma ju  zastosowa-
nia. Cz ciej odpowiada y w ten sposób kobiety (55%) ni  m czy ni (48) oraz 
osoby z gmin oddalonych. Dla nieco ponad 4% badanych okre lenie to odnosi 
si  do wszystkich mieszka ców wsi. W przypadku tej odpowiedzi mo na do-
strzec du e ró nice zarówno pomi dzy grupami gmin jak i pomi dzy ch opcami 
i dziewcz tami. Wy szy odsetek osób, które odpowiedzia y w ten sposób po-
chodzi o z gmin podmiejskich (prawie 6%), ni  z oddalonych (troch  ponad 
2%), a tak e cz ciej byli to m czy ni.  
Dla ok. 14% respondentów okre lenie „ch op” jest równoznaczne z poj ciem 
„rolnik”, o czym przekonani s  g ównie badani z gmin podmiejskich.  

Natomiast ponad 25% badanej m odzie y nie wiedzia o jak zdefiniowa   
podane poj cie i udzieli o odpowiedzi „nie wiem”; cz ciej dotyczy o to osób  
z gmin oddalonych, a tak e cz ciej ch opców ni  dziewcz t (tabela 17). 

Tabela 17. Opinie o okre leniu „ch opi” w zale no ci od typu gminy (%) 

Rodzaj odpowiedzi 
Gminy 

Ogó em 
Podmiejskie Oddalone 

Do mieszka ców wsi  5,7  2,4 4,1 
Do rolników 15,3 12,8 14,1 
Nie ma zastosowania 54.8 58,1 56,4 
Nie wiem 24,2 26,7 25,4 
Razem  100,0 100,0 100,0 

ród o: badania w asne 
 
Omawiane dotychczas zagadnienia dotyczy y g ównie stosunku m odzie y 

do spraw rolnictwa, jednak istotne jest tak e ich podej cie do w asnych okolic, 
do historii tych e, do miejscowych zwyczajów, a tak e kwestia stosunku do 
odr bno ci regionalnej. W trakcie wywiadów temat ten zosta  poruszany ale 
                                                                 
234  L. Kocik. Mi dzy przyroda, zagrod  i spo ecze stwem. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello -

skiego. Kraków. 2000. s. 193-195. 
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trzeba by o wzi  pod uwag , e obraz jaki si  rysuje dotyczy tzw. wiadomo-
ci deklarowanej, nie za  realizowanej, a niezgodno  pomi dzy nimi mo e by  

– i zapewne jest – znaczna.  
Zdecydowana wi kszo  badanej m odzie y s dzi, e warto podtrzymywa  

dawne wiejskie zwyczaje, tradycje, muzyk  - tak  opini  wyra a 73% bada-
nych. Takie stanowisko cz ciej zajmuj  kobiety (76%) ni  m czy ni (70%),  
a tak e osoby pochodz ce z gmin podmiejskich (73%); rzadziej za  responden-
ci z gmin oddalonych (niespe na 68% odpowiedzi). (rys. 27) 
 

   
ród o: badania w asne 

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

Sytuacja wygl da podobnie w przypadku pytania o to czy nale y dba  o kul-
tur  materialn  - pami tki dawnej wsi takie jak: sprz ty, narz dzia, zabytkowe 
budynki itp.  

I tak, niemal 77% osób odpowiedzia o, e warto i znowu cz ciej opowiada-
y w ten sposób dziewcz ta (81%) ni  ch opcy (72%) oraz cz ciej badani  

z gmin o charakterze podmiejskim ni  z oddalonych. (rys. 28). 
Na pytanie o piel gnowanie odr bno ci regionalnej, a wi c np. stylu bu-

downictwa, znajomo ci gwary czy przyrz dzania miejscowych potraw, 71% 
respondentów odpowiedzia o, e jest wa ne aby te elementy odr bno ci nie 
zagin y. W tym przypadku ró nica pomi dzy kobietami, a m czyznami jest 
jeszcze bardziej wyra na ni  w poprzednich pytaniach i wynosi ponad 10 punk-
tów procentowych. Co do ró nic wynikaj cych z oddalenia gmin od o rodków 
miejskich nie s  one du e, cho  po raz kolejny wi kszym zrozumieniem po-
trzeby zachowania odr bno ci regionalnej wykaza y si  osoby z gmin podmiej-
skich, mniejszym za  z oddalonych. (rys. 29)  
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ród o: badania w asne 

 
Rys. 28. Deklarowany stosunek respondentów do pozosta o ci kultury ludowej  

– dba o  o kultur  materialn  (%) 

   
ród o: badania w asne 

Rys. 29. Deklarowany stosunek respondentów do piel gnowania  
odr bno ci regionalnej (%) 

Osób, które uzna y, e nie s  to wa ne sprawy i nie warto martwi  si  o ich 
zachowanie dla przysz ych pokole , we wszystkich wy ej wymienionych kwe-
stiach by o od 8% do nieco ponad 10%, a przewaga odsetka ch opców nad od-
setkiem dziewcz t jest prawie dwukrotna.  

Natomiast osoby, które nie potrafi y okre li  swojego stosunku do pozosta-
o ci kultury ludowej oraz odr bno ci regionalnej i udzieli y odpowiedzi „nie 

wiem” stanowi y od 15-18%. Ch opcy znacznie cz ciej nie potrafili okre li  
swojego stosunku do omawianych kwestii ni  dziewcz ta, a wi cej osób odpo-
wiadaj cych w ten sposób by o w gminach oddalonych.   
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Niezale nie od sentymentu do w asnych okolic jaki deklarowali responden-
ci, jedna trzecia uwa a wie  za miejsce ycia zdecydowanie bardziej uci liwe  
i na ogó  trudniejsze ni  miasto. Przekonani s  o tym przede wszystkim badani 
z gmin oddalonych, których ponad 46% udzieli o takiej w a nie odpowiedzi.  
W gminach podmiejskich tak  opini  wyrazi o tylko nieca e 16% responden-
tów. Niemal po owa wszystkich odpowiedzi brzmia a: „to zale y”: w gminach 
podmiejskich odpowiedzia o tak a  53%, a w oddalonych ok. 39% responden-
tów.  

Jedynie ok. 7% badanej m odzie y wyrazi o opini , e ycie na wsi jest 
mniej uci liwe ni  w mie cie; by y to g ównie osoby z gmin podmiejskich, 
s dz ce tak dwukrotnie cz ciej ni  te z gmin oddalonych.   

Zauwa alny by  równie  odsetek osób (prawie 16%), które nie potrafi y od-
powiedzie  na to pytanie. Co ciekawe du o osób nie umiej cych udzieli  od-
powiedzi pochodzi o z gmin podmiejskich (21%), o po ow  mniej natomiast 
tych z gmin oddalonych (tabela 18). 

Dla porównania na podstawie wyników bada  na ogólnopolskiej próbie 
osób w wieku 16 – 30 jeszcze kilka lat temu Z. Ser ga twierdzi , e „zale no  
od miejsca bytowania skutkuje negatywnie”. A wi c wg niego m odzie  ze wsi 
bliskich administracyjnie o rodkowi miejskiemu cz ciej reaguje jak gdyby nie 
lubi a wsi i tym ró ni si  do swoich rówie ników z gmin wiejskich235.   

Tabela 18. Uci liwo  ycia na wsi w porównaniu z yciem w mie cie,  
wg respondentów pochodz cych z grup gmin (%) 

Rodzaj  
odpowiedzi 

Gminy 
Ogó em 

Podmiejskie Oddalone 
Bardziej uci liwe 15,6 46,4 31,0 
To zale y 53,2 38,6 45,9 
Mniej uci liwe 10,2 4,6 7,4 
Nie wiem 21,0 10,4 15,7 
Razem 100,0 100,0 100,0 

   ród o: badania w asne 
 
M odzie  wiejska bardzo ch tnie przejmuje miejski styl ycia. Dotyczy to 

oczywi cie wielu dziedzin i nie zawsze takie zmiany nios  ze sob  pozytywne 
skutki. Jednym z negatywnych zjawisk jest coraz powszechniejsze za ywanie 
narkotyków przez coraz m odsze osoby. W rodowiskach miejskich mówi si   
o tym, e gimnazjali ci, a nawet dzieci ze szkó  podstawowych maj  niczym 
nie utrudniony dost p do wszelkiego rodzaju rodków odurzaj cych.  
                                                                 
235 K. Gorlach, Z. Ser ga, Z. Dr g. M ode pokolenie wsi III Rzeczypospolitej. Aspiracje yciowe  

w przeddzie  integracji z Unia Europejsk , Instytut Spraw Publicznych. Warszawa. 2003. s. 178. 
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Chc c bli ej pozna  rodowisko badanych m odych ludzi pod tym w a nie 
k tem, zadano im pytanie: ”Czy w ród Twoich rówie ników znasz takich, któ-
rzy próbuj  narkotyków”? Znaczna wi kszo  respondentów, blisko dwie trze-
cie, odpowiedzia a, e nie zna nikogo takiego. Pod tym wzgl dem lepiej jest  
w gminach oddalonych, a gorzej w tych o charakterze podmiejskim (rys. 30).  

  
ród o: badania w asne 

Rys. 30 . Kontakt z narkotykami respondentów w zale no ci od typu gminy 

Zastanawiaj cy mo e by  jednak tak wysoki odsetek osób, które nie znaj  
nikogo kto ma kontakt z narkotykami, szczególnie w wietle danych przytacza-
nych przez ró ne instytucje zajmuj ce si  uzale nieniami236.  

4.5  Czynniki kszta tuj ce umys owo  badanej m odzie y 

4.5.1  Preferencje spo eczne i zawodowe  

Okre lenie preferencji spo eczno-zawodowych m odzie y wiejskiej Polski 
po udniowo-wschodniej ma istotne znaczenie dla prognoz co do kierunków 
rozwoju tego regionu. Wie  ma opolska ma od dawna dwuzawodowy charak-
ter, co w opiniach jej mieszka ców uwa ane by o i jak si  okazuje nadal jest 
rozwi zaniem optymalnym.  

                                                                 
236  I. Grudzie -Bielaszewska, A. Oparowska-Dr g. Praca socjalna z osobami uzale nionymi,  

w szczególno ci od alkoholu i narkotyków. Europejski Fundusz Spo eczny. Lublin. 2012. s. 113.  
 J. Szczepkowski. Terapia m odzie y z problemem narkotykowym. Podej cie skoncentrowane na 

rozwi zaniach. Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT. Toru . 2007. s. 162. 
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Pomimo transformacji ustrojowej i zmieniaj cych si  uwarunkowa , rednie 
i starsze pokolenie wci  jeszcze przekonane jest o zaletach sytuacji yciowej 
ch opa-robotnika, stawianej przed sytuacj  rolnika z du ym gospodarstwem 
oraz przed sytuacj  przeci tnego mieszka ca miasta. Rozpocz cia w asnej po-
zarolniczej dzia alno ci gospodarczej ogromna wi kszo  osób z tego pokole-
nia nie bierze natomiast pod uwag . Na wyra ne preferowanie przez mieszka -
ców Polski po udniowo-wschodniej czenia rolnictwa z prac  najemn  
wskazuj  od lat wyniki wielu bada 237.   

W wietle omawianych bada  m odzie  okazuje si  by  grup  wybieraj c  
odmienne opcje i bardziej aktywn  ni  starsze pokolenie. Respondenci, którym 
zaprezentowano siedem ró nych sytuacji spo eczno-zawodowych zostali po-
proszeni o uszeregowanie ich na dwa sposoby. 

W pierwszym przypadku mieli oni wskaza  sytuacj  najbardziej ich zda-
niem atrakcyjn , czyli tak , w której chcieliby si  znale  w przysz o ci.  

Dwa pierwsze miejsca w rankingu zaj y te sytuacje, które zak adaj  prowa-
dzenie w asnej firmy: w sumie stanowi y one ponad 66% wszystkich odpowie-
dzi – wyj tek stanowi tu opcja czenia prowadzenia firmy na wsi z jednocze-
snym posiadaniem ma ego gospodarstwa rolnego. (nieca e 8% respondentów 
wybra o t  sytuacj ). Wida , e w badanej grupie wysoko ceniona jest sytuacja 
prywatnego przedsi biorcy i aktywne ycie na w asny rachunek. 

Prawie 40% badanych wybra a sytuacj  przedsi biorcy prowadz cego w a-
sn  firm  w mie cie. Co ciekawe, nieco cz ciej t  w a nie sytuacj  wybiera a 
m odzie  z gmin oddalonych ni  z podmiejskich. Ponadto jest ona nieco bar-
dziej atrakcyjna dla dziewcz t (46%) ni  dla ch opców (blisko 40%). 

Drug  w kolejno ci okaza a si  by  sytuacja osoby posiadaj cej w asn  fir-
m  ale mieszkaj cej na wsi i nie zajmuj cej si  rolnictwem: ponad jedna czwar-
ta badanych wybra a w a nie t  opcj , przy czym cz ciej byli to badani z gmin 
podmiejskich (ok. 35%) natomiast wyra nie rzadziej z gmin oddalonych (pra-
wie 19%).  

Trzecia w rankingu sytuacja spo eczno-zawodowa zak ada oprócz posiada-
nia w asnej firmy i mieszkania na wsi tak e prowadzenie ma ego gospodarstwa. 
Takiego wyboru dokona o tylko nieca e 8% respondentów i to g ównie z gmin 
oddalonych; jest to prawie dwukrotnie wi cej ani eli w gminach podmiejskich. 
Sytuacja ta wydaje si  by  bardziej atrakcyjna dla ch opców ni  dla dziewcz t. 

Dopiero pi te miejsce w prezentowanym rankingu zajmuje sytuacja zak ada-
j ca prowadzenie du ego, nowoczesnego gospodarstwa. Jedynie nieco ponad 
7% badanych wskaza o na ni , jako po dan . Jak mo na si  by o spodziewa , 
                                                                 
237  S. Moskal, A. Kotala. Drobne przedsi biorstwa jako czynnik rozwoju gospodarczego terenów 

wiejskich. Wie  i Rolnictwo nr 1. 2000. 
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by a ona zdecydowanie cz ciej wskazywana przez osoby mieszkaj ce w gmi-
nach oddalonych - prawie trzy razy cz ciej ni  w gminach podmiejskich. Du e 
rozbie no ci mo na zauwa y  w podziale badanych wg p ci, gdy  prawie 15% 
ch opców i jedynie nieca e 4% dziewcz t wskaza o t  opcj . 

Ostatnie (lub przedostatnie) miejsca w rankingu zajmuj  sytuacje spo eczno 
– zawodowe zak adaj ce podj cie pracy zarobkowej. Nieco wi cej osób wola-
oby pracowa  w mie cie ni  na wsi, mianowicie odpowiednie odsetki wynosz  

prawie 9% oraz ok. 7%.  
Respondenci, którzy wybrali prac  w mie cie cz ciej pochodz  z gmin od-

dalonych, cho  ró nice pomi dzy obiema grupami gmin nie s  zbyt du e. 
Równocze nie cz ciej s  to kobiety ni  m czy ni, lecz tutaj przewaga rów-
nie  nie jest du a. 

Równie ma o wyra nie rysuj  si  ró nice zwi zane z typem gminy, widocz-
ne pomi dzy tymi badanymi, którzy wybrali jako najlepsz  mo liwo  miesz-
kanie na wsi bez u ytkowania ziemi i prac  zarobkow . Nieco cz ciej wskazu-
j  ten sposób ycia jako optymalny badani z gmin podmiejskich, a wraz  
z odleg o ci  od miasta odsetek odno nych wskaza  maleje. Równie  w tym 
przypadku odsetek kobiet, które wybra y t  sytuacj  jest wy szy ni  m czyzn. 

Zdecydowanie najni szy odsetek badanych wybra  po czenie niewielkiego 
gospodarstwa z prac  zarobkow , a wi c model tak ceniony przez starszych 
mieszka ców wsi. Jedynie 3,5% respondentów chcia oby w przysz o ci znale  
si  w tej tak typowej dla wsi ma opolskiej sytuacji spo eczno-zawodowej. War-
to zauwa y , e zainteresowanie ni  wzrasta wraz z odleg o ci  od o rodków 
miejskich (rys. 31).  

W kolejnym pytaniu poproszono badanych o wskazanie tych sytuacji  
yciowych, w których spodziewaj  si  oni znale  w przysz o ci. Utworzony  

w ten sposób ranking ró ni si  w zasadniczy sposób od prezentowanego powy-
ej. Wydaje si , e badani zdaj  sobie spraw  z w asnych realnych mo liwo ci. 

Mimo, e przy poprzednim pytaniu zdecydowanie przewa a y odpowiedzi pre-
feruj ce w asn  przedsi biorczo , w tym drugim przypadku mo na odnie  
wra enie, e o wyobra eniach m odzie y przes dza twarda rzeczywisto . Dla-
tego te  trzy pierwsze miejsca w tym zestawieniu zajmuj  te sytuacje yciowe, 
które zak adaj  podj cie pracy zarobkowej. Najbardziej prawdopodobna mo -
liwo  wed ug 29% badanych to podj cie pracy i zamieszkanie lub doje d anie 
do miasta.  

Tak widz  swoj  przysz o  cz ciej osoby z gmin oddalonych (w prawie 
33% przypadków), nieco cz ciej dotyczy to równie  kobiet ni  m czyzn. 

Po czenie pracy zarobkowej z mieszkaniem na wsi jest spodziewane przez 
ponad 22% badanych, w tym jednak przypadku odsetek udzielaj cych takiej 
odpowiedzi jest zdecydowanie wy szy w gminach podmiejskich i wynosi  
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ponad 26%. Odsetek kobiet, które wskaza y na t  sytuacj  spo eczno-
zawodow  jest nieco wy szy ni  m czyzn. 
 

 
ród o: badania w asne 

Rys. 31. Odsetek wskaza  na sytuacje yciowe najch tniej wybierane przez respondentów 
dla siebie w zale no ci od typu gminy (%) 

O ró nicach pomi dzy sytuacj  po dan , a spodziewan  najdobitniej 
wiadczy miejsce w obu rankingach sytuacji cz cej prowadzenie ma ego go-

spodarstwa z prac  zarobkow , a wi c typowej dla Ma opolski. 
O ile w prezentowanym powy ej zestawieniu dotycz cym sytuacji po da-

nej (rys. 31) zajmuje ona ostatnie miejsce, wskazana przez bardzo nieliczn , 
jedynie 3,5% osobow  grup  , o tyle w przypadku sytuacji spodziewanej pra-
wie 18% badanych przewiduje, e znajd  si  w niej w przysz o ci (rys. 32). 

Dotyczy to g ównie respondentów z gmin oddalonych (ponad 23%),  
w znacznie natomiast mniejszym stopniu z gmin podmiejskich (12%) oraz cz -
ciej ch opców (ok. 21%) ni  dziewcz t (ok. 15%). 

Mo na przypuszcza , e pewien dystans z jakim m odzie  podesz a do sytu-
acji yciowych zak adaj cych prowadzenie w asnej firmy wynika ze znajomo-
ci warunków jakie musz  zosta  spe nione aby móc je zrealizowa . Badani  

w wi kszo ci (ok. 74%) chcieliby zosta  przedsi biorcami ale jednocze nie 
jedynie niespe na 28% wierzy, e to si  uda.  
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Cz  z nich upatruje takich mo liwo ci w mie cie jako miejscu gdzie 
chcieliby prowadzi  w asn  firm  (ok. 11%). Zainteresowanie tak  sytuacj  
spo eczno - zawodow  wyra nie maleje wraz ze wzrostem odleg o ci od du-
ych o rodków miejskich: w gminach oddalonych dotyczy to 6% badanych 

podczas gdy w grupie gmin podmiejskich ponad 15%.  
Mniej spodziewane by o w ród respondentów po czenie mieszkania na wsi 

z prowadzeniem firmy bez uprawiania ziemi: blisko 9% osób by o przekona-
nych o tym, e w a nie taka droga czeka ich w przysz o ci. Podobnie zreszt  
respondenci wskazywali na sytuacj  czenia prowadzenia firmy i ma ego go-
spodarstwa – 8% wybra o t  opcj . 

Okazuje si , e najmniej spodziewan  sytuacj  jest prowadzenie du ego, 
nowoczesnego gospodarstwa rolnego. Wskaza o j  jedynie niespe na 3% re-
spondentów. Zwa ywszy na wspomniane w poprzednim rozdziale marginalne 
wr cz zainteresowanie m odzie y sprawami rolnictwa, fakt ten nie powinien 
dziwi , jak równie  to, e wi cej osób cz cych swoj  przysz o  z rolnictwem 
na du  skal  pochodzi z gmin oddalonych (prawie 4%), ni  tych, którzy za-
mieszkuj  gminy podmiejskie – ok. 2% (rys. 32). 

 

 
ród o: badania w asne 

Rys. 32. Odsetek wskaza  na sytuacje yciowe, w których respondenci spodziewaj  si   
znale  w przysz o ci (%) 

Jednocze nie ch opcy cz ciej deklarowali mo liwo  prowadzenia tego ty-
pu gospodarstw ni  dziewcz ta.  
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Bior c pod uwag  3-procentowy udzia  m odzie y wyra aj cej ch  prowa-
dzenia du ego gospodarstwa, przy ok. 2,5 hektarów redniej powierzchni go-
spodarstwa w Ma opolsce, mo na zauwa y  interesuj cy fakt. Mianowicie 
gdyby tylko te osoby przej y pozostaj ce do dyspozycji u ytki rolne to rednia 
powierzchnia przysz o ciowych gospodarstw wynios aby ok. 80 ha. A do ta-
kiego optimum zd aj  zalecenia obecnych autorytetów w zakresie organizacji 
produkcji w rolnictwie w aspekcie stosowania techniki238.   

Podsumowuj c mo na stwierdzi , e spodziewane sytuacje yciowe wybie-
rane przez respondentów, a te w których chcieliby si  znale  w przysz o ci 
zasadniczo si  ró ni . O ile sytuacje po dane zak adaj  prowadzenie w asnej 
firmy o tyle realne podej cie do rzeczywisto ci podpowiada im, e najpewniej 
zajm  si  prac  zarobkow . Co ciekawe, badana m odzie  w bardzo niewielkim 
zakresie zainteresowana jest sytuacj  dwuzawodowo ci, a wi c czenia pracy 
zarobkowej z prowadzeniem niewielkiego gospodarstwa – sytuacj  najpopular-
niejsz  w ród pokolenia ich rodziców i dziadków.  

Na koniec rozwa a  o planach zawodowych respondentów zapytano ich 
jeszcze o opinie nt. przysz o ci gospodarczej Polski. Rozk ad odpowiedzi doty-
cz cych tej kwestii jest do  równomierny: e b dzie si  ona zmienia  „na lep-
sze” s dzi 25%, e „na gorsze” 30%, a 25% nie wie. Natomiast odpowiedzi, e 
b dzie „bez zmian” stanowi  20% wszystkich wskaza . Do pierwszej opcji 
przychylali si  badani z gmin podmiejskich nieco cz ciej ni  z oddalonych,  
a tak e cz ciej ch opcy (ok. 32%) ni  dziewcz ta (ok. 23%). Podobnie w gru-
pach wieku: optymi ci mieli niewielk  przewag  w ród najm odszych, a osób 
odpowiadaj cych, e nie nale y liczy  na zmiany je li chodzi o sytuacj  gospo-
darcz  Polski nieco wi cej by o w najstarszej grupie wieku. 

 Na podstawie odpowiedzi na to pytanie mo na wnioskowa , e badana 
m odzie  nie ma jednoznacznej opinii o sytuacji gospodarczej kraju oraz pro-
gnozach na najbli sze lata.  

4.5.2 System warto ci respondentów 

Aby lepiej pozna  m odzie  wiejsk  nale y zwróci  szczególn  uwag  na jej 
system warto ci, a tak e na opinie oraz pogl dy dotycz ce wielu istotnych, 
cz sto dyskusyjnych kwestii. Wydaje si  to wa ne cho by ze wzgl du na fakt, 
e system warto ci zwykle przes dza o sposobie post powania, a wybór za-

chowania w trudnych sytuacjach jest na ogó  zgodny z warto ci  zajmuj c  
wysok  pozycj  w tym systemie. 
                                                                 
238 Z. Wójcicki inni. Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzin-

nych. Cz. VI. Monografia. Falenty–Warszawa. 2012. s. 62-68. 
 S. Tabor i inni. Rozwi zania modelowe gospodarstw ekologicznych…s. 216. 
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W trakcie wywiadów respondentom przedstawiano list  pi tnastu warto ci, 
z pro b  o wskazanie trzech najwa niejszych, tych o które ich zdaniem warto 
stara  si  w yciu. Odsetek wskaza  na dan  warto  pozwala ustali  jej miej-
sce w rankingach, sporz dzonych dla próby ogó em oraz dla typów gmin (tabe-
la 19), a tak e dla ch opców i dziewcz t. Jak si  okaza o, ró nice co do hierar-
chii warto ci s  pomi dzy grupami respondentów niewielkie. 

Zaprezentowany poni ej ranking warto ci, szczególnie gdy zwróci si  uwa-
g  na pierwsze jego pozycje, znajduje pewne odbicie równie  w badaniach 
prowadzonych przez innych autorów. Wyniki tych bada  nie s  ca kowicie 
jednoznaczne i cz sto wskazuj  na to, e ta sama warto  jest ró nie postrzega-
na przez respondentów. Tak np. osi gni cie wysokiego standardu materialnego 
jest wa ne jedynie dla 2% m odzie y z okolic P ocka, podczas gdy w przypad-
ku m odych mieszka ców wsi ma opolskiej jest to ponad 15% wskaza . 

Tabela 19. Odsetki wskaza  na warto ci, o które zdaniem respondentów  
warto stara  si  w yciu w podziale na typy gmin (%) 

Warto ci 
Gminy 

Ogó em Podmiejskie Oddalone 
Udane ma e stwo 18,8 22,4 20,6 
Wysokie dochody 15,1 16,0 15,5 
Ciekawa praca 11,3 9,2 10,2 
Dobry, poszukiwany zawód 8,2 7,3 7,7 
Rozleg a wiedza 6,7 7,5 7,2 

adny, okaza y dom 6,2 6,8 6,5 
Grono dobrych przyjació  5,2 5,7 5,4 
Niezale no  od innych 5,1 4,9 5,1 
Powa anie u ludzi 4,9 4,4 4,6 
Sympatia u ludzi 4,8 3,0 3,9 

ycie pe ne wra e  3,6 4,2 3,9 
Zwiedzanie wiata 3,7 3,8 3,8 
Wysoka pozycja spo eczna 3,5 2,4 2,9 
Bycie znanym cz owiekiem 2,5 1,2 1,8 
W adza nad lud mi 0,4 1,2 0,9 
Razem 100,0 100,0 100,0 

ród o: badania w asne 
  

W relacjonowanych badaniach na pierwszym miejscu stawiane s  warto ci 
rodzinne: udane ma e stwo, rednio ok. 21% wskaza  – nieco wi cej u dziew-
cz t i w gminach oddalonych, nieco mniej u ch opców i w gminach podmiej-
skich. 
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Drugie miejsce u badanej m odzie y wiejskiej z Ma opolski zajmuje dobro-
byt materialny: wysokie dochody (ponad 15% wskaza ), nieco wi cej u ch op-
ców i w gminach oddalonych, nieco mniej u dziewcz t i w gminach podmiej-
skich.  

O wysokim odsetku wskaza  na t  warto  wiadcz  omówione wcze niej 
wyniki innych autorów – w badanych przez nich okolicach. Ich badania wska-
zuj  na fakt, e od kilku lat na tym samym poziomie (ró nica wskaza  w grani-
cach b du statystycznego) utrzymuje si  odsetek osób, dla których najwa niej-
szym celem jest zdobycie maj tku i osi gni cie wysokiej pozycji materialnej. 
D enie do zdobycia maj tku wyra a nieco ponad jedna czwarta badanych, 
mo na wi c wnioskowa , e dla m odzie y do  istotne jest zapewnienie sobie 
dostatniego ycia.  

Trzecie miejsce w prezentowanych badaniach (ponad 10% wskaza ) zajmu-
je ciekawa praca, a ró nice pomi dzy grupami respondentów s  w tym przy-
padku niewielkie; nast pnie dobry, poszukiwany zawód (nieca e 8% wskaza , 
nieco wi cej u ch opców i w gminach podmiejskich); dalej rozleg a wiedza 
(ponad 7%), na równi ceniona przez dziewcz ta i ch opców, mniej w gminach 
podmiejskich, a nieco bardziej w oddalonych. 

W przytoczonych ju  badaniach CBOS239 jeszcze kilkana cie lat temu jedno 
z wa niejszych miejsc w planach m odzie y zajmowa o osi gni cie wysokiej 
pozycji zawodowej i zrobienie kariery. Wg autorów tego raportu, systematycz-
nie zwi ksza  si  odsetek osób, dla których by  to jeden z yciowych prioryte-
tów - taki pogl d wyra a a jedna trzecia ankietowanych. Natomiast na drugim 
miejscu w hierarchii celów yciowych znalaz a si  ciekawa praca, zgodna  
z zainteresowaniami. Mala  natomiast odsetek m odzie y, dla której interesuj -
ca praca by a najwa niejsza. Na pracy zgodnej z zainteresowaniami najmniej 
zale a o uczniom zasadniczych szkó  zawodowych, a jej zdobycie wa niejsze 
by o dla dziewcz t ni  dla ch opców. Mo liwo  osi gni cia wysokiej pozycji 
zawodowej by a przez m odzie  identyfikowana z wy szym wykszta ceniem. 
Prawie dwie trzecie (63%) respondentów chc cych zrobi  karier  zawodow  
s dzi a, e za 10-15 lat b dzie si  legitymowa  takim wykszta ceniem. W ród 
osób, które chcia y mie  wysok  pozycj  spo eczn , prawie po owa my la a  
o osi gni ciu wysokiej pozycji zawodowej i zrobieniu kariery. Jak wskazuj  te 
badania, d enie do awansu zawodowego cechowa o przede wszystkim miesz-
ka ców miast powy ej 500 tys. ludno ci240.  

                                                                 
239  Komunikat z bada : „Praca zarobkowa i stosunek do pieni dzy m odzie y szkó  ponadpodstawo-

wych”…s. 1-15. 
240  Ibidem, s. 1-15. 
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Natomiast w przytoczonych ju  badaniach przeprowadzonych przy udziale 
krakowskich socjologów „ciekawa praca zgodna z zainteresowaniami” jest 
du o wa niejsza dla badanych osób ni  „bycie zamo nym i bogatym” – dla 
niemal po owy respondentów ta pierwsza warto  jest wa niejsza241.  

Wracaj c do podmiotowych bada : nast pna w kolejno ci warto  wa na 
dla m odzie y z Ma opolski to adny i okaza y dom (ponad 6% wskaza ),  
a takie kwestie jak niezale no , powa anie czy te  sympatia ludzi, zajmuj  
niezbyt wysokie, rodkowe pozycje w rankingu. Co ciekawe, grono przyjació  
dla m odzie y wiejskiej z Ma opolski nie przedstawia zbyt du ej warto ci, je-
dynie ok. 5% badanych wskaza o na nie. Podczas gdy w przytaczanych bada-
niach, co prawda znaczenie jakie ankietowani przypisuj  przyja ni zmala o ale 
nadal jednak warto  ta sytuuje si  na trzecim miejscu w hierarchii.  

Tym, co szczególnie odró nia m odzie  wiejsk  Ma opolski od jej rówie ni-
ków, zw aszcza z miasta, jest niska pozycja takich warto ci jak ycie pe ne 
wra e  oraz zwiedzanie wiata – odsetek badanych wskazuj cych na ka d   
z tych warto ci, nie przekroczy  4%.  

W badanej przez autork  próbie trzy najni sze miejsca w rankingu zajmuj : 
wysoka pozycja spo eczna, bycie kim  znanym i w adza nad lud mi.  

W tym miejscy warto zada  pytanie o to czy tak utworzony ranking, na któ-
ry sk adaj  si  warto ci uznawane przez wspó czesn  m odzie  wiejsk  za wa -
ne ró ni si  od kwestii wa nych dla pokolenia jej rodziców? Wydaje si , e 
mo na dla porównania przytoczy  wyniki bada  prowadzonych w latach  
70-tych. 

Porównuj c wnioski z bada  prowadzonych ponad czterdzie ci lat temu nad 
m odzie  wiejsk  w Ma opolsce242 z wynikami omawianych tu bada  mo na 
dostrzec, e w stosunku do pokolenia rodziców z czasów ich m odo ci nie na-
st pi a jaka  wyra na zmiana. Hierarchia warto ci by a podobna: na pierwszym 
miejscu stawiano zdobycie wykszta cenia (co obecna m odzie  realizuje), na 
drugim udane ma e stwo, po nim dobry zawód i dobr  prac , nast pnie do-
brobyt i w asny dom. Podró e równie  wtedy zajmowa y jedno z ostatnich 
miejsc, po aspiracjach zwi zanych z gospodarstwem rolnym. Mimo, e zmieni  
si  nie tylko system polityczny i gospodarczy ale tak e wszystkie realia ycia 
codziennego (autorzy podaj , e w ród wtedy badanych rodzin samochód mia o 
0,3%, telewizor 20% a lodówk  7%), a przede wszystkim struktura zaj  bada-
nej m odzie y: ucz cy si  stanowili 22%, pracuj cy zarobkowo 25% a pomaga-

                                                                 
241  Gorlach K., Z. Ser ga, Z. Dr g. M ode pokolenie wsi III Rzeczypospolitej. Aspiracje yciowe  

w przeddzie  integracji z Unia Europejsk  ...s.178. 
242  F. Kolbusz, S. Moskal. M odzie  wiejska o swej sytuacji i d eniach. Ludowa Spó dzielnia Wy-

dawnicza. 1972. s. 152.  
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j cy w gospodarstwie 53%, system warto ci w zasadzie nie uleg  zmianie.  
Pomimo podobie stwa systemów warto ci, m odzi dostrzegaj  ró nice mi -
dzypokoleniowe, jednak pytanie na czym one polegaj  nie przynios o spodzie-
wanych wyników, gdy  zazwyczaj respondenci nie umieli znale  odpowiedzi.  

Podobnie w przypadku innych bada  prowadzonych w latach 70-tych nad 
systemem warto ci spo ecze stwa polskiego, równie  zwraca a uwag  stosun-
kowo wysoka pozycja wykszta cenia i szcz liwego ycia rodzinnego, a tak e – 
w niektórych badaniach – warto ci religijnych. Ju  w tym okresie pojawi y si  
trudno ci przy hierarchizowaniu dominuj cych warto ci. Badani przez  
M. Misztal traktowali podobnie dwie, a nawet cztery warto ci, co czasem stwa-
rza o bardzo trudne dylematy w przypadku konfliktów tych e warto ci243.  

Interesuj c  specyfik  wyników bada  polskich na tle bada  zachodnich, 
by o czenie aspiracji edukacyjnych z rezygnacj  z dochodów. Wykszta cenie 
by o wi c w latach 70-tych warto ci  instrumentaln  ale zwi zan  z podwy -
szaniem presti u spo ecznego, satysfakcji zawodowej i kontynuacj  tradycji 
rodzinno- rodowiskowych, nie za  – jak w badaniach zachodnich – z atrakcyj-
nymi dochodami, do których w realiach PRL-u wykszta cenie nie prowadzi o. 

4.5.3. Opinie i pogl dy  

W trakcie bada  z m odzie  wiejsk  z obszaru Ma opolski poruszono nie-
zwykle istotn  kwesti , a mianowicie dotycz c  jej stosunku do religii oraz 
Ko cio a katolickiego, a tak e istnienia osoby stanowi cej wzór do na ladowa-
nia (swego rodzaju autorytetu). Wydaje si , e odpowiedzi na te pytania mog  
pomóc w uzyskaniu pe niejszego obrazu badanego rodowiska oraz samych 
badanych. 

Poniewa  wiadomo, e kwestie zwi zane z religi  pozostaj  w Polsce,  
a szczególnie w rodowisku wiejskim bardzo istotne, nie dziwi fakt, e tak e 
m odzie  uznaje je za wa ne: 41% respondentów okre la je jako „bardzo wa -
ne”, ok. 47% jako „do  wa ne” i tylko niespe na 2% jako „zupe nie niewa -
ne”. Jednak wida  wyra nie, e rysuj  si  pewne ró nice w zale no ci od p ci 
oraz wieku.  

Zdecydowanie cz ciej religia jest bardzo wa na dla kobiet (48%) ni  dla 
m czyzn (33%). Równocze nie grupa m czyzn, którzy odpowiedzieli, e jest 
ona „niezbyt wa na” jest niemal dwukrotnie liczniejsza ni  w przypadku ko-
biet. (rys. 33) 
 

                                                                 
243  M. Misztal. Elementy systemu warto ci wspó czesnego spo ecze stwa polskiego. PWN. Warsza-

wa. 1990. s. 262.  
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  ród o: badania w asne 

Rys. 33. Stosunek do religii i nauki Ko cio a w zale no ci od p ci (%) 

Z kolei w najstarszej grupie wieku jest najwi cej osób, dla których religia 
pozostaje „zupe nie niewa na” albo „niezbyt wa na” – m odsze osoby wyra -
nie rzadziej odpowiada y w ten sposób (tabela 20). Natomiast ró nica pomi -
dzy osobami do 18-go roku ycia, a tymi z przedzia u 20-22 lata, dla których 
religia jest bardzo wa na wynosi a  dziesi  punktów procentowych (odpo-
wiednio ponad 45% i 35%).  

Drugie pytanie mia o da  odpowied : czy m odzi ludzie maj  w tpliwo ci 
co do niektórych aspektów nauki Ko cio a. Okaza o si , e mniejsze lub wi k-
sze zastrze enia zg asza blisko po owa respondentów, jednocze nie pozosta a 
po owa nie ma adnych zastrze e . Cz ciej takie zastrze enia zg aszaj  m -
czy ni, jednak ró nice w porównaniu z kobietami nie s  du e.  

Tabela 20. Stosunek do religii i nauki Ko cio a w zale no ci od wieku (%) 

Rodzaj odpowiedzi 
Wiek 

Ogó em 
do 18 lat 18 – 20 20 - 22 

Bardzo wa na 45,1 38,0 35,4 41,1 
Do  wa na 44,7 50,3 47,3 46,8 
Niezbyt wa na 8,6 10,1 14,6 10,3 
Zupe nie niewa na 1,6 1,6 2,7 1,8 
Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 

ród o: badania w asne 
 
Natomiast w tym przypadku, odpowiedzi bardzo wyra nie ró nicuje wiek. 

Przewaga osób bezkrytycznych z grupy wieku najm odszych jest o 20 punktów 
procentowych wi ksza ni  najstarszych – prawie 59% osób w wieku do 18 lat 
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nie ma adnych zastrze e . Natomiast odpowiedzi „mam zastrze enia w wielu 
sprawach” s  dwukrotnie mniej liczne w najm odszej grupie wieku (tabela 21). 

Zarówno w przypadku odpowiedzi dotycz cych religii jak i stosunku do Ko-
cio a katolickiego trudno dopatrzy  si  jakich  widocznych zale no ci od typu 

gminy. 
 

Tabela 21. Zastrze enia respondentów do nauki Ko cio a wg wieku i p ci (%) 

Rodzaj odpowiedzi 
Wiek P e  

Ogó em 
do 18 lat 18 – 20 20 - 22 M K 

Nie ma adnych 58,4 42,2 38,1 48,9 50,2 49,6 
W niektórych sprawach 34,4 48,8 47,7 41,7 40,8 41,2 
W wielu sprawach  7,2 10,0 14,2  9,4  9,0  9,2 
Razem  100,0   100,0  100,0  100,0   100,0   100,0 

ród o: badania w asne 
 

Wydaje si , e taka postawa m odych ludzi wobec Ko cio a katolickiego nie 
ró ni si  specjalnie od opisywanej przez innych autorów. I tak np. H. wida-
Ziemba244 pod koniec lat 90-tych ubieg ego wieku na podstawie swoich bada  
tak pisa a o stosunku m odych ludzi do Ko cio a katolickiego: „Ko ció  kato-
licki w Polsce jest krytykowany, jednak e (mimo swoistego „dystansu”) do 
rzadko ci nale y postawa buntu, czy totalnego odrzucenia tak religii, jak Ko-
cio a”. Autorka okre la a t  postaw  m odzie y jako postaw  „umiarkowanej 

akceptacji”. Wydaje si , e obecnie mo na skomentowa  t  kwesti  w bardzo 
zbli ony sposób.  

 Respondentów w trakcie bada  zapytano tak e o to czy znaj  kogo , kogo 
podziwiaj  i do kogo chcieliby by  podobni, innymi s owy czy maj  jaki  auto-
rytet. 

Uwag  zwraca wyj tkowo liczna grupa osób, które na to pytanie udzieli y 
negatywnej odpowiedzi (ponad 66%), co mo e potwierdza  cz sto daj c  si  
s ysze  opini  o obecnym kryzysie autorytetów, szczególnie w ród m odzie y. 
Rozk ad odpowiedzi zale y w du ej mierze od typu gminy. W gminach odda-
lonych prawie 72% badanych odpowiedzia o, e nie zna takiej osoby, podczas 
gdy w gminach podmiejskich prawie 40 procent osób potwierdzi o posiadanie 
autorytetu (rys. 34). 

    

                                                                 
244  H. wida-Ziemba. Obraz wiata i bycia w wiecie. M odzie  ko ca tysi clecia. Wydawnictwo 

Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa. 2000. 
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ród o: badania w asne 

Rys. 34. Istnienie osoby stanowi cej wzór w zale no ci od typu gminy (%) 

Podzia  ze wzgl du na p e  nie ró nicuje odpowiedzi w znacz cy sposób, 
mo na zauwa y  jedynie niewielk , niespe na dwuprocentow  przewag  
dziewcz t deklaruj cych posiadanie autorytetu. 

W ród osób wymienianych jako wzór, do  rzadkie s  postacie powszechnie 
znane ( w. Jan Pawe  II jak równie  aktorzy czy sportowcy), przewa aj  nato-
miast starsi cz onkowie najbli szej rodziny (ponad po owa wskaza ), a tak e 
rówie nicy i znajomi, a zupe nie wyj tkowo nauczyciele (2% wskaza ) - co nie 
wiadczy dobrze o wychowawczej funkcji szko y. 

Cechy najcz ciej cenione u osób stanowi cych wzór to yczliwo , dobro , 
wyrozumia o  i cierpliwo  ( cznie ok. jedna trzecia wskaza ), zaradno   
i osi gni cia yciowe (26%), pracowito  i wytrwa o  (20%) oraz wiedza  
i poziom intelektualny (10%). 

Poniewa  ponad po owa wskaza  dotyczy starszych cz onków rodziny,  
a wi c i dziadków, warto w tym miejscu wspomnie  jak  rol  obecnie pe ni  
dziadkowie w kontek cie bada  wielu autorów. I tak np. H. wida-Ziemba245 
uwa a, na podstawie wielu wywiadów przeprowadzonych z m odzie , e w a-
nie dziadkowie dla obecnego pokolenia maj  szczególne znaczenie. We 

wszystkich wypowiedziach jawi  si  oni jako „m dre, mocne postacie, jako 
bezsporne autorytety, których opinie maj  wag  nawet wówczas, gdy w swej 
dos owno ci podlegaj  przez wnuków kwestionowaniu. To dziadkowie mog  
funkcjonowa  jako „bastiony bezpiecze stwa”, w tym chaotycznym i niepew-
                                                                 
245  H. wida-Ziemba. Obraz wiata i bycia w wiecie. M odzie  ko ca tysi clecia… 
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nym, pluralistycznym wiecie mo liwo ci i zagro e ”. Podobny obraz najstar-
szego pokolenia i jego roli we wspó czesnej rodzinie wielopokoleniowej rysuje 
si  na podstawie bada  autorki niniejszego opracowania246.  

Pewna cz  pyta  postawionych respondentom dotyczy a pogl dów na 
przysz o  gospodarcz  Polski, a tak e oceny skutków przyst pienia Polski do 
Unii Europejskiej. Ten w tek bada  wydaje si  szczególnie interesuj cy ze 
wzgl du na fakt, e pojawi a mo liwo  porównania jak zmieni y si  opnie 
m odzie y odno nie tej kwestii na przestrzeni kilku lat.  

Rozk ad odpowiedzi o przysz o  gospodarcz  kraju w badaniach, które zo-
sta y przeprowadzone na grupie m odzie y wiejskiej w Ma opolsce przed inte-
gracj  Polski z Uni  Europejsk  jest bardzo równomierny: e b dzie si  ona 
zmienia  „na lepsze” s dzi o wówczas 30%, e „na gorsze” 30% i 29% nie wie. 
Natomiast odpowiedzi, e b dzie „bez zmian” stanowi y 10% wszystkich 
wskaza . Do pierwszej opcji przychylali si  badani z gmin podmiejskich nieco 
cz ciej ni  z oddalonych, a tak e cz ciej ch opcy (ok. 33%) ni  dziewcz ta 
(ok. 28%). Podobnie w grupach wieku: optymi ci mieli niewielk  przewag  
w ród najm odszych, a osób odpowiadaj cych, e nie nale y liczy  na zmiany 
je li chodzi o sytuacj  gospodarcz  Polski nieco wi cej by o w najstarszej gru-
pie wieku. 

Na podstawie odpowiedzi na to pytanie mo na wnioskowa , e badana m o-
dzie  nie mia a wówczas jednoznacznej opinii o sytuacji gospodarczej kraju 
oraz prognozach na najbli sze lata247.  

Co do wyników aktualnych bada , to wyra na wi kszo  m odych ludzi ge-
neralnie ocenia dobrze fakt, e nasz kraj jest cz ci  Wspólnoty Europejskiej, 
g ównie ze wzgl du na mo liwo  podró owania bez uci liwych formalno ci 
oraz zarobkowania poza granicami Polski. Na migracje g ównie zwracali uwa-
g  m odzi ludzie z gmin oddalonych od du ych miast (ok. 23% wskaza ), na-
tomiast na swobodne podró owanie m odzie  z gmin podmiejskich (ok. 32%). 

Bardzo podobnie w przypadku bada  sprzed akcesji prezentowa y si  pogl -
dy respondentów na temat skutków przyst pienia Polski do Unii Europejskiej: 
dla kraju, dla rolnictwa oraz dla nich osobi cie. Do  du a by a ta cz  re-
spondentów, którzy nie umieli zaj  stanowiska co do skutków – korzystnych 
lub niekorzystnych – przyst pienia Polski do Unii Europejskiej248.  

                                                                 
246  M. Kowalska. Mi dzypokoleniowy przekaz kulturowy w wielopokoleniowych rodzinach wiej-

skich w Ma opolsce. (w:) Nowoczesne kierunki w rozwoju lokalnym i regionalnym. red. R. Bar-
cik. Wydawnictwo Naukowe ATH. Bielsko-Bia a. 2008. s. 129-136.  

247 M. Ho y. Obraz m odego pokolenia wsi ma opolskiej. Vol. XL. Wyd. PAN Acta Agraria et Silves-
tria. Kraków. 2003. s. 369-375. 

248 Ibidem, s. 369-375.  
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Podobnie zreszt  sytuacja wygl da aktualnie – ok. jedna trzecia responden-
tów udzieli a odpowiedzi „nie ma zdania”. 

Gdy pytano o skutki dla kraju, w badaniach sprzed kilku lat, dosy  liczn  
grup , blisko 34% stanowili ci, którzy nie potrafili udzieli  odpowiedzi na to 
pytanie, a ponad 16% uzna o, e b d  one niekorzystne. Prawie po owa respon-
dentów skutki dla kraju uzna a za korzystne, a w najm odszej grupie wieku 
nawet wi cej ni  po owa249.  

Obecnie m odzie  równie  niemal w po owie przypadków oceni a dobrze 
fakt, e jeste my z Unii Europejskiej, a ok. 13% uzna a, e nie jest to korzystne 
dla Polski. 

W przypadku pogl dów badanych na skutki integracji dla rolnictwa, w ba-
daniach sprzed akcesji, odsetek osób twierdz cych, e b dzie ona korzystna, 
nie by  ju  tak wysoki - takich odpowiedzi by o jedynie 26%. Najbardziej scep-
tycznie odnie li si  do tej kwestii badani z gmin oddalonych, g ównie m -
czy ni z najstarszej grupy wieku. Odsetek osób nie maj cych zdania jest po-
równywalny z analogicznym odsetkiem co przy pytaniu o skutki dla Polski  
i wynosi nieco ponad 36%250.  

Badania aktualne wskazuj , e m odzi ludzie albo oceniaj  negatywnie 
zmiany, które przynios a rolnictwu integracja albo nie potrafi  odpowiedzie  na 
to pytanie. Taka sytuacja chyba nie powinna dziwi  je li si  we mie pod uwag  
powszechny brak zainteresowania respondentów rolnictwem. 

W takcie bada  przedakcesyjnych, najwi cej osób nie potrafi o zaj  stano-
wiska gdy zapytano o skutki przyst pienia Polski do Unii Europejskiej dla nich 
osobi cie – takiej w a nie odpowiedzi udzieli o 58% badanych, a ponad jedna 
czwarta badanych twierdzi a, e b d  one korzystne. Mniej zorientowane by y 
osoby pochodz ce z gmin podmiejskich - 63% odpowiedzi brzmia o „nie 
wiem” – natomiast najwi cej korzy ci widzia y osoby pochodz ce z gmin od-
dalonych. Podczas gdy p e  ró nicowa a odpowiedzi w niewielkim stopniu 
(bardziej niezdecydowane by y kobiety, a m czy ni nieco cz ciej wskazywali 
na korzy ci), w grupach wieku ró nice rysowa y si  dosy  wyra nie. Otó  oso-
by z grupy najstarszej prawie dwukrotnie cz ciej w porównaniu z najm odsz  
okre lali skutki integracji dla siebie jako niekorzystne, natomiast odsetek osób 
„bez zdania” we wszystkich grupach wieku by  porównywalny.   

Nieco inaczej wygl da sytuacja aktualnie: respondenci potrafi  raczej zaj  
stanowisko w tej sprawie – najmniej osób niezdecydowanych oceniaj cych 
skutki integracji w prezentowanych trzech aspektach w a nie dotyczy skutków 
dla nich osobi cie (ok. 15%). Dla ok. po owy s  one „korzystne” lub „raczej 
                                                                 
249 Ibidem, s. 369-375. 
250 Ibidem, s. 369-375. 
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korzystne”, a dla reszty niekorzystne. Cz ciej na negatywne skutki wskazywa-
li m odzi ludzie z gmin oddalonych oraz m czy ni, szczególnie z najstarszej 
grupy wieku.  

4.5.4. Umiej tno ci respondentów 

Obecnie aby m ody cz owiek móg  my le  o dobrej pracy, takiej, która nie 
tylko zapewnia odpowiednie dochody ale tak e daje mo liwo  rozwoju karie-
ry, musi posiada  pewne, niezb dne umiej tno ci. Wydaje si , e znajomo  
obs ugi komputera czy cho by jednego obcego j zyka w stopniu pozwalaj cym 
na swobodne porozumiewanie si , powinno by  w ród m odzie y niemal nor-
m . Nadal niestety polska m odzie  pod wzgl dem znajomo ci j zyka angiel-
skiego w porównaniu ze swoimi rówie nikami cho by z Niemiec czy Skandy-
nawii wypada niekorzystnie.  

Problem ten dotyczy znacznej wi kszo ci m odych ludzi w Polsce, jednak e 
w gorszej sytuacji pozostaje m odzie  mieszkaj ca na obszarach wiejskich, nie 
maj ca tyle mo liwo ci dodatkowej nauki poza szko , co m odzie  miejska.  

Okazuje si , e rzeczywi cie w przypadku m odych mieszka ców wsi,  
w szczególno ci pochodz cych z gmin oddalonych od o rodków miejskich, 
sytuacja wygl da ma o korzystnie – dwukrotnie wi cej osób nie mówi cych  
w adnym obcym j zyku jest w gminach oddalonych (ok. 35%) ni  w podmiej-
skich (ok. 17%), za  deklaruj cych bieg  znajomo  (w swoim mniemaniu) 
jest ok. 38% w gminach podmiejskich i jedynie ok. 12% w gminach oddalo-
nych.  

Bior c pod uwag  ca  prób  mo na zauwa y , e prawie po owa respon-
dentów „troch  zna” jaki  j zyk obcy, natomiast bieg  znajomo ci  albo jej 
brakiem wykazuje si  niemal identyczny odsetek.  

Podobn  zale no  mo na dostrzec pomi dzy oddaleniem gmin od o rod-
ków miejskich, a znajomo ci  obs ugi komputera. Otó  w gminach oddalonych 
ponad 41% badanych w ogóle tego nie potrafi251 (dla porównania w gminach 
podmiejskich jest to 16%). Najwi cej osób badanych ogó em uzna o, e posia-
da t  umiej tno  w stopniu rednim, czyli „troch  umie”, natomiast jedynie 
oko o 14% zadeklarowa o bieg  znajomo  obs ugi komputera (tabela 22). 

Bior c pod uwag  stopie  w jakim respondenci znaj  j zyki obce czy obs u-
g  komputera nale y pami ta , e okre lali go sami badani, jest wi c to ocena 
bardzo subiektywna.  

 

                                                                 
251 Pytano o znajomo  obs ugi programów do wykorzystania np. przy poszukiwaniu pracy, typu: 

programy do oblicze , programy graficzne, a nie do przegl dania stron internetowych. 
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Tabela 22. Respondenci wed ug deklarowanej znajomo ci obs ugi komputera  
i j zyków obcych w grupach gmin 

Deklarowane 
umiej tno ci 

Gminy  
Ogó em Podmiejskie  Oddalone 

Obs uga komputera  
Nie umie 16,0  41,1 28,5 
Troch  umie 65,7  49,6 57,6 
Biegle 18,3   9,3 13,8 
Razem          100,0            100,0             100,0 
Znajomo  j zyków 
obcych 

 

Nie zna 17,2  34,6 25,9 
Troch  zna 44,3  53,7 49,0 
Biegle 38,5  11,7 25,1 
Razem          100,0             100,0             100,0 

ród o: badania w asne 
 
 
Kolejn  umiej tno ci  bardzo przydatn  przy poszukiwaniu pracy, o któr  

pytano respondentów to posiadanie prawa jazdy. Wida  wyra nie, e istnieje 
zwi zek pomi dzy odsetkiem osób, które je maj , a p ci . Oko o 35% m -
czyzn oraz prawie po owa kobiet nie posiada jeszcze prawa jazdy. Równocze-
nie odsetek ten maleje w obu grupach wraz z wiekiem: w ród m czyzn  

z grupy najstarszej osi ga warto  oko o 10%, a w ród kobiet prawie 27%.   

4.5.5. Zainteresowania oraz ród a informacji o wiecie 

Wydaje si , e rozwa ania dotycz ce rodzaju zainteresowa  badanej m o-
dzie y dobrze jest zacz  od sprawdzenia czy sami badani maj  wiadomo  
posiadania zainteresowa , a wi c od tego jak odpowiadaj  na pytanie „Czy 
masz jakie  zainteresowania”? Zaskakuj cy i zarazem niepokoj cy mo e by  
fakt, e prawie po owa osób odpowiedzia o, e nie posiada adnych zaintere-
sowa . Istnieje pewien zwi zek pomi dzy typem gminy, a odpowiedzi  na to 
pytanie: cz ciej twierdz co odpowiada a na nie m odzie  z gmin podmiejskich 
ni  z gmin oddalonych. Równocze nie cz ciej twierdz co odpowiadali m -
czy ni ni  kobiety (tabela 23). 
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Tabela 23.Deklaracja posiadania zainteresowa  w zale no ci od typu gminy. 

Odpowiedzi 
Gminy Ogó em 

 Podmiejskie Oddalone 
Tak 56,3 45,2 50,7 
Nie 43,7 54,8 49,3 
Razem 100,0 100,0 100,0 

ród o: badania w asne 
 

Zainteresowania, jakie wymieniali respondenci, s  bardzo ró norodne, jed-
nak e niektóre z nich powtarzaj  si  cz ciej ni  inne. Trzy z nich uzyska y 
szczególnie du y odsetek wskaza  (respondent móg  wymieni  wi cej ni  je-
den rodzaj zainteresowa ): czynne uprawianie jakiej  dyscypliny sportowej 
(17% wskaza ), muzyka rozrywkowa (15% wskaza ) oraz bierne interesowa-
nie si  sportem z pozycji kibica (14% wskaza ). 

Kolejn  grup  stanowi  zainteresowania, które uzyska y od 5 do 10% wska-
za . S  to m.in. lektura ksi ek i prasy (7%), przyroda (chów ptaków i zwierz t 
pokojowych, akwarystyka, pszczelarstwo, konie, uprawa kwiatów, zielarstwo – 

cznie 6% wskaza ), motoryzacja (6%), komputery i informatyka (5%) oraz 
taniec (w zespo ach oraz na dyskotece – 5% wskaza ). 

Do grupy trzeciej – od 3 do 5% wskaza  – nale : zainteresowania naukowe 
o bardzo ró norodnym profilu (np. historia, biologia, geografia, astronomia, 
psychologia, entomologia, ekologia – cznie 4% wskaza ), uprawianie tury-
styki (3%), prace r czne i majsterkowanie (3%), moda i kosmetyki (3%) oraz 
kolekcjonerstwo (filatelistyka, zbieranie pocztówek, afiszów itp. – cznie 3%). 

Do grupy ostatniej zaliczono zainteresowania, które uzyska y mniej ni  3% 
wskaza . Nale  tu m.in. w dkarstwo i owiectwo, j zyki obce, kino i wiat 
filmu, technika i mechanika, historia sztuki, malarstwo, rysunek i fotografia, 
architektura, literatura wspó czesna, poezja i teatr, a tak e kulinaria, gra na in-
strumencie muzycznym oraz polityka (cztery wskazania) i seks (dwa wskaza-
nia).  

Nast pnie poproszono respondentów o wskazanie trzech najwa niejszych 
róde , z których czerpi  oni sw  wiedz  o wiecie. W ród wymienianych przez 

rozmówców róde  informacji znalaz y si  media (TV, Internet, radio, gazety), 
a tak e szko a, ksi ki oraz rozmowy z innymi osobami.  

Zdecydowanie najcz ciej badani wskazywali na rodki masowego przekazu 
jako na te, które dostarczaj  im najwi cej informacji - cznie stanowi  one 
61% ogólnej liczby wskaza .  

Jak wiadomo telewizja i internet sta y si  od jakiego  czasu nie tylko naj-
bardziej powszechnymi i popularnymi no nikami informacji ale równie , dla 
wielu ludzi, pomys em na sp dzanie wolnego czasu czy wr cz sposobem ycia. 
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Omawiane tutaj badania zdaj  si  to potwierdza , gdy  w tym przypadku rów-
nie  najwa niejsze miejsce zajmuj  te dwa media. Warto zwróci  uwag  na 
zró nicowane znaczenie telewizji i internetu dla respondentów z gmin podmiej-
skich i oddalonych: wyra nie cz ciej z Internetu korzystaj  osoby z gmin 
podmiejskich, natomiast telewizj  cz ciej ogl daj  m odzi ludzie z gmin odda-
lonych. 

Nast pnym w kolejno ci medium wskazywanym przez badanych jest radio, 
a kolejne miejsce zajmuje lektura gazet i czasopism na równi ze szko . Zwa-
ywszy na to, e wi kszo  respondentów w chwili bada  wci  kontynuowa a 

nauk , postrzeganie przez nich szko y jako drugorz dnego ród a informacji  
o wiecie jest do  niepokoj ce.  

Rola poszczególnych róde  informacji zale y w pewnym stopniu od p ci  
respondentów (dziewcz ta nieco cz ciej wskazuj  na lektur  gazet, czasopism 
i ksi ek, a tak e szko ), ale o wiele wi kszy wp yw na to zró nicowanie ma 
przedzia  wieku. Zdecydowanie szko a ma najwi kszy wp yw na osoby z grupy 
najm odszej, a wi c do 18 lat i maleje wraz z wiekiem. Równocze nie wraz  
z wiekiem wzrasta znaczenie radia, gazet i rozmów.  

Czytelnictwo ksi ek mo e by  jednocze nie sposobem zdobywania wiedzy 
o wiecie, a wi c form  poszerzania horyzontów my lowych ale tak e cieka-
wym sposobem sp dzania wolnego czasu. 

Jak wiadomo kwestia malej cego czytelnictwa w Polsce traktowana jest 
obecnie (ale i by a w przesz o ci) jako powa ny problem252. Na ile wa ny, wy-
starczy chocia by przypomnie  akcje medialne o szerokim zasi gu maj ce na 
celu przyzwyczajanie dzieci od najm odszych lat do tego, e nale y czyta .  
Z du ym prawdopodobie stwem mo na za o y , e dzieci przyzwyczajone od 
wczesnego dzieci stwa do kontaktu z ksi k  maj  wi ksz  szans  sta  si  
aktywnymi czytelnikami ni  ich rówie nicy pozbawieni takich do wiadcze .  

Czy zatem ci, którym regularnie czytano ksi ki we wczesnym dzieci stwie, 
obecnie cz ciej sami si gaj  po lektur  ni  osoby nie maj ce takich do wiad-
cze ? Odpowiedzi na to pytanie dostarczaj  wyniki bada  przeprowadzonych 
przez CBOS w 2001253, a potem w 2007254 roku. Wynika z nich, e wyra na 
cz  polskich rodzin deklaruje, e przynajmniej kilka razy w tygodniu czyta 
si  dzieciom na g os lub czyta o ksi ki, kiedy dzieci by y m odsze (22%  

                                                                 
252 M.in. o problemie czytelnictwa w ród studentów pisa am w artykule „Uczestnictwo w kulturze 

studentów krakowskich uczelni”, Krakowskie Studia Ma opolskie nr 5/2001. 
253  Komunikat z bada : „Ca a Polska czyta dzieciom?” CBOS. BS 121/2001. 3. s. 1-2. 

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2001/K_121_01.PDF 
254  Komunikat z bada : „Czytamy dzieciom? CBOS. BS 132/2007. s. 3. http://www.cbos.pl 

/SPISKOM.POL/2007/K_132_07.PDF. 
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w roku 2001 i 37% w roku 2007). Jak wida  jest to 15-procentowy wzrost 
wskaza  na przestrzeni sze ciu lat.  

Jednocze nie w 2001 roku mniej wi cej w co dziesi tym domu, w którym 
by y dzieci dopiero zaczynaj ce nauk  lub m odsze (13%), doro li w ogóle nie 
mieli na to czasu. Prawie co ósme ma e dziecko wychowywa o si  bez kontaktu 
z ksi k , a mniej wi cej co pi te mia o z ni  styczno  raczej sporadycznie. 
Mo na jednak zaobserwowa  pewne ró nice rodowiskowe - bez ksi ek wy-
chowywa a si  jedna pi ta dzieci wiejskich, a ponad jedna czwarta mia a z ni  
sporadyczny kontakt. Natomiast w miastach w przewa aj cej cz ci rodzin 
dzieci mia y regularny kontakt z ksi k . Istnia a te  zale no  mi dzy czyta-
niem dzieciom, a wykszta ceniem badanych: regularny kontakt z ksi k  zde-
cydowanie cz ciej mia y dzieci w rodzinach osób z wy szym wykszta ceniem 
ni  w pozosta ych. 

Zmiany w 2007 roku w porównaniu z poprzednimi badaniami obejmowa y 
deklaracje dotycz ce g ównie regularno ci czytania dzieciom – wi cej doro-
s ych mia o czas na codzienne czytanie. Nie zmieni y si  za to odsetki osób 
odpowiadaj cych, e w ich domu nikt z domowników nie ma czasu na g o ne 
czytanie najm odszym. Natomiast w porównaniu z rokiem 2001 zmala  odsetek 
badanych mog cych poleci  rodzicom ksi k , któr  warto przeczyta  dziecku. 
Wzros a za to znacz co (z 29% do 41%) grupa twierdz cych, e nie ma takiej 
ksi ki. Badania jednak nie pozostawiaj  z udze : te osoby, którym czytano  
w dzieci stwie, ch tnie w doros ym yciu czytaj  zarówno sami dla siebie jak  
i swoim dzieciom. 

Wiedzy na temat czytelnictwa doros ych Polaków dostarcza z kolei komuni-
kat CBOS z 2011 roku. Wska niki czytelnictwa potwierdzaj  obiegowe opinie, 
e czytanie ksi ek nie jest ulubion  form  sp dzania wolnego czasu Polaków 

– ok. jedna trzecia deklaruje, e czyta dla przyjemno ci. Ponadto na przestrzeni 
ostatnich lat nie zmienia si  nie tylko odsetek doros ych si gaj cych po ksi ki 
ale równie  liczba czytanych przez nich ksi ek. Co szczególnie niepokoj ce 
wydaje si , e jak pisz  autorzy komunikatu „nie ma obecnie w Polsce przes a-
nek do wzrostu czytelnictwa ksi ek, mimo i  podwy sza si  poziom wykszta -
cenia spo ecze stwa (w tym zwi ksza si  odsetek osób z wy szym wykszta ce-
niem), gdy  m odsze roczniki absolwentów wy szych uczelni si gaj  po 
ksi ki znacznie rzadziej ni  ich starsi koledzy” 255. 

Jednak obecnie problemem jest ju  nie tylko fakt, e czytamy coraz mniej 
ale równie  to, e kupujemy coraz mniej ksi ek. Stosuje si  wi c ró nego  
rodzaju zabiegi marketingowe cho by w postaci targów ksi ki, czy te  targów 

                                                                 
255  Komunikat z bada : „Polacy i ksi ki”. CBOS. BS 67/2011. s. 10. Pozyskano z: 

http://www.cbos.pl /SPISKOM.POL/2011/K_067_11.PDF. 
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taniej ksi ki maj ce na celu zach ci  do zakupów. Jednak e wydaje si , e ich 
skutki s  raczej mizerne.  

A jak wygl da kwestia czytelnictwa oraz stanu biblioteczek domowych ba-
danej m odzie y wiejskiej? Rozk ad odpowiedzi (tabele 24A i 24B) bardzo 
wyra nie wskazuje na zale no  pomi dzy liczb  posiadanych oraz przeczyta-
nych ksi ek, a typem gminy. 

Tabela 24. Liczba ksi ek posiadanych oraz przeczytanych w okresie roku,  
w zale no ci od typu gminy oraz p ci 

A. Liczba posiadanych ksi ek 
 

Odpowied  
Gminy 

Ogó em 
Podmiejskie Oddalone 

Nie ma  4,8  8,8 6,8 
Kilka 24,4 31,3 27,8 
Kilkana cie 25,3 30,8 28,0 
Kilkadziesi t 28,9 23,2 26,0 
Wi cej ni  100 16,6  5,9 11,2 
Razem 100,0 100,0 100,0 
 
B. Liczba przeczytanych ksi ek w ci gu roku 
 

Odpowied  
Gminy 

Ogó em 
Podmiejskie Oddalone 

adnej 19,0 27,3 23,2 
Jedn -dwie 26,2 28,4 27,3 
Kilka 37,0 37,0 37,0 
Wi cej ni  kilka 17,8  7,3 12,5 
Razem 100,0 100,0 100,0 

ród o: badania w asne 
 

W ca ej próbie jedynie ok. 11% badanych odpowiedzia o, e posiada wi cej 
ni  100 ksi ek, a niemal 7% nie ma adnej ksi ki. Równocze nie osób z po-
nad 100-oma ksi kami w gminach podmiejskich jest prawie trzykrotnie wi cej 
ni  w gminach oddalonych. I odwrotnie: prawie dwa razy wi cej jest osób bez 
adnej ksi ki w gminach oddalonych ni  w podmiejskich. Najliczniejsz  grup  

stanowi  respondenci z kilkunastoma lub kilkoma w asnymi ksi kami i w 
próbie ogó em stanowi  oni oko o 60% osób. Istnieje równie  zale no  po-
mi dzy omawianymi kwestiami, a p ci  badanych: generalnie kobiety posiadaj  
wi cej ksi ek ni  m czy ni, jedynie w grupie odpowiedzi „kilka” m czy ni 
stanowi  wi kszo .  
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Kiedy wzi  pod uwag  liczb  przeczytanych ksi ek w ci gu ostatniego 
roku wida  ponownie ró nice w podziale na grupy gmin. Odpowiedzi „wi cej 
ni  kilka” by o ponad dwa razy wi cej w gminach podmiejskich ni  oddalo-
nych, odpowiednio prawie 18% oraz ok. 7% wskaza . 

Co jest natomiast bardzo niepokoj ce to fakt, e ponad 27% osób z gmin 
oddalonych od o rodków miejskich nie przeczyta o w ci gu ostatniego roku ani 
jednej ksi ki. Tak samo mo e by  niepokoj cy analogiczny odsetek w próbie 
ogó em – ponad 23% badanych nie czyta o adnej ksi ki. 

Zaskakuj ca jest natomiast ró nica pomi dzy odsetkiem nie czytaj cych 
m czyzn, a nie czytaj cych kobiet, wynosz ca ponad 20 punktów procento-
wych (odpowiednio: ok. 33% i ponad 12%). 

Kolejna kwestia zwi zana jest zarówno z posiadaniem przez badanych zain-
teresowa  jak i z pewnym rodzajem postawy yciowej, któr  mo na by okre li  
jako aktywn  b d  biern . W przypadku badanej próby za osoby aktywne 
uznano te, które posiadaj  sprecyzowane zainteresowania, uprawiaj  jaki  sport, 
wyje d aj  za granic  oraz deklaruj  przynale no  do jakiej  organizacji. 

Rozk ad odpowiedzi respondentów wskazuje, e tylko cz  osób – w przy-
bli eniu po owa, lub niespe na po owa – spe nia kryteria wskazuj ce na aktyw-
no  postawy yciowej. Jak mo na wnioskowa  na podstawie danych przed-
stawionych na rysunku 35, czynnikiem ró nicuj cym jest p e . Ch opcy s  
cz ciej aktywni ni  dziewcz ta, a szczególnie znacz c  ró nic  wida  w przy-
padku uprawiania sportu, mniejsz  natomiast w odniesieniu do przynale no ci 
organizacyjnej i wyjazdów zagranicznych.  

   

 
ród o: badania w asne 

Rys. 35. Odsetek odpowiedzi wskazuj cych na aktywn  postaw  respondentów wg p ci 
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Drugim czynnikiem ró nicuj cym aktywno  respondentów jest typ gminy. 
Wyra nie mniej aktywni wydaj  si  by  mieszka cy gmin oddalonych, szcze-
gólnie gdy we mie si  pod uwag  wyjazdy zagraniczne (tabela 25). 

Tabela 25. Odsetek odpowiedzi wskazuj cych na aktywn  postaw  respondentów wg typu 
gminy 

Odpowiedzi „tak” dotycz ce: 
Gminy 

Ogó em 
Podmiejskie Oddalone 

Pobytu za granic  53,9 28,4 41,1 
Uprawiania sportu 45,5 37,8 41,6 
Przynale no ci organizacyjnej 21,4 16,4 18,9 

ród o: badania w asne 
 
M odzi mieszka cy wsi z gmin podmiejskich wykazuj  prawie dwukrotnie 

wi ksz  aktywno  w zakresie wyjazdów zagranicznych ni  w gminach odda-
lonych. Pozosta e formy aktywno ci nie s  ju  tak wyra nie zró nicowanie 
aczkolwiek respondenci z gmin podmiejskich cz ciej deklaruj  uprawianie 
sportu oraz przynale no  organizacyjn .  

Co do wieku to mo na zauwa y , e wraz z nim zmniejsza si  odsetek osób, 
które jeszcze nie by y za granic , natomiast je li chodzi o uprawianie sportu,  
a tak e przynale no  do organizacji, grupa najm odsza znacznie przewy sza 
dwie pozosta e. Po przekroczeniu granicy 18 lat bardzo spada odsetek osób 
uprawiaj cych sport (z 53% do 35%) oraz odsetek osób nale cych do jakiej  
organizacji (z 28% do 12%). W nast pnej grupie wieku (20-22 lat) widoczny 
spadek tych odsetków ju  nie nast puje. 

Co do organizacji, do których nale y zreszt  tylko ok. co pi ty respondent, 
na pierwszym miejscu znajduj  si  kluby i zrzeszenia sportowe (34% wskaza ), 
na drugim zespo y artystyczne (16% wskaza ), nast pnie Ochotnicza Stra  
Po arna (10%), Katolickie Stowarzyszenie M odzie y (8%), Liga Ochrony 
Przyrody (7%). W dalszej kolejno ci wymieniano takie organizacje jak: stowa-
rzyszenia w dkarskie i owieckie, harcerstwo, Liga Obrony Kraju oraz spora-
dycznie: Ko o Gospody  Wiejskich, Stowarzyszenie Mi o ników Regionu, 
Zwi zek M odzie y Wiejskiej i inne. 
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ZAKO CZENIE 

M odzi ludzie stanowi  grup  najbardziej dynamiczn , sk onn  zmienia  za-
stany porz dek, uznawany przez starsze pokolenia za oczywisty. W tym wieku 
kszta tuj  si  aspiracje, wymagania jak równie  potrzeby i cele, które m odzi 
ludzie chcieliby osi gn . Niestety cz sto rozpocz cie doros ego ycia konfron-
tuje m odzie cze marzenia z rzeczywisto ci , a doros o  nie zawsze bywa 
satysfakcjonuj ca. 

Niestety tej ostatniej uwadze nie sposób zaprzeczy , gdy  sytuacja m odzie-
y wiejskiej w obecnych warunkach spo eczno-gospodarczych nie rysuje si  

zbyt optymistycznie, a marginalizacja i wykluczenie spo eczne jej cz ci jest 
faktem. Problemy, z którymi musi si  ona boryka  powoduj , e m odo  prze-
staje si  jawi  jako najbardziej beztroski okres w yciu. M odzie  musi dorasta  
bardzo szybko, mi dzy innymi dlatego, e dokonywanie trudnych wyborów 
dotyczy jej w coraz m odszym wieku. Decyzje te, mog ce mie  wp yw na ca e 
doros e ycie zwi zane s  chocia by z wyborem odpowiedniej szko y, która 
pozwoli na znalezienie w przysz o ci dobrze p atnej, satysfakcjonuj cej pracy.  

Mówi c o m odzie y wiejskiej nie wolno zapomina  o problemach obsza-
rów wiejskich, a w tym przypadku wsi ma opolskiej – okre laj cych warunki, 
w których yj  m odzi mieszka cy wsi (zosta y one pokrótce omówione w jed-
nym z pocz tkowych rozdzia ów pracy). Wiele zale e  b dzie od sposobu  
w jaki problemy te zostan  rozwi zane i jak szybko dokona si  przebudowa wsi 
i rolnictwa.   

W wyniku bada  przeprowadzonych na grupie m odzie y wiejskiej z tere-
nów Polski po udniowo-wschodniej mo na podj  prób  okre lenia, co w obra-
zie m odego pokolenia stanowi czynnik mog cy sprawia , e m odzie  z gmin 
oddalonych mo e by  bardziej zagro ona wykluczeniem spo ecznym ni  ta 
pochodz ca z gmin podmiejskich.  

Generalnie za zjawiska dzia aj ce na korzy  przysz ej sytuacji m odzie y 
wiejskiej mo na niew tpliwie uzna : rosn ce aspiracje o wiatowe m odzie y, 
aktywno  postaw yciowych du ej jej cz ci oraz ch  zostania przedsi bior-
cami, a tak e przywi zanie do swej ma ej ojczyzny oraz pozytywny stosunek 
do pozosta o ci kultury ludowej i ch  podtrzymywania regionalnej to samo-
ci. Brak zainteresowania rolnictwem w ród badanej m odzie y budzi niejed-
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noznaczn  ocen  ale zwa ywszy na przeludnienie wsi ma opolskiej i skrajne 
rozdrobnienie rolnictwa, mo na uzna , e skoro konieczne jest radykalne 
zmniejszenie zatrudnienia w rolnictwie, postawa taka w gruncie rzeczy u atwia 
przebudow  struktury agrarnej. 

Istniej  jednak równie  pewne kwestie niekorzystne, a wydaje si , e zali-
czy  do nich mo na przede wszystkim bierno  postaw yciowych cz ci re-
spondentów. Co niezwykle istotne z punktu widzenia naszych rozwa a , to 
fakt, e owe nie sprzyjaj ce rozwojowi wsi cechy znacznie wyra niej widoczne 
s  w ród m odzie y w gminach oddalonych od o rodków miejskich ni  w gmi-
nach podmiejskich. Istnieje realne ryzyko, e problemy, z którymi borykaj  si  
m odzi ludzie mog  sprawi , e stan  si  oni, przynajmniej w cz ci, klientami 
o rodków pomocy spo ecznej lub innych organizacji pomocowych. 

Wzmiankowane powy ej problemy autorka omówi bardziej szczegó owo  
w dalszej cz ci rozdzia u.  

Jednym z najwa niejszych problemów dotycz cych mieszka ców polskiej 
wsi, staje si  poziom ich wykszta cenia. Pami taj c jak trudny jest obecnie ry-
nek pracy i jak wysokie stawia wymagania absolwentom, nie nale y si  dziwi , 
e nie jest atwo wybra  w a ciwy kierunek kszta cenia. Omawiany ju  w jed-

nym z poprzednich rozdzia ów stan wiadomo ci Polaków tycz cy kwestii 
edukacyjnych mo e cieszy , mo na nawet uzna , e zaczyna mie  on pewne 
odbicie w rzeczywisto ci. Otó  powo uj c si  na badania nad m odzie  wiej-
sk  Polski po udniowo-wschodniej mo na stwierdzi , e w przeciwie stwie do 
pokolenia rodziców, jej aspiracje o wiatowe s  du o wi ksze. wiadczy o tym 
chocia by malej cy w porównaniu z pokoleniem rodziców (cho  nadal znacz-
ny) odsetek osób z wykszta ceniem zasadniczym zawodowym. M odzi chc  si  
uczy , a to dobrze rokuje na przysz o . Polska wie  potrzebuje wykszta co-
nych ludzi, o szerokich horyzontach umys owych, potrafi cych zrywa  z do-
tychczasowymi przyzwyczajeniami i radz cych sobie z rozwi zywaniem pro-
blemów yciowych bez liczenia na pomoc instytucji wspieraj cych.  

Omawiane kwestie dotycz ce aktywnych postaw oraz przedsi biorczo ci 
badanej m odzie y stanowi , obok aspiracji o wiatowych, kolejny element mo-
g cy mie  wp yw na przysz o  obszarów wiejskich Ma opolski. Dlatego aby 
móc my le  o dobrze p atnej pracy, pozwalaj cej na realizacj  w asnych ambi-
cji, m odzi ludzie musz  by  dobrze wykszta ceni, aktywni i przedsi biorczy.   

Tacy w a nie w wi kszo ci chc  by  respondenci ale niestety nie zawsze  
potrafi . Niemniej, jak ju  wcze niej wspomniano, mo na uzna , e m ode 
pokolenie wsi ma opolskiej ró ni si  w zasadniczy sposób od pokolenia swoich 
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rodziców. Dotyczy to nie tylko kwestii zwi zanych z wykszta ceniem ale rów-
nie  preferowanych sytuacji spo eczno – zawodowych, a tak e stosunku do wsi 
i rolnictwa. W przeciwie stwie do pokolenia rodziców aspiracje yciowe m o-
dzie y wiejskiej w Ma opolsce cz sto kieruj  si  ku w asnej przedsi biorczo ci 
- m odzi ludzie chcieliby zwi za  swoj  przysz o  z dzia alno ci  na w asny 
rachunek, z prowadzeniem w asnej firmy w mie cie. Prawie po owie respon-
dentów taka sytuacja wydaje si  najbardziej atrakcyjna, natomiast mieszkanie 
na wsi, czy to z drobnym gospodarstwem czy bez niego i utrzymywanie si   
z pracy zarobkowej, wi kszo  respondentów ocenia le. Niemniej du a ich 
cz  ju  dzisiaj zdaje sobie spraw , e nie znajdzie si  w po danej przez sie-
bie sytuacji ale w takiej, któr  uznaje za ma o korzystn .  

Porównanie po danej wizji w asnej przysz o ci zawodowej z realnymi 
mo liwo ciami pozwala dostrzec jak ogromna jest pomi dzy nimi przepa . 
Aspiracje badanych osób zwi zane z w asn  przedsi biorczo ci  w chwili 
obecnej maj  bardzo ma e szanse realizacji, co zw aszcza wida  wyra nie  
w gminach oddalonych od o rodków miejskich. Istotny jest jednak fakt, e 
m odzie  jest tego wiadoma.  

Problematyka poruszona dotychczas dotyczy a g ównie stosunku m odzie y 
z obszarów wiejskich do kwestii edukacyjnych, a tak e wyboru optymalnej 
sytuacji yciowej. Nie sposób jednak nie wspomnie  o jej stosunku do rolnic-
twa i do wsi.  

Na wst pie rozdzia u wyra ono pogl d, e niezbyt przychylny stosunek ba-
danej m odzie y do pracy w rolnictwie nie musi by  zjawiskiem negatywnym, 
a wprost przeciwnie, mo e pomóc w przeobra eniach struktury gospodarczej 
nie tylko Ma opolski. Nasilenie procesu ograniczania produkcji a  do jej zanie-
chania jest du o bardziej widoczne w gminach podmiejskich ni  w oddalonych, 
gdzie rolnictwo wci  zachowuje kluczowe znaczenie. Blisko  miasta oznacza 
atwiejszy dost p do pozarolniczych róde  dochodu, a ponadto powoduje 

zmian  sposobu my lenia. Generalnie im bardziej gmina le y na uboczu, z dala 
od miasta, tym wi ksze jest znaczenie rolnictwa dla jej mieszka ców.   

W trakcie bada  nie skupiono si  wy cznie na sprawach zwi zanych z rol-
nictwem i stosunku badanych do zagadnie  z nim zwi zanych. Chciano rów-
nie  pozna  ich horyzonty my lowe, a tak e spróbowa  okre li  stosunek do 
kwestii lokalnej to samo ci kulturowej. Rzecz jasna, te zagadnienia równie  
mog  mie  wp yw na kierunek zmian ma opolskiej wsi, gdy  odr bno  regio-
nalna sprzyja integracji lokalnych spo eczno ci, a ponadto mo e by  atutem  
w rozwijaniu us ug agroturystycznych. 
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Stosunek badanej m odzie y do swej „Ma ej Ojczyzny” jest na ogó  przy-
chylny. Przejmuj c coraz ch tniej miejskie wzory ycia, m odzie  zdaje sobie 
równocze nie spraw  z potrzeby podtrzymywania tradycji, a tak e z warto ci 
jak  maj  wytwory kultury regionalnej. Zdecydowana wi kszo  respondentów 
uwa a, e pozosta o ci kultury ludowej, zabytki, zwyczaje itp. zas uguj  na 
ochron  i kultywowanie. Niezale nie od sentymentu do w asnych okolic, cz  
respondentów uwa a wie  za miejsce ycia zdecydowanie bardziej uci liwe 
ni  miasto (odsetek tych opinii ro nie wraz z oddaleniem danej gminy od mia-
sta) i jedynie drobny procent badanych osób s dzi, e jest odwrotnie; ponad 
po owa dostrzega zarówno wady jak zalety wsi, a odsetek osób nie maj cych 
zdania jest w tej sprawie wyj tkowo niewielki.      

Postawy yciowe m odzie y znajduj  odbicie w jej systemie warto ci. Takie 
warto ci jak: „ ycie pe ne wra e ” oraz „zwiedzanie wiata” ciesz  si  jedynie 
marginalnym zainteresowaniem. S owem, badane osoby nie s  przesadnie d-
ne przygód i mocnych wra e , a zale y im raczej na spokojnym yciu. Zapew-
ne nie byliby oni te  zbyt skorzy do podejmowania ryzyka np. w ramach pro-
wadzenia w asnej dzia alno ci gospodarczej.   

Na marginesie tych rozwa a  warto te  zwróci  uwag  na niezdecydowanie 
respondentów, którzy cz sto wybierali odpowied  „nie wiem”. Dotyczy to 
g ównie sytuacji maj cych zwi zek z wyra eniem w asnych s dów, opinii b d  
pogl dów, co jak si  okazuje, stanowi dla du ej cz ci m odzie y zbyt trudny 
problem.  

Inn  niepokoj c  kwesti  jest wyj tkowo wysoki odsetek osób nie umiej -
cych wskaza  adnej postaci stanowi cej dla nich wzór; prawie dwie trzecie 
respondentów nie ma nikogo, kto stanowi by autorytet. Taka sytuacja wydaje 
si  potwierdza  opinie o obecnym kryzysie autorytetów ale jednocze nie mo e 
nieco dziwi  fakt, e ma ona miejsce w tak du ym stopniu równie  w rodowi-
sku wiejskim.  

Cieszy natomiast fakt, e mimo, i  m odzi ludzie ze wsi ch tnie przejmuj  
miejski styl w wielu dziedzinach ycia, co nie zawsze niesie ze sob  pozytywne 
skutki, to jednak w kwestii kontaktu z narkotykami wypadaj  zdecydowanie 
korzystniej ni  m odzie  z miast. W tym przypadku lepiej jest w gminach odda-
lonych, a gorzej w tych o charakterze podmiejskim. 

Wy aniaj cy si  z powy szego opisu obraz m odych mieszka ców wsi ma-
opolskiej mo na w zasadzie uzna  za pozytywny i sk aniaj cy do optymizmu. 

Generalnie m odzie  jawi si  jako aktywna grupa, która w sprzyjaj cych wa-



 ________________________________________________________________________ M odzie  wiejska… 
 

 153

runkach spo eczno – gospodarczych mog aby skutecznie dzia a  na korzy  
swoich gmin.  

Jednak nale y pami ta , e badania, których wyniki s  prezentowane w ni-
niejszym opracowaniu wykaza y równie  istnienie istotnego czynnika ró nicu-
j cego postawy m odzie y wiejskiej; mianowicie odleg o  gmin, w których 
mieszkaj  badane osoby, od du ych o rodków miejskich. Czynnik ten wydaje 
si  mie  wyra ny zwi zek ze zjawiskiem wykluczenia spo ecznego i marginali-
zacji pewnej grupy badanych m odych ludzi.  

Tak wi c maj c na uwadze usytuowanie poszczególnych gmin w sieci osad-
niczej i komunikacyjnej mo na stwierdzi , e dla niektórych z nich mo e ono 
stanowi  znacz c  przeszkod  na drodze do sprawnej realizacji swoich planów. 
Wie  jako miejsce ycia i pracy zdaje si  nie interesowa  znacznej cz ci bada-
nej m odzie y z Polski po udniowo-wschodniej. Model ycia oparty na prowa-
dzeniu niewielkiego gospodarstwa i równoczesnej pracy zarobkowej tak e nie 
jest przez m odzie  akceptowany.  

Wspó czesna m odzie  wiejska ma coraz wi ksze ambicje i aspiracje ycio-
we. Du a jej cz  jest wiadoma znaczenia, jakie obecnie ma odpowiednie 
wykszta cenie. Jednocze nie jednak jak gdyby nie zdaje sobie sprawy z faktu, 
e o wyborze szko y nie mo e decydowa  jedynie jej blisko . Wiadomo prze-

cie , e cz sto pobliska szko a nie daje wystarczaj cych podstaw do dalszego 
kszta cenia si  w dobrych uczelniach. Dotyczy to g ównie m odzie y z gmin 
po o onych w znacznym oddaleniu od du ych o rodków miejskich.  

Wynikaj cy z bada  obraz m odzie y wiejskiej wprawdzie rysuje si  do  
korzystnie, to jednak nale y pami ta , i  nadal ró nice pomi dzy m odymi 
lud mi z okolic du ych miast, a tymi, którzy mieszkaj  w znacznym od nich 
oddaleniu pozostaj  wyra ne. Ta druga grupa wydaje si  by  mniej aktywna, 
gorzej wykszta cona i znacznie rzadziej deklaruj ca ch  dalszej edukacji. Rza-
dziej te  posiada umiej tno ci obecnie nieodzowne na pozarolniczym rynku 
pracy. Wydaje si , e taki stan rzeczy mo e stanowi  powa n  przeszkod  dla 
jej dalszego rozwoju i mo e przyczynia  si  do marginalizacji i wykluczenia 
pewnej jej cz ci. Scenariusz, e cz  z nich w przysz o ci mo e zosta  klien-
tami pomocy spo ecznej wydaje si  bardzo realny. 

Jednak e w ogólnym rozrachunku mo na uzna , e czynników mog cych 
wp yn  pozytywnie na zmiany, które b d  si  dokonywa  w przysz o ci za 
spraw  m odzie y na ma opolskiej wsi jest wi cej ni  tych, które mog  je ha-
mowa . 
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Wyniki prezentowanych bada  w czaj  si  w nurt bada  o tematyce spo-
ecznej obejmuj cych obszary wiejskie w Polsce. Ich cz  zosta a zaprezento-

wana w ramach IV Mi dzynarodowej Konferencji „M odzie  w gospodar-
stwach rodzinnych i na obszarach wiejskich Europy”, której wspó -
organizatorem by  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Wzorem lat poprzed-
nich, po zako czeniu konferencji opracowany zosta  komunikat ko cowy, za-
wieraj cy wnioski i spostrze enia odno nie sytuacji aktualnej i mo liwo ci 
rozwoju m odzie y wiejskiej w Europie, który zosta  przes any do polityków  
w Polsce oraz do Parlamentu Europejskiego, a tak e do o rodków naukowych 
w Polsce i Europie. 

Przedstawione Czytelnikowi opracowanie stanowi przyczynek do szerokiej 
dyskusji ukierunkowanej na rozwi zywanie problemów wsi i rolnictwa, ze 
szczególnym uwzgl dnieniem sytuacji spo eczno-zawodowej m odzie y wiej-
skiej z makroregionu Ma opolski. 
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