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Zamiast wstępu 
!

„Bieda to szlachetne przeżywanie swojego niedostatku, w czasie 

podejmowania konsekwentnych prób zmiany tej sytuacji – a wszystko 

zgodnie z prawem i normami. Nędza to wrzód, wrzód przeżywającego  
i wrzód społeczeństwa. Nędza to przytopiona w bagnie kryminału, 

egoistyczna troska o zapełnienie swojego (i TYLKO swojego) żołądka. 

Bieda to nasze współczucie, to nasz człowiek w gorszej sytuacji. Nędza to 

nienawiść, to obcy w naszej społeczności. Bieda buduje, żałuje, próbuje. 

Nędza niszczy, zazdrości i kradnie. Nienawidzę nędzy, za to, że ona 

znienawidziła mnie, nienawidzę jej za to, że próbuje mnie obrzucać błotem 

ze swojego bagna. Biedzie pomogę, jak dotąd pomagałem, wyciągnę rękę 

mając pewność, że zostanie mi na niej zegarek…” 

Tekst ten napisałem w maju 2005 roku. Jak teraz widzę targały mną 

wielkie emocje. Po raz kolejny, ktoś mnie okradł. Wiedziałem kto, 

wiedziałem jak, wiedziałem nawet po co, ale nie wiedziałem dlaczego. 

Kradł mój były pracownik, ukradł, sterroryzował stróża. Kradł bo był 

głodny, ale dlaczego KRADŁ i dlaczego u mnie? Jak zawsze kradzież 

zgłosiłem próbując się przebić przez mur policyjnej obojętności. Mur 

zbudowany z rutyny, przyzwyczajenia i braku współczucia. Była to już 

piąta kradzież w tym roku. Straty w sumie nie przekraczały 2 tysięcy, ale 

bolał fakt, że znów po moim przyszłym domu grasował przestępca. 

Stanąłem przed dylematem. Czy traktować zajście, jako stratę kalkulowaną 

i przejść do dalszych działań, czy przejść do metod złodziei i w ten sposób 

się z nimi rozliczyć  , czy też poszukać jeszcze innej drogi. Wybrałem to 1

trzecie rozwiązanie, postanowiłem to opisać.  

Zespół Monitorowania Zmian w Kulturze i Edukacji  ￤  www.accept.umk.pl
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którejś z kolei kradzieży, zwrócił się o pomoc do znajomych „kolegów, co golą głowy i jeżdżą 
czarnym BMW”. Po interwencji „kolegów”, złodziej odniósł skradziony sprzęt, przeprosił, a na jego 
terenie już nigdy nie wydarzyła się kradzież. 
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Miałem nadzieję, że przelanie moich emocji na papier w formie 

quasi-naukowego tekstu coś mi wyjaśni, a i da ujście emocjom. Tak się po 

trosze stało. Uspokoiłem się, ale nic nie zrozumiałem, nawet ci, do których 

o tym mówiłem nie rozumieli o co mi chodzi. Wtedy zrodził się pomysł 

przyjęcia tego zagadnienia jako tematu mojej pracy doktorskiej. Jak już 

ochłonąłem, spojrzałem z perspektywy, zdałem sobie sprawę, że nie jestem 

jedyny, i to co było moją „tragedią” jest względnie powszechnym 

zjawiskiem społecznym – ubóstwem i wykluczeniem. Ponownie się 

zanurzyłem w środowisku, które wcześniej było dla mnie bagnem, a teraz 

było już tylko polem badań. Byłem tym policjantem, który spokojnie 

patrzy na efekty działalności przestępczej, bo akurat tym razem jego nie 

dotknęły.  

Z pasją oddałem się analizie zagadnienia. Czytałem literaturę, 

prowadziłem badania. Postanowiłem porządek, tego nieco chłodnego 

świata naukowej analizy, zmącić pewnymi emocjami i wrażeniami. Tak 

powstał pomysł badań jakościowych, które w mojej opinii w tej sytuacji 

zdały egzamin. Starałem się pokazać postacie moich badanych tak 

tragicznymi, jakimi one są. Ze wszystkimi ich ułomnościami, ale  
i zaletami.  

Przeprowadziłem dziesiątki rozmów, wywiadów, narracji. Szukałem 

opinii u wielu ekspertów z różnych dziedzin. Zapoznałem się z treścią 

kilkuset publikacji. I stworzyłem pewien, mam nadzieję, kompletny obraz.  

Starałem się stworzyć wizerunek prawdziwy. Prawdziwy przez 

swoją zgodność z rzeczywistością - odpowiednio naukowo chłodny. 

Prawdziwy również przez oddanie moich ludzkich subiektywnych odczuć. 

Przez cały czas pracy starałem się mieć w pamięci postulat Fryderyka 

Nietzschego: Żeby zobaczyć rzecz taką, jaka ona jest, człowiek musi mieć 

dwoje oczu. Jedno patrzące z miłością, drugie z nienawiścią  .  2
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Jeśli ktoś mnie zapyta dlaczego, to odpowiem: dla siebie. Nie dla 

siebie pracę doktorską, nie dla siebie ewentualne przychylne opinie, ale dla 

siebie wytłumaczenie. Wiem, że dzięki tej pracy, którą wykonałem, 

odnalazłem odpowiedź na pytanie od którego zaczynałem: „dlaczego…?” 

!
!
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Rozdział 1  
Ubóstwo. Przegląd wybranych ujęć 

!
Pojęcie ubóstwa bywa wyjaśniane na wiele sposobów. W zależności 

od kontekstu problemu, czy też korzeni naukowych badacza terminem tym, 

określane bywają różne zjawiska. Autorami jednego z najnowszych 

przeglądów definicji i ujęć ubóstwa, są pracownicy Instytutu Pracy i Spraw 

Socjalnych, S. Golinowska i P. Broda-Wysocki  .  3

Charakter naszej rzeczywistości ma wpływ na obecne postrzeganie 

ubóstwa, mnogość interpretacji zjawiska. Ubóstwo społeczne nie jest już 

tematem tabu, bywa częstym zagadnieniem podejmowanym w mediach. 

Telewizja, prasa, Internet chętnie opisują ubóstwo, poszukując w nim 

tematu na ciekawe materiały. Wpływ na taki stan rzeczy może mieć ogólna 

tendencja do uproszczonego widzenia potrzeb odbiorców, a także pogoń za 

sensacją.  

Temat biedy zawsze był atrakcyjny, bo pokazywał jakiś „gorszy”, na 

swój sposób egzotyczny świat. Granica oddzielająca rzetelną relację, 

sprawozdanie problemu, od poszukiwania sensacji atrakcyjniejszego 

(bardziej szokującego) obrazu, zostaje bardzo często przekraczana.  

Obecnie ludzie powszechnie wiedzą o zjawisku marginalizacji, 

często posługują się przy jego opisie stereotypami. W ich też rozumieniu 

pokutuje wiele mitów i przesądów. Jakkolwiek, dzięki mediom 

problematyka ubóstwa trwale istnieje w świadomości społecznej  .  4

Drugim, oprócz mediów, czynnikiem zmian w postrzeganiu ubóstwa 

jest, według P. Brody-Wysockiego, „kurczenie się przestrzeni”. Nowe 

możliwości transportowe i komunikacyjne sprawiają, że dużo łatwiej, czy 
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to o przepływ informacji, czy nieskrępowane i szybkie przemieszczanie się, 

owocujące zdobywaniem informacji. Znane są fakty podróży bezdomnych 

(na zimę przenoszących się do ogrzewanych pomieszczeń dworcowych 

wielkich miast) czy żebrzących (przeważnie w okolicach, w których 

odbywają się duże uroczystości kościelne)  .  5

1.1 Definicja pojęcia 
O ile przez szereg lat definicje ubóstwa koncentrowały się na opisie 

sytuacji dochodowych, o tyle w ostatnich latach zaczęły z czasem 

obejmować wiele innych wymiarów, decydujących o standardzie życia.  
A to między innymi: posiadany majątek, pochodzenie społeczne, stan 

zdrowia, czy kapitał kulturowy. Uwaga skoncentrowana na zasobach 

ekonomicznych, obejmujących grupy najsłabsze, rozszerzała się stopniowo 

na osoby zagrożone ubóstwem, a jednocześnie posiadające ograniczony 

dostęp do praw obywatelskich i społecznych uprawnień. 

Proces rozszerzania się definicji ubóstwa nie oznaczał jednak 

porzucenia dawnych kategorii określających to zjawisko na rzecz nowych. 

To raczej jego dokładniejsze i głębsze rozpoznanie przyczyn i korelatów. 

Deprywacja potrzeb ponadstandardowych, gorszy status zdrowotny, 

ograniczony dostęp do praw politycznych to często cechy towarzyszące 

ubóstwu ekonomicznemu. O ile jednak rozszerzanie definicji na ogół nie 

zmieniło obrazu samych ubogich, o tyle zmieniało programy i strategie 

jego redukowania. Dlatego wprowadzone rozwiązania, umożliwiające 

wyjście z sytuacji ubóstwa, coraz częściej nie ograniczają się do poprawy 

warunków materialnych (często przede wszystkim wyżywienia), ale 

uwzględniają też działania służące poprawie kondycji zdrowotnej, 

kwalifikacji i umiejętności oraz projektują skuteczniejsze funkcjonowanie 

instytucji socjalnych oraz obywatelskich  .  6
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1.1.1 Ubóstwo absolutne 
Definicje rozpoznają ubóstwo na dwa sposoby: jako absolutne  

i względne. Ubóstwo w ujęciu absolutnym to „stan warunków bytowych 

[…], który uniemożliwia lub w istotnym stopniu utrudnia spełnianie 

podstawowych funkcji życiowych”  . W tym ujęciu, za kryterium ubóstwa 7

przyjmuje się warunki materialne nie zapewniające minimalnych potrzeb 

człowieka  , gdzie owe minimum powinno być dostosowane do warunków 8

danego społeczeństwa.  

Do określenia poziomu ubóstwa absolutnego służą bardzo wyraźne 

kryteria. Pionierem badań w tym nurcie był B. Rowntree, który określił 

poziom dochodów niezbędnych dla budżetu domowego.    Wyszedł od 9

zdefiniowania zapotrzebowania kalorycznego żywności, dla osób  
w różnym wieku i wykonujących różne prace. I tak: dla mężczyzn 

pracujących fizycznie było to 3500 kalorii dziennie. Po dokonaniu 

rozeznania cen na rynku towarów i usług określił minimalne środki na 

żywienie w budżecie domowym. Do środków na żywność dodał minimalne 

środki na ubranie i schronienie, po czym całość wyliczył proporcjonalnie 

dla rodziny sześcioosobowej. Na podstawie tak prowadzonych badań 

ustalił, że w 1899 roku w Jorku 15% ludności żyło poniżej wyliczonego 

poziomu dochodów, a tym samym ustalił na 15% ówczesną stopę ubóstwa.  

Obecnie podobnie podchodzi się do kwestii określenia wartości 

„koszyka artykułów pierwszej potrzeby” - minimum egzystencji. Co 

oczywiste, koszyk ten został rozszerzony o pewne artykuły, których  
B. Rowntree nie brał pod uwagę, jak choćby opłaty za elektryczność czy 

przejazdy komunikacją miejską. 

Zespół Monitorowania Zmian w Kulturze i Edukacji  ￤  www.accept.umk.pl

!  Z. Markowski, W. Toczyski (red.), Wstęp do socjoekonomii, Gdańsk 1988.7

!  D. Rybczyńska, Poziom życia rodzin a poczucie ubóstwa, Zielona Góra 1995. 8

!  Zob. S. Golinowska, P. Wysocki-Broda, op. cit.9
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1.1.2 Ubóstwo względne 
Ubóstwo w ujęciu względnym (relatywnym), w przeciwieństwie do 

koncepcji przedstawionej powyżej, kładzie nacisk nie tyle na bezwzględną 

wysokość dochodu, co na dystans z niego wynikający. Punktem wyjścia dla 

tego ujęcia jest względność pojęcia najważniejszych ludzkich potrzeb. 

Potrzeby te są ściśle związane ze społeczeństwem, do którego należą 

jednostki  . Koncepcja ubóstwa relatywnego zawiera w sobie odniesienie 10

do sytuacji przeciętnej, czy też sytuacji innych grup w społeczeństwie.  

Podejście to nastręcza pewnych trudności. W pewnych 

specyficznych sytuacjach mogą pojawić się trudności z dookreśleniem 

definicji z którą mamy do czynienia. Niemożliwe jest niemal wskazanie 

absolutnej linii ubóstwa w Rosji. O ile uznamy, że niezbędne dla 

funkcjonowania mieszkańca Petersburga, czy Moskwy jest opłacanie 

rachunków za elektryczność, czy wodę i kanalizację, a może nawet 

pokrywanie wydatków na przejazdy metrem (chociażby w celu znalezienia 

zatrudnienia), o tyle wartości te nie będą miały żadnego zastosowania do 

egzystencji mieszkańca Tajgi w azjatyckiej części Rosji. Problem pojawia 

się więc w określeniu, czy w takim wypadku mamy do czynienia jeszcze  
z definicją absolutną czy może już względną.  

Niekiedy, dla pewnego uproszczenia w ustaleniu linii ubóstwa 

względnego, dla potrzeb badawczych czy społecznych nie liczy się 

wartości niezbędnych dóbr, a jedynie lokuje się granicę na pewnym 

określonym poziomie. I tak pojawiają się granice ubóstwa lokowane na 

50% średniej płacy krajowej, czy na poziomie najniższej emerytury.  

Pomiar ubóstwa z wykorzystaniem miar relatywnych jest, przede 

wszystkim, pomiarem nierówności, a nie ilustracją rzeczywistego czy 

obiektywnego poziomu ubóstwa. W skrajnym podejściu uznaje się, że 

poczucie niedostatku może pojawić się również w sytuacji wzrostu 
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dochodu, ale wtedy gdy dochód otoczenia rośnie jeszcze szybciej od 

naszego  . Dochodzi zatem wówczas czynnik psychologiczny. 11

1.2 Ubóstwo jako problem naukowy 
Problem ubóstwa znajduje się w polu zainteresowania wielu nauk. 

Samo podejście do przedmiotu różnych dyscyplin naukowych, można 

scharakteryzować poprzez ilustrację ich zainteresowania samym 

człowiekiem w niedostatku. Nauki ekonomiczne, czy po trosze polityka 

społeczna, nie zajmują się problemami konkretnych jednostek  
w odniesieniu do ubóstwa. Opisują je z punktu widzenia gospodarki 

globalnej, kontynentalnej czy narodowej. Nauki humanistyczne od 

socjologii począwszy, poprzez pedagogikę, na psychologii skończywszy 

koncentrują się na jednostce. Ważna jednak, dla przedstawicieli nauk 

zajmujących się ubóstwem w skali makro i mikro, jest świadomość, że te 

dwie skale współdziałają ze sobą na zasadzie sprzężenia zwrotnego. To 

znaczy, czynniki warunkujące postępowanie pojedynczego człowieka 

często dostrzegamy jedynie z perspektywy makro, ale równie często 

zjawiska wielkoskalowe mają swoje źródła w zachowaniu (często różnym, 

ale tożsamoskutkowym) pojedynczych jednostek.  

1.2.1 Ubóstwo w aspekcie polityki społecznej 
Korzenie nowożytnej polityki społecznej w odniesieniu do ubóstwa 

sięgają XIX wieku. Wtedy to L. Dilcher, pisał o koncepcji pauperyzacji 

odnosząc ją do sytuacji dziewiętnastowiecznych Niemiec, kiedy to 

przejście z gospodarki feudalnej do kapitalistycznej spowodowało 

zubożenie znacznych mas ludności  .  12
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Obecnie, współczesne teorie ubóstwa dzielą się na dwa nurty – 

nawiązujące bądź to do teorii ubóstwa i klas społecznych, bądź do 

polityki rozwoju dobrobytu. 

Pierwszy z tych nurtów zakłada, że ubóstwo jest stanem 

nieodłącznym w państwie, a jago przyczyn należy upatrywać w samych 

ubogich. Pojawiają się tu też dwie wizje, pierwsza podkreśla znaczenie 

indywidualnych zachowań dla generowania się ubóstwa – wybory, 

postawy, oczekiwania, motywacje jednostek. Koncepcja ta nawiązuje do 

neoklasycznych teorii ekonomicznych, w których twierdzi się, że człowiek 

jest wolny i sam decyduje o swoim losie na rynku. Znajdują się tu także 

odwołania do funkcjonalnej teorii socjologicznej, gdzie zakłada się, że 

niektóre funkcje są ważniejsze dla społeczeństwa i chętniej gratyfikowane, 

co rodzi nierówności  . Druga perspektywa, istniejąca w ramach teorii 13

ubóstwa, wskazuje na strukturalne bariery, jako przyczyny i stymulatory 

ubóstwa. Odnajdujemy tu silne nawiązania do marksistowskiej teorii klas  . 14

Teoria ta zakłada, że niedostatku nie powinno się rozpatrywać 

indywidualnie, a raczej w szerszym kontekście społeczno-kulturowym, 

jako że dla całej klasy można wskazać podobne czynniki upośledzające.  

Drugi z głównych nurtów polityki społecznej - strategia rozwoju 

dobrobytu, mówi w dużym uproszczeniu, że nie tyle biedni są winni 

biedzie, ale cały system, który źle redystrybuuje dobra. W ramach tego 

nurtu również funkcjonuje kilka teorii. Jedna z koncepcji, nawiązując do 

ekonomii dostępności, głosi, że dystrybucja dobrobytu nie jest możliwa, 

dopóki nie ma dostatecznego, ekonomicznego wzrostu wytwarzającego 

nadwyżki przeznaczone do dystrybucji, można więc dzielić bogactwo 

dopiero tam, gdzie pojawiają się jego nadwyżki w klasie je generującej –  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u bogatych  . Inna teoria, nawiązująca do neomarksistowskiej analizy klas, 15

powiada, że dystrybucja dobrobytu powinna mieć nie tyle charakter 

pomocy humanitarnej, co społecznego mechanizmu kontroli, 

zapewniającego równowagę społeczną.  

Według D. Zalewskiej, ubóstwo w ujęciu polskiej polityki społecznej 

ostatnich lat, identyfikowane jest jako zjawisko towarzyszące 

mechanizmom ekonomicznym. Mechanizmy rynkowe w różnym zakresie 

warunkują powstawanie sfery ubóstwa. Do najistotniejszych ich skutków 

należą przede wszystkim: spadek realnej wartości zasobów pieniężnych, 

wywłaszczenie z oszczędności, spadek realnych dochodów, spadek 

przeciętnego poziomu spożycia, ogólny wzrost cen, wzrost cen utrzymania 

gospodarstw domowych (stałych), wzrost udziału wydatków na żywność 

przy jednoczesnym wzroście luki dostatku, czyli rozbieżności między 

bogatymi i ubogimi  . 16

1.2.2 Ubóstwo w ujęciu nauk ekonomicznych 
Już na początku XVIII wieku T. Malthus podejmował problematykę 

ubóstwa. Interpretował on ubóstwo przez pryzmat procesów 

demograficznych, gdzie rozrost populacji wpływał na spadek dochodów, 

czyli liczbę ludzi ubogich  .  17

Na gruncie ekonomii istnieją dwa podstawowe nurty rozważań 

odnoszących się do ubóstwa. Pierwszy z nich głosi, że państwo jest 

zobligowane do pomocy biednym w ramach swoich możliwości, gdzie 

państwo rozumiane jest jako ogół obywateli. Koncepcja ta bliska jest idei 

solidaryzmu społecznego, którego założenia stanowią, że drogą do rozwoju 

ekonomicznego społeczeństwa jest solidarna walka z ubóstwem. Jeśli 

zminimalizujemy liczbę ubogich, to średnia zamożność w społeczeństwie 
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wzrośnie  . W ramach tego nurtu znajdują się zarówno koncepcje  18

K. Marksa, J. Galbraitha, czy J. Harwarda, ale i postulaty 

interwencjonizmu państwowego i państwa opiekuńczego. 

Drugi fundamentalny nurt, zapoczątkowany już przez A. Smitha, 

nakazuje walkę z ubóstwem bez udziału państwa, czy też przy jego 

minimalnym udziale. W ramach tego nurtu pojawiła się między innymi 

koncepcja „cieknącego wiadra” autorstwa A. Okuna, według której system 

pomocowy instytucji państwowych, paradoksalnie, zamiast zmniejszać 

nierówności, pogłębia je  . Przyczyn takiego stanu rzeczy A. Okun upatruje 19

w działaniu (podporządkowanej idei państwa opiekuńczego) strategii 

ekonomicznej, w której to progresywne podatki, a właściwie ich unikanie, 

mogą obniżać motywacje do generowania dochodów. Dodatkowe formy 

obrony przed podatkami, powodują wzrost dochodów radców 

podatkowych, banków zagranicznych, funduszy emerytalnych itd. Ubodzy 

natomiast, uzyskując nawet niewielką pomoc, w mniejszym stopniu 

zainteresowani są pracą. Poza tym, sam system dystrybucji pomocy 

społecznej pochłania olbrzymią część środków pomocowych.  

W ramach tej strategii znajdują się takie koncepcje jak liberalizm 

gospodarczy, czy „pułapki ubóstwa”. Przedstawicielami, zaś są między 

innymi, R. Lucas, czy laureaci Nagrody Nobla, F. Hayek i M. Friedman.  

Ekonomia ogranicza swoje zainteresowanie ubóstwem jedynie do 

jego wymiarów ekonomicznych. W zdecydowanej większości ujęć, 

ubóstwo stanowi składową mechanizmów gospodarki danego kraju, nie zaś 

gospodarki globalnej. Niedostatek jako problem, identyfikuje się  
w ekonomii z zespołem wskaźników. Obecnie są to najczęściej: 

konsumpcja, wydatki, dochody.  
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Właśnie za pomocą powyższych wskaźników wyznacza się granice 

ubóstwa. Najczęściej określa się ubóstwa poprzez konstruowanie progów, 

czyli minimalnego poziomu dochodu koniecznego do zabezpieczenia 

podstaw egzystencji, który kwalifikuje daną osobę do grupy ubogich  . 20

1.2.3 Ubóstwo w ujęciu socjologicznym 
Na gruncie socjologii, dyskusje czy choćby rozważania poświęcone 

ubóstwu, były zawsze obecne. Wszak nie da się opisywać społeczeństwa, 

pomijając „klasy niższe”  . Niemniej jednak autorami jednych  21

z wcześniejszych opracowań poświęconych ubóstwu byli socjolodzy  
Ch. Booth i B. Rowntree. Badania ich dotyczyły głównie ustalenia liczby 

ubogich w społeczeństwie  . W tym celu skonstruowali oni absolutną linię 22

ubóstwa, którą był minimalny poziom dochodów pozwalający na 

utrzymanie się przy życiu i wykonywanie pracy fizycznej.  

Jakoby w opozycji do koncepcji Ch. Bootha i B. Rowntree’go, 

powstała koncepcja ubóstwa względnego, gdzie oprócz wskaźników 

dochodowych uznaje się, również wskaźniki społeczno-kulturowe. Próbę 

dyskusji wokół podejścia absolutnego i względnego podjął, między innymi 

P. Townsend, który skłania się ku stanowisku, że ubóstwo należy 

rozpatrywać relatywnie, bo generuje relatywną deprywację moralną  
i materialną  . Obecnie perspektywa relatywna w socjologii sięga jeszcze 23

dalej. Uznaje się, że nie można skonstruować jednej definicji ubóstwa dla 

wszystkich społeczeństw, gdyż jest to zjawisko zmienne w czasie, różne  
w różnych społeczeństwach. Jego rozumienie jest oparte na wartościach,  
i opiniach, które miewają charakter dynamiczny.  
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Zatem w socjologii, ubóstwo rozpatrywane bywa w trzech głównych 

nurtach. W orientacji kulturowej, feministycznej i makrostrukturalnej  .  24

Orientacja kulturowa. W ramach tego nurtu uznaje się specyficzne 

dla środowisk ubogich wartości, normy, wzory zachowań, za czynniki 

decydujące w ograniczaniu szans jednostek i grup, na przełamanie 

ubóstwa. Analizuje się tu jedynie wąskie środowiska i kładzie nacisk na 

poszukiwanie specyficznych wzorców oddziaływujących hamująco  
i podtrzymująco na ubóstwo. Jest to nurt, w ramach którego dyskutuje się  
o sytuacji gett, czy na polskim gruncie środowisk postpegeerowskich, jako 

przykładach kultury ubóstwa. Do klasyków tego nurtu należą O. Lewis,  
L. Lynn, a wśród badaczy polskich W. Warzywoda-Kruszyńska    25

i E. Tarkowska  . 26

Orientacja feministyczna. Opiera się na poglądzie, że upośledzenie 

społeczne jest pochodną płci. W tym nurcie analizuje się różnorakie grupy 

kobiet (samotnie wychowujące dzieci, zamieszkujące obszary 

popegeerowskie, czy bezrobotne). Na polskim gruncie badania w tym 

nurcie nie należą do częstych, niemniej jednak prowadzi się je  . 27

Orientacja makrostrukturalna. W teorii tej bardzo akcentuje się 

znaczenie klasy, warstwy społecznej dla zjawiska ubóstwa. Szczególnie 
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ważna, głównie w ostatnich latach jest koncepcja podklasy   autorstwa  28

J. Wilsona  , w której to procesy makrostrukturalne i procesy 29

makroekonomiczne uruchamiają procesy marginalizacji, jako podstawy 

tworzenia grup ubogich. Do myśli tego nurtu można również zaliczyć 

socjologizujące podejście K. Marksa, ze szczególnym akcentem na 

społeczną walkę klas.  

W teoriach tych definiuje się ubóstwo, jako pochodną 

nagromadzenia w jednej warstwie, klasie społecznej szeregu nierówności.  

Na gruncie makrosocjologicznych rozważań prowadzi się badania 

niedostatku w relacji do innych zjawisk społecznych. I tak mamy analizy 

ubóstwa w: 

- aspekcie globalnym; 

- aspekcie demograficznym (przyrost naturalny, migracje, etc.); 

- aspekcie wolnościowym (problem niewolnictwa, silnego 

uzależnienia ekonomicznego jednostek ubogich od innych 

ludzi, krajów, etc.); 

- aspekcie edukacyjnym (wpływ scholaryzacji na niedostatek); 

- aspekcie zdrowotnym (relacje między opieką zdrowotną  
a ubóstwem); 

- aspekcie gospodarczym (wpływ recesji światowej i lokalnych 

kryzysów ekonomicznych na zjawisko biedy); 
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- a s p e k c i e i n s t y t u c j o n a l n y m ( w p ły w s p o ł e c z n o ś c i 

międzynarodowej, relacje do pomocy społecznej, sektora 

pozarządowego, etc.). 

Analizom socjologicznym podlegają również mikrospołeczne 

wymiary ubóstwa, czyli te, które nawiązują do koncepcji małych grup lub 

mechanizmów, w których małe grupy odgrywają zasadniczą rolę.  
W ramach tego nurtu analizuje się, między innymi, kategorię wrodzonej 

bezradności, zaradności ubogich, podmiotowości ubogich. Rozważa się 

również problem niedostatku w odniesieniu do rodzin. 

1.3. Potoczna percepcja ubóstwa  
Drugim, ważnym obok naukowego, sposobem postrzegania ubóstwa 

jest percepcja potoczna. Niedostatek, podobnie jak wiele innych zjawisk, 

możliwy jest do rozważania z dwóch perspektyw. Pierwszą jest analiza 

naukowa, przy zastosowaniu metodologicznie poprawnych instrumentów 

badań. Drugą jest perspektywa potoczna, generowana przez codzienne 

dostrzeganie ubóstwa w sąsiedztwie, czy przy okazji przemieszczania się. 

Niekiedy sami go doświadczyliśmy (doświadczamy), a nierzadko i nasi 

bliscy. Właśnie owa własna percepcja ubóstwa odgrywa olbrzymią rolę, 

choćby dlatego, że ma charakter pierwotny wobec doświadczeń 

naukowych. Zanim przeczytamy pierwszy artykuł o niedostatku, czy 

nierównościach społecznych, to na pewno sami je gdzieś zaobserwujemy, 

co zdarza nam się przez całe życie. Koniecznie należy przy tym pamiętać, 

że to właśnie te przednaukowe doświadczenia mogą w znacznym stopniu 

wpływać, czy kształtować nasze późniejsze postępowania badawcze.  

Ubóstwo ma co najmniej dwa nienaukowe oblicza, które to postaram 

się krótko scharakteryzować. 

Po pierwsze, może być konstruktem naszych własnych 

doświadczeń, obserwacji, wzbogaconym o relacje Innych, (znajomych, 

mediów, nauki, sztuki). Ten wymiar jest bardzo indywidualny, bardzo 
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głęboki. U każdego wygląda inaczej, warunkują go różne jednostkowe 

doświadczenia i różne proporcje wpływu Innych. Można wręcz założyć, że 

podobnie jak kod linii papilarnych, tak nasze własne doświadczenie 

zjawiska niedostatku może nas odróżniać od innych ludzi. Jest on na tyle 

pierwotny, że wszystkie kolejne doświadczenia, wymiary, są niejako 

nadbudowywane. 

W opinii respondentów, ubóstwo nabiera często charakteru 

nieskończonego. To znaczy, jak dowodzi E. Piszczek, biedny nie powie  
o sobie, że jest biedny, tylko wskaże innego  . Każdy z kolejno pytanych  30

o biednego, wskaże najpewniej inną osobę, swoim zdaniem biedniejszą od 

niego. W takim wypadku perspektywa tego „idealnie biednego” za każdym 

razem nam się oddala, horyzont staje się nieosiągalny, ubóstwo nabiera 

charakteru nieskończonego. Oczywiste jest, że nie może dotyczyć to 

zawsze tej samej cechy niedostatku, bo w takim wypadku, możliwe było by 

odnalezienie tego ostatniego. Ale tak jak mówią o tym sami respondenci, 

ubogi to nie tylko ten co nie ma pieniędzy, ale również ten, z którym 

„ludzie nie rozmawiają”, czy też ten, co „nie ma zdrowia”  . Tak więc 31

biorąc pod uwagę różnorodność odmian biedy w potocznym rozumieniu  
i jego indywidualne definiowanie, można przyjąć nieskończoność ubóstwa.  

Drugie, nienaukowe oblicze ubóstwa, to uwspólniona wizja 

potoczna. O ile pierwsze omówione oblicze biedy miało charakter 

indywidualny i głęboki, o tyle drugi wymiar ma charakter nieco płytszy,  
i już na pewno nie tak indywidualny. Buduje się on, przede wszystkim  
w oparciu o doświadczenia Innych. W tym obszarze przestaje się operować 

własnymi doświadczeniami i własnymi wnioskami, na rzecz doświadczeń  
i wniosków Innych. Trudno jest samemu wyrobić sobie zdanie na temat 

nędzy w Mieście Boga, czyli slumsach Rio de Janeiro. Skazani jesteśmy na 
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optykę innych, czy to będzie książka, czy reportaż, czy relacja znajomego 

podróżnika, to przyjmujemy Czyjś, a przynajmniej przez Kogoś 

kształtowany obraz. Aby być skazanym na optykę Innych wcale nie trzeba 

sięgać do egzotycznych obszarów globu, wystarczy, że nie mamy z czymś 

własnych doświadczeń, mogą to być tereny popegeerowskie, środowiska 

narkomańskie, czy enklawy biedy naszego miasta. 

Wyrazem uwspólnionej wiedzy potocznej, jest powszechnie jednolite 

spojrzenie, poglądy na pewne zjawiska w społeczeństwie. Przejawem tego 

może być funkcjonowanie pewnych sloganów, czyli nie popartych żadnymi 

argumentami przekonań o mocy aksjomatów. Każdy pijak to złodziej  , 32

mamy nawet swoistą triadę pijak = biedak = złodziej. Rosjanie jako naród 

są biedni, bo pieniądze są w rękach kilku bogaczy (Nowe Ruskie), Hindusi 

żyją w nędzy, bo jest ich zbyt wielu, czy „za Gierka” było dobrze, bo 

nabrał kredytów. Pojawiające się później doświadczenia naukowe mają już 

charakter wtórny wobec uwspólnionej wiedzy potocznej, są dla nich 

nadbudową. Oczywiście doświadczenia naukowe mają moc weryfikacji 

wiedzy potocznej, niemniej jednak, przynajmniej w początkowym okresie, 

wywierają wpływ na budowę wiedzy naukowej. 

Jedną z istotniejszych ambon Innych jest sztuka filmowa. Na 

przykładzie filmu, postaram się poniżej omówić sposoby obrazowania 

niedostatku. 

1.3.1 Obraz nędzy i rozpaczy 
Film, podobnie jak inne gatunki sztuki, stawia sobie za cel 

odtworzenie jakiegoś fragmentu rzeczywistości. Nie jest to jednak 

rzeczywistość dosłowna, jest to jedynie jej obraz przepuszczony przez 

pryzmat twórców filmu. To od twórców filmu zależy jakość tego pryzmatu, 

jak i dobór tematu. Film zajmuje się tylko pewnymi wycinkami naszego 

życia, z pominięciem innych. Przeciętny bohater filmowy jest młody, 
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piękny, bogaty i ma ciekawe życie. Może jest niebanalnie zaangażowany 

uczuciowo, może tropi przestępców, albo po prostu ratuje świat przed 

zagładą. Jeśli przyjmiemy, że pewne wątki, sytuacje, postacie, są częściej 

odrysowywane w kinematografii, tym samym musimy przyjąć, zgodzić się, 

że są obszary do których ta sztuka sięga rzadziej. Jednym z tych obszarów 

jest, niewątpliwie, ubóstwo. Warte analizy jest więc przyjrzenie się 

sposobom przedstawiania w filmie relacji: niedostatek - wartości. Również 

temu, jakie są sposoby przedstawiania obszaru ubóstwa i wartości w nim 

ujawnianych.  

1.3.1.1 Warsztat 
Za materiał do analizy przyjąłem zestawienia stu najlepszych, 

zdaniem internautów, dzieł sztuki filmowej - polskiej i zagranicznej.  
W pierwszym rankingu swój głos oddało ok. 100 tys. użytkowników 

sieci  , w drugim ponad 5,5 mln  . Oba rankingi dotyczą wszystkich 33 34

gatunków filmowych i wyłaniają „top” wszechczasów. Spośród wszystkich 

filmów (200), nie byłem w stanie zinterpretować 35, albo ich nie 

pamiętałem, albo nie były mi znane. W obu rankingach powtarzał się jeden 

obraz (Pianista). 

1.3.1.2 Jak najdalej od biedy 
Poprzez analizę treści filmów starałem się wskazać te, które dotyczą 

ubóstwa, bądź pojawia się w nich jakiś element, epizod bezpośrednio 

związany z biedą. W polskim rankingu było to 15 produkcji,  
w międzynarodowym zaledwie 10. Taki stan rzeczy można tłumaczyć na 

kilka sposobów.  

Po pierwsze, jak wspomniałem wyżej, bieda nie jest popularnym 

tematem, niechętnie się ją opisuje, bo być może nie znajduje wielu 
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odbiorców. Środowisko ubóstwa nie generuje wszechmocnych herosów. 

Problemy biedy są mniej atrakcyjne w porównaniu z problemami 

bogactwa.  

Po drugie, fabuła części filmów nie zostawia miejsca na obrzeża 

rzeczywistości, koncentrując się bardziej na jednym problemie (Matrix, 

Władca pierścieni, Kill Bill)  

Wreszcie po trzecie, kino, sztuka filmowa mają być dla ludzi 

ucieczką od szarości ich życia, więc karmią widzów światem nigdy dla 

nich niedostępnym. Pokazują bogactwo pałaców, egzotykę dalekich lądów, 

Afrodyty i Adonisów.  

Delikatną różnicę między ilością wątków nędzy w filmach polskich  
i zagranicznych, należy tłumaczyć większą procentowo ilością obrazów 

„ambitnych” wobec „popowych” w kinie polskim. Gdzie ten pierwszy 

rodzaj, ma z definicji tendencję do przedstawiania rzeczywistości bez 

poprawek (Symetria, Zmruż oczy, Edi, Bandyta). 

1.3.1.3 Bieda w izolacji 
Często pojawiającym się motywem nędzy, jest sytuacja nagłego 

odizolowania jednostki, grupy od społeczeństwa - uwięzienia. Można być 

uwięzionym w obozie koncentracyjnym (Lista Schindlera, Życie jest 

piękne), w getcie (Pianista, Lista Schindlera) czy w zakładzie karnym 

(Skazani na Shawshank, Symetria). Specyfika tej sytuacji jest taka, że 

wszyscy naokoło też są biedni. Wszyscy zostali postawieni w podobnej 

sytuacji - absolutnego braku środków do życia, bycia na łasce więziących. 

Czasem dochodzi do tego jeszcze bezpośrednie zagrożenia życia. Filmowa 

sytuacja uwięzienia jest okazją do ukazania postaw ludzkich - objawiania 

wartości. Sytuacja uwięzienia jest zubożeniem. Przed odizolowaniem 

można było prowadzić mniej lub bardziej dostatne życie, nagle wszystko 

się zmienia, dla nas samych i dla innych. Obowiązują tu dwa modele 

postępowania:  
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- Model ludzki. Polegający na tym, że pomimo zmiany sytuacji 

materialnej, ale w obliczu podobnej sytuacji innych, normy nie 

ulegają zmianie, aberracji. Jednostka przyjmuje nędzę jako stan 

powszechny dla swojej społeczności, tym samym nie występuje 

przeciw normom własnej grupy. Próbuje utrzymać rytuały dnia 

codziennego, nie modyfikować relacji z innymi. Często 

wytrwanie w takiej postawie wymaga olbrzymiego wysiłku, 

jest swoistą walką o zachowanie twarzy, człowieczeństwa. 

- Model wilczy. W tym modelu dochodzi do wyraźnego 

odwrócenia norm. Jednostka nie rozpatruje sytuacji  
w kategoriach zmiany społecznej, ale osobistej. W momencie, 

gdy sytuacja materialna postrzegana jest jako problem osobisty, 

istnieje silna motywacja do zmiany takiego stanu rzeczy, 

podejmuje się działania będące pierwotnie sprzeczne  
z wyznawanymi normami. Jednostka dopuszcza się kradzieży, 

rozbojów, dąży do poprawy swojej sytuacji kosztem innych. 

Innym zjawiskiem, które może się w tej sytuacji ujawnić, jest 

zjawisko internalizacji zupełnie nowych norm, kodeksów i konsekwentne 

ich przestrzeganie (Symetria). Mechanizm taki nie ma bezpośredniego 

związku z ubóstwem. W zakładzie karnym nowi więźniowie stają  
w sytuacji wyboru między przystąpieniem do kasty więźniów grypsujących 

lub nie. Przystąpienie właśnie, wiążę się z koniecznością przyjęcia 

specyficznego, surowego kodeksu, ale i gwarantuje wpływy i szacunek 

wśród innych osadzonych.  

1.3.1.4 Ubóstwo jako „inna forma” bogactwa 
Część filmów pokazuje wartości w nędzy jako tożsame z tymi 

funkcjonującymi we wszystkich innych klasach (Miś, 300 mil do nieba). 

Może się okazać, że oba światy są równie niedoskonałe, z równą łatwością 

akceptują kradzieże, kłamstwa, cwaniactwo. W „gorszym” świecie będzie 
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to kradzież węgla, choinek, w tym lepszym „zakombinowane” miliony. 

Pijaństwo, cudzołóstwo są podobnie akceptowane, z tym, że bogaci je 

lepiej kamuflują.  

Ciekawego zabiegu dokonał w swojej twórczości Charlie Chaplin, 

(Dzisiejsze czasy, Światła wielkiego miasta, Dyktator). Pokazywał swojego 

bohatera, włóczęgę ze wszystkimi jego wadami i zaletami, jako metaforę 

człowieka w świecie. Poprzez swoje filmy ukazywał nie tyle perypetie 

biedaczka, ile przeciętnego człowieka wobec wyzwań całego życia. Mamy 

tu pokusę kradzieży, ślepą miłość, złego wszechmocnego krezusa, 

uciążliwości aparatu instytucji państwowych. Stąd wybory włóczęgi mogą 

być utożsamiane z wyborami powszechnie akceptowanymi. 

1.3.1.5 Bieda z brązu 
Specyficznym ujęciem ubóstwa jest ukazanie go, jako świata 

krystalicznych wartości. Niekiedy twórcy sugerują nam, że ich bohater jest 

w takiej, a nie innej sytuacji materialnej właśnie z powodu wyznawanych 

przez siebie wartości (Edi, Człowiek z Żelaza). Wartości owe mają formę 

idealną, są zgodne ze społecznie uznanym ideałem, mimo że przeciętnemu 

człowiekowi do nich daleko. Nawet kiedy ubóstwo nie ma bezpośredniego 

związku z wyznawanymi przez jednostkę wartościami, to i tak mamy do 

czynienia z pewną idealizacją. Bohaterowie zdali się odpowiedzieć na 

pytanie „mieć czy, być?” BYĆ! (Człowiek z marmuru, Zmruż oczy). 

1.3.1.6 Bieda z łajna 
Część filmów oddaje dokładnie odwrotny obraz ubóstwa. Tu, jakby 

wprost proporcjonalnie do poziomu pieniędzy wygląda zgodność 

wyznawanych norm z normami społecznie akceptowanymi (Bandyta, 

Rekwiem dla snu). Im mniej pieniędzy, tym bardziej te normy odbiegają. 

Tutaj również stan materialny związany może być z postępowaniem,  
a raczej może być wynikiem postępowania - karą, sankcją. Czy będzie to 

zezwierzęcony dom dziecka w Rumunii, czy sytuacja wyprzedawania 
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wszystkiego i wszystkich dla narkotyków; brakowi pieniędzy towarzyszy 

bagno wartości. 

1.3.1.7 Z biedy do bogactwa 
Historia amerykańskich fortun, od pucybuta do milionera, w różnych 

skalach znalazła swoje miejsce w kinematografii. Siłą rzeczy konieczne 

jest ukazanie etapu wyjściowego nędzy. Bohaterowie budują fortuny, 

pozycje społeczne (Ojciec chrzestny II), próbują odnaleźć się w świecie 

bogactwa (Wielka majówka) lub odbudowują status społeczny, pieniądze, 

tożsamość (Znachor). Wszyscy oni charakteryzują się jednak jakąś, czasem 

niestandardową prawością. Czasem, mimo popełnianych przestępstw są 

osobami moralnymi, „bo źli są ci inni”. Poprzez takie ukazanie bohaterów, 

twórcy filmu zdają się nam sugerować, że pieniądze, pozycja społeczna, 

zastrzeżone są jedynie dla ludzi prawych, postępujących zgodnie  
z powszechnie przyjętymi normami społecznymi. Mało tego, można 

domniemywać, że to właśnie te normy, mimo pozornych utrudnień, są 

kluczowe dla sukcesu. 

1.3.1.8 Bieda jako ucieczka 
Dla części bohaterów filmowych ubóstwo jest ucieczką od świata 

społecznego. Swoisty eskapizm bohaterów jest ich świadomym wyborem 

(Podziemny krąg, Człowiek z żelaza, 300 mil do nieba). Tutaj zdajemy się 

widzieć ludzi, którzy z pewnych względów nie akceptują norm 

społecznych. Nie zgadzają się na podporządkowanie warunkom umowy 

społecznej, chcąc się od nich uwolnić, uciekają do obszaru ubóstwa, gdzie 

normy te nie sięgają. Mamy tu nieco romantyczny obraz ubóstwa, krainy, 

która za cenę niedostatku daje wolność od powszechnych wartości. Często 

jest tak, że bohaterowie zza murów bastionu nędzy podejmują próby walki 

z ładem społecznym. 
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1.3.1.9 Bieda jako teatr frustracji 
Niekiedy twórcom filmu zależy na ukazaniu człowieka 

sfrustrowanego. Często, to ubóstwo okazuje się być motywem frustracji,  
i to ono, siłą rzeczy staje się dla obrazów frustracji scenerią. Frustracja 

wiąże się z kryzysem norm i wartości, jest wyrazem bezradności 

człowieka, zrezygnowania. Zrezygnowany może być słabo zarabiający 

nauczyciel, który na początku kariery miał ambicje zdobywania świata 

(Dzień świra). Zdezorientowani w porażce są mieszkańcy popegeerowskiej 

wsi na marginesie cywilizacji (Pieniądze to nie wszystko). To jakaś klęska, 

klęski życiowe rodzą frustracje. Mogą to być słabe zarobki, bezrobocie, 

niezaspokojone ambicje. W obliczu przegranej, bohaterowie podejmują 

rewizję własnych wartości, często dochodzą do wniosku, że dali się 

oszukać. Wpojone za młodu wzorce postępowania zawiodły, a raczej 

zwiodły - na manowce. 

1.4. Pojęcia związane z ubóstwem 
W nauce, równolegle do centralnej kategorii ubóstwa, funkcjonują 

inne, utożsamiane z ubóstwem, lub też pokrewne mu pojęcia.  

1.4.1 Niedostatek 
Z pewnością jednym z takich pojęć jest pojęcie niedostatku, przez 

niektórych autorów utożsamiane z kategorią ubóstwa, a przez innych 

odróżniane. Na dobrą sprawę niedostatek jest tożsamy znaczeniowo  
z ubóstwem, jednak kategoria niedostatku dominowała w literaturze 

społecznej przed 1989 rokiem. Fakt ten bywa tłumaczony jako konieczność 

stosowania wówczas eufemizmu na biedę czy ubóstwo, rodzaj 

charakterystycznej dla okresu komunistycznego, nowomowy. Ubóstwo 

kojarzy się jednoznacznie z brakiem środków do życia, funkcjonowania. 

Niedostatek zaś, każe podejrzewać brak jakichś tylko specyficznych 

zasobów, a nie ogólną nędzę. Ja w swojej pracy posługuję się kategoriami 
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ubóstwa i niedostatku wymiennie, nie różnicując ich, podobnie jak to 

czynią inni autorzy  .  35

1.4.2 Nierówności  
Jako źródło niedostatku wskazywało się nierówności społeczne - 

zresztą wciąż używa się tego pojęcia w dyskursie o państwie opiekuńczym. 

Celem takiego państwa jest zapewnienie wszystkim obywatelom utopijnej 

równości, dzięki czemu wyeliminowany zostanie problem niedostatku. 

Pojawiające się nierówności i niesprawiedliwości świadczą o wadliwym  
i nieprawidłowym funkcjonowaniu systemu, o błędach, które zostały 

popełnione. Występowanie ludzi bogatych, a tym bardziej biednych, staje 

się tutaj trudne do wytłumaczenia, bowiem przeczy idei równości  .  36

1.4.3 Underclass 
Inną, niezwykle interesującą, a wspomnianą już wcześniej 

propozycją, jest koncepcja podklasy - underclass. Mimo, że autorem tego 

pojęcia w odniesieniu do sfery niedostatku jest szwedzki socjoekonomista 

Gunnar Myrdaala, to autorstwo ogólnej koncepcji przypisuje się Juliusowi 

Wilsonowi  . Wilson skonstruował swoją teorię w oparciu o badania 37

czarnoskórej ludności gett amerykańskich metropolii. W swoich wczesnych 

pracach wyróżnił podklasę czarnoskórych proletariuszy  , znajdujących się 38

na najniższym szczeblu drabiny społecznej, słabo wykształconych  
i pracujących w niskopłatnych, niestabilnych zawodach. W późniejszych 

pracach J. Wilson zwrócił uwagę, iż to pojęcie nie dotyczy jedynie 
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czarnoskórych Amerykanów, lecz osób, które charakteryzuje brak 

umiejętności pozwalających na znalezienie pracy i związane z tym 

wystarczająco długie doświadczenie jej braku, skazujące na coraz silniejsze 

pozostawanie poza rynkiem pracy  . Zakłada on, że przemiany endogenne 39

makroekonomiczne i mikrostrukturalne powodują, w odniesieniu do 

określonej kategorii jednostek, procesy marginalizacji. Gospodarczo 

wyparte jednostki, zostają odizolowane od społeczeństwa. Brakuje im 

potrzebnych kontaktów ze społeczeństwem i gospodarką bogatych,  
a przede wszystkim – modeli konwencjonalnych ról społecznych i środków 

materialnych. Zubożenie oferty transmisji kulturowej ogranicza, bądź 

wręcz uniemożliwia mobilność pionową. Natura tych trudności jest 

dwojaka. Niektóre z nich mają charakter strukturalny, wynikający ze 

s p e c y f i c z n y c h c e c h t y c h ś r o d o w i s k , i n n e z a ś c h a r a k t e r 

socjopsychologiczny. Z jednej strony zatem, jednostka poruszająca się  
w ograniczonej strukturze społecznej nie odczuwa specjalnych frustracji, 

wynikających z upośledzenia pozycji, ponieważ inne osoby wokół niej 

znajdują się w podobnej sytuacji. Relatywizacja pozycji wobec grupy, do 

której należy osoba, nie stosunku do wzorów obowiązujących w innych 

grupach, zapewnia ciągłość stosowania uznanych sposobów realizacji 

celów. Z drugiej natomiast strony, jest to proces polegający na tak silnym 

przyswojeniu wartości społecznie ukształtowanych i pochodzących  
z zewnątrz, że powoduje zapomnienie o źródle postaw i o ich oczywistym 

narzuceniu  . 40

!
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Rozdział 2  
Wykluczenie społeczne jako przedmiot 

namysłu naukowego 
2.1.1 Geneza pojęcia 

Pojęcie wykluczenia społecznego, jest niemal tożsame i utożsamiane 

z pojęciem ekskluzji. Zamienność tych dwóch terminów, wydaje się być w 

pełni uprawniona. Wykluczenie społeczne jest dosłownym tłumaczeniem 

social exclusion (ang.) i exclusion sociale (franc.) - zachodnioeuropejskich 

terminów, które stały się bazą dla polskich pojęć. Jak zauważa  
E. Tarkowska, początkowo w Polsce popularniejszym terminem była 

ekskluzja społeczna, z czasem ustępując nieco terminowi wykluczenia  .  41

Pojęcie wykluczenia nie jest tak popularne w literaturze naukowej 

jak ubóstwo. Głównym bastionem naukowym dla wykluczenia jest polityka 

społeczna, rzadziej socjologia, pedagogika, psychologia. Możemy tu 

mówić o swoistej karierze tego pojęcia. Otóż do końca dwudziestego 

wieku, używane było ono jedynie w niszowych opracowaniach, a na 

polskim gruncie, dopiero po dwutysięcznym roku i to głównie w okresie 

wstępowania Polski do Unii Europejskiej.  

Jak zauważył K. Frieske, fakt nazwania problemu i zajęcia się 

problematyką procesów wykluczania, marginalizacji w ostatnim czasie, nie 

jest wynikiem zaistnienia obszarów wykluczenia. Oczywistym jest, że 

skoro istniały społeczeństwa, to musiały one wyznaczać swoje obrzeża, 

marginesy, sfery wykluczenia. Nic istotnego nie zmieniło się w najbardziej 

podstawowych mechanizmach życia zbiorowego. To, że w tej chwili tyle 

się o ekskluzji mówi i pisze, jest skutkiem zmiany hierarchii ocen  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i politycznych priorytetów wyznaczających łącznie strukturę problemów, 

które uznajemy za ważne  . 42

Warto sobie jeszcze zadać pytanie, dlaczego w Europie tak chętnie 

mówi się o zjawisku wykluczenie, marginalizacji, a nieco rzadziej  
o amerykańskiej koncepcji underclass? Dlaczego to właśnie wykluczenie  
a nie np. underclass zrobiło karierę w Europie. Ponownie odpowiedź na to 

pytanie sugeruje K. Frieske   - pisząc, za J. Berghmanem, że termin 43

ekskluzji społecznej został wprowadzony do debaty publicznej głównie 

dlatego, że rządy niektórych państw miały opory wobec nazywania sytuacji 

w swoich krajach, terminem ubóstwa. Niektórzy z polityków stali wręcz na 

stanowisku, że nie godzi się mówić o ubóstwie, rozumianym jako niskie 

dochody i nierówności społeczne w rozwiniętej Europie u progu 

dwudziestego pierwszego wieku. Termin wykluczenie społeczne wydawał 

się być odpowiedniejszym do opisu aktualnej w danym kraju sytuacji  . 44

Dodatkowo, w zamyśle europejskich polityków, termin wykluczenie 

społeczne, wydawał się być mniej wartościujący niż choćby bieda, czy 

ubóstwo, kultura ubóstwa. Wykluczenie jest w związku z tym mniej 

stygmatyzujące, poprawniejsze politycznie. Takie myślenie polityków 

europejskich nie do końca musi się pokrywać z odczuciami w Polsce.  
W naszym kraju bieda wydaje się nie zawsze mieć, negatywne konotacje  . 45

W katolickim społeczeństwie, odmiennie niż w społeczeństwach 

związanych z tradycją protestancką, bieda nie zawsze jest negatywnie 

oceniana. Poniekąd może wynikać to z ideologicznych przesłanek 
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zawartych w jednym z Błogosławieństw („Błogosławieni ubodzy  
w duchu…”). Ponadto, ubóstwo przez znaczą część społeczeństwa 

postrzegane jest jako skutek przemian, transformacji, złej polityki władz, 

bezrobocia. Biedny postrzegany jest raczej jako ofiara, a nie sprawca 

sytuacji w której się znalazł  .  46

W chwili obecnej, analizując występowanie wykluczenia, można 

stwierdzić, że w osiemdziesięciu procentach funkcjonuje ono w obszarze 

polityki społecznej. Pojawia się w programach społecznych, projektach, 

ustawach, dyrektywach UE, i wszelkich innych odmianach dokumentów, 

odnoszących się do pracy społecznej. Rzadziej można je spotkać w stricte 

naukowych opracowaniach, dogłębnie analizujących specyfikę tego 

zjawiska  . 47

2.2.1 Podejścia teoretyczne 
Analizy zagadnienia wykluczenia społecznego, a właściwie analizy 

aspektów teoretycznych tego zjawiska, dokonuje w swojej pracy   Jolanta 48

Grotowska-Leder z Uniwersytetu Łódzkiego. Niniejsza część mojej pracy 

w dużej mierze korzysta z ustaleń tej Autorki. 

Ekskluzja społeczna jest zagadnieniem niezwykle problematycznym 

zarówno w sferze definicji, jak i w kwestiach dotyczących przyczyn  
i mechanizmów jej kształtowania. Bez względu na kontrowersje jakie 

wzbudza, koncepcja wykluczenia społecznego jest wykorzystywana, 

zarówno w badaniach problemu ubóstwa i bezrobocia, jak też w opisie  
i wyjaśnianiu zjawisk spoza dominującego nurtu życia społecznego.  
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Początki zainteresowania ekskluzją społeczną sięgają lat 60-tych. 

Wyraźnie zmienia się sposób postrzegania wykluczenia, przechodząc od 

definiowania go jako zjawiska politycznego i gospodarczego, na rzecz ujęć 

socjologicznych. Szczególnego znaczenia pojęcie to nabrało wraz  
z ukazaniem się książki R. Lenoira – Les Exclus  . Zgodnie z jej treścią, 49

grupę osób wykluczonych stanowiły wszystkie jednostki, które w latach 

siedemdziesiątych we Francji, nie posiadały uprawnień do świadczeń 

socjalnych. W grupie tej znaleźli się więc: ludzie fizycznie i umysłowo 

niepełnosprawni, inwalidzi w podeszłym wieku, maltretowane dzieci, 

narkomani - przestępcy, osoby samotnie wychowujące dzieci, ludzie 

marginesu. Mamy tu więc do czynienia z jedną z pierwszych prób ujęcia 

definicyjnego wykluczenia. W latach osiemdziesiątych do grupy 

wykluczonych dołączyli absolwenci szkół, którym nie udało się podjąć 

pracy, a w latach dziewięćdziesiątych imigranci. Z czasem koncepcja 

ekskluzji społecznej zaczęła konkurować z koncepcją underclass.  

Obecnie wykluczenie rozpatruje się w kategoriach zjawiska 

społeczno–ekonomicznego. To właśnie ta sytuacja spowodowała, że  
w grupie wykluczonych znajdują się głównie „nowi biedni” i długotrwale 

bezrobotni. Rozważania dotyczą również zjawisk towarzyszących 

bezrobociu: osłabienie społecznej jedności, rozpad więzi społecznych, czy 

ograniczenie praw. W analizie zjawiska zaczęto łączyć aspekty: 

ekonomiczny, polityczny, kulturowy i ekologiczny.  

Brak konsensusu w sprawie ekskluzji ujawnia się w różnych 

koncepcjach dystrybucji zasobów i przywilejów społecznych. Do analiz 

nurtu konfliktowego z pewnością zaliczyć należy rozważania M. Webera. 

Uważał on, że pula dóbr i przywilejów jest w społeczeństwie ograniczona, 

przez co wytwarza się mechanizm nierównego do nich dostępu. Jedną  
z form społecznego zamknięcia, takiego, za pomocą którego grupy dążą do 
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maksymalizacji nagród przez ograniczenie dostępu do zasobów  
i możliwości dla określonego kręgu jednostek, jest wykluczenie społeczne. 

Kontynuację myśli M. Webera znajdujemy w analizach F. Parkina    50

i R. Collinsa. Badania ich pomogły w poznaniu mechanizmów zamykania 

się grup we współczesnych społeczeństwach. W latach dziewięćdziesiątych 

do kontynuatorów myśli Webera dołączył B. Jordan, zajmujący się 

koalicjami dystrybucyjnymi, strukturami wbudowanymi w logikę 

społeczeństwa kapitalistycznego, które dążą do maksymalizacji realizacji 

własnych interesów kosztem jednostek niezorganizowanych. Uwagi 

dotyczące mechanizmów wykluczenia społecznego należy uzupełnić  
o myśl R. Dahrendorfa, który wskazuje na inny mechanizm nierównego 

dostępu do zasobów – nieszczelną, a przez to niedoskonałą sieć 

bezpieczeństwa socjalnego  .  51

Drugim nurtem rozważań nad ekskluzją są kulturowe teorie, 

zajmujące się procesami umiejscowienia człowieka w strukturze 

społecznej, koncepcje „obecności” i „obcości”. Prekursorem tego nurtu był 

E. Durkheim. W swej koncepcji, kulturowej i normatywnej, asymilacji, 

ukazuje jednostkę zmuszoną do zasymilowania się z kulturą dominującą. 

Istotny zakorzenienia jednostki w strukturze ukazuje teoria G. Simmla  , 52

którego „obcy” jest członkiem grupy, ale w sensie kulturowym funkcjonuje 

w niej na odmiennych warunkach. K. Frieske  , interpretując G. Simmla, 53

nazywa to członkostwo w jakimś sensie ułomnym. Problemem 

członkostwa w grupie (w kontekście kulturowym) zajęli się również  
R. Park i E. Stoneguist. W koncepcji „marginal man” R. Park ukazuje 

sytuację osoby zawieszonej na skraju dwóch odmiennych kultur. 
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Kulturowa inność nie pozwala na pełnoprawne członkostwo, jednostka 

może funkcjonować jedynie na innych, gorszych warunkach. E. Stoneguist 

wykazał, że członkowie aspirujący do nowej grupy nie są w niej kulturowo 

zakorzenieni, są więc odmienni, inni, przez co ich uczestnictwo jest 

ułomne. W socjologicznych rozważaniach na temat wykluczenia należy 

nawiązać do M. Foucaulta  . Postawił on dwa główne pytania: kogo 54

społeczeństwo wyklucza i kogo spycha na margines. Do ważnych jego 

ustaleń należy teza, że wykluczenie jest zjawiskiem powszechnym  
i stopniowalnym, a członkowie społeczeństwa są na ogół dotknięci jedną  
z form wykluczenia.   

2.2.2 Definicje  
Wyróżniamy trzy typy definicji wykluczenia społecznego: 

analityczne, robocze, oficjalne. 

2.2.2.1 Definicje analityczne 
Do definicji analitycznych zalicza się koncepcja A. Gidensa  , 55

według którego wykluczenie społeczne to efekt upośledzeń społecznych, 

wskutek których, jednostka lub grupa społeczna nie mogą w pełni 

uczestniczyć w życiu społecznym, gospodarczym lub politycznym, do 

którego należą. W tym nurcie definicyjnym znajdują się również ujęcia,  
S. Paugama  , R. Castela, M. Xiberrasa.  56

Istnieją tu dwa podstawowe stanowiska w kwestii wyjaśniania istoty 

wykluczenia.  

Pierwsze - partycypacyjne, akcentuje ograniczenie, lub też brak 

uczestnictwa jednostek i grup w ważnych sferach życia społecznego. Za 

ważne sfery uznaje się tu te obszary życia społecznego, w których 
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uczestnictwo jest pewnego rodzaju powinnością, biorąc pod uwagę 

obowiązujące normy życia społecznego na danym etapie rozwoju. 

Wyróżnia się trzy ważne obszary życia społecznego, w których człowiek 

uczestniczy:  

- Ekonomiczny – brak aktywności w procesie pracy i konsumpcji. 

- Polityczny – brak wpływu na podejmowanie decyzji 

politycznych. 

- Społeczny – brak kontaktów społecznych (rodzinnych, 

koleżeńskich, sąsiedzkich), oraz brak uczestnictwa  
w instytucjach oświatowych i kulturalnych.  

Drugie stanowisko - dystrybucyjne, obejmuje definicje, które 

akcentują brak dostępu do ważnych społecznie zasobów i usług. Świat 

zasobów i usług wyznaczają tu: dostęp do rynku pracy, dostęp do 

konsumpcji, systemu edukacyjnego, zabezpieczenia społecznego oraz 

ochrony zdrowia. 

Zgodnie z tym stanowiskiem istotne jest założenie, iż 

funkcjonowanie w życiu zbiorowym dokonuje się za pośrednictwem 

urządzeń organizacji życia społecznego, w postaci pewnych instytucji 

systemów społecznych. Inny waży aspekt zagadnienia marginalizacji  
i wykluczenia ukazują analizy K. Frieske  . Wskazując na deficyty 57

społecznych uprawnień przysługujących jednostkom, czy całym grupą 

społecznym i/lub deficyty możliwości realizowania tych uprawnień zakłada 

on, że dostępność zasobów należy ujmować z punktu widzenia rozwiązań 

legislacyjnych w sensie praw socjalnych oraz barier korzystania z nich.  
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2.2.2.2 Definicje operacyjne  
W tym ujęciu wykluczenia społecznego można wskazać dwa 

podejścia  .  58

Pierwsze z nich nie rozwija całościowych ujęć wykluczenia, ale 

skupia się przede wszystkim na ekstremalnych problemach i kategoriach 

społecznych, np. grupy bezdomnych, długotrwale bezrobotnych, 

psychicznie chorych czy niepełnosprawnych. 

Drugie podejście skupia się głównie na braku partycypacji jako 

podstawowym aspekcie społecznym. Wskaźnik partycypacji odnosi się 

głównie do dochodów, więzi społecznych, aktywności na rynku pracy, czy 

zdrowia. 

B a d a n i a n a d e k s k l u z ją p r o w a d z o n e są p r z e z w i e l e 

wyspecjalizowanych instytucji badawczych, należą do nich między innymi: 

Research Centre for Analysis of Social Exclusion (CASS), Townsend 

Centre for International Poverty Research, a w ramach ONZ badania 

UNDP i ILO (International Institute for Labour Studies). 

Przykładem definicji roboczej może być używany przez UNDP 

termin, stosowany do analizy sytuacji, który operacjonalizuje kategorię 

jako brak dostępu do politycznych i prawnych uprawnień, przede 

wszystkim w kontekście uprawnień do opieki zdrowotnej, edukacji oraz 

materialnego zabezpieczenia, które w tym ujęciu ma charakter 

dyskryminacji.  

2.2.2.3 Definicje polityczne  
Problem ekskluzji jest bardzo ważnym problemem współczesnego 

świata, i stał się on podstawą badań i analiz nauk społecznych. W polityce 

społecznej Unii Europejskiej, rozszerza się obszar działań od walki  
z bezrobociem i ubóstwem, do ograniczania wykluczenia przez różne 
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działania inkluzywne. Działania te znalazły się w wielu oficjalnie 

przyjętych dokumentach, do których zaliczyć możemy:  

- Trzeci Program Walki z Ubóstwem – realizowany w latach 

1989-1994. 

- Traktat Amsterdamski – przyjęty w 1997 roku. 

- Strategia Lizbońska – przyjęta w marcu 2002 roku. 

- Europejska Agenda Socjalna – określająca priorytety polityki 

społecznej, podpisana w Nicei 2000 roku. 

- Wspólny Raport o Integracji Społecznej – charakteryzujący 

wskaźniki wykluczenia , s łużący do precyzyjnego 

porównywania sytuacji w krajach cz łonkowskich, 

zobowiązanych do przygotowania planów działania na rzecz 

integracji społecznej. Dokument ten został przyjęty w Leaken w 

grudniu 2001 roku. 

- Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski – 

przygotowana w 2004 roku.  

W oficjalnych dokumentach z zakresu polityki społecznej ekskluzja 

ma charakter opisowy i ukazuje różne konteksty zjawiska. Zgodnie  
z raportem Komisji Europejskiej wykluczenie społeczne to: proces,  
w wyniku którego pewne osoby są wypychane na peryferie społeczeństwa. 

Utrudnia to im pełne uczestnictwo w życiu społecznym z powodu ubóstwa, 

braku podstawowych kompetencji i możliwości zdobywania kwalifikacji  
w ciągu życia lub z powodu dyskryminacji. Proces ten oddala ludzi od 

możliwości znalezienia pracy, uzyskania dochodu i wykształcenia, jak 

również od aktywności społecznej sieci i wspólnoty. Osoby takie mają 

ograniczony dostęp do władzy i ciał decyzyjnych, czują się zatem bezsilne  
i niezdolne wpływać na decyzje, które mają wpływ na ich codzienne 

życie  . 59
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Narodowa strategia integracji społecznej dla Polski ujmuje 

wykluczenia społeczne jako brak lub ograniczenia możliwości 

uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych instytucji 

publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich,  
a w szczególności dla osób ubogich (…) sytuacja uniemożliwiająca lub 

znacznie utrudniająca jednostce lub grupie, zgodne z prawem pełnienie ról 

społecznych, korzystanie z dóbr publicznych i infrastruktury społecznej, 

gromadzenie zasobów i zdobywanie dochodów w godny sposób (…) 

pełnienie ról społecznych (między innymi: rodzinnych, zawodowych, 

obywatelskich, towarzyskich), korzystanie z zasobów publicznych (między 

innymi: dobra usługi, infrastruktur) i godne zabezpieczenie egzystencji 

(zdobywanie dochodów i gromadzenie zasobów) są ze sobą ściśle 

powiązane  . 60

Dokumenty ujawniają trzy ważne aspekty w analizie zjawiska 

wykluczenia:  

- Co wyklucza? 

- Kto jest wykluczany? 

- W jakich obszarach życia ma miejsce wykluczenie? 

Za twórców, najbardziej znanych, koncepcji przyczyn  
i mechanizmów ekskluzji społecznej uznaje się H. Silver i R. Levitas.  

H. Silver ujmuje wykluczenie społeczne wielowymiarowo traktując 

je jako zjawisko ekonomiczne, socjologiczne, kulturowe i polityczne, 

analizując jego przyczyny w odwołaniu do trzech koncepcji: 

- Solidarności – w tej perspektywie podstawą ekskluzji jest 

zerwanie więzi między jednostką a społeczeństwem, grupa 

odrzuca jednostkę, która nie spełnia kryteriów, ogranicza z nią 

kontakty, stwarza bariery, co powoduje, że więź outsiderów  
z grupą systematycznie słabnie. Przyczyny marginalizacji mają 
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tutaj charakter indywidualny i lokowane są w najbliższym 

otoczeniu człowieka, w cechach jego osobowości, czy 

sytuacjach życiowych. 

- Specjalizacji – w tej perspektywie wykluczenie powodowane jest 

postępującym zróżnicowaniem społecznym, podziałem pracy 

oraz oddzieleniem różnych sfer życia, przez co pojawiają się 

bariery uniemożliwiające jednostkom uczestnictwo  
w wymianie społecznej. Wykluczenie społeczne jest tu 

rozumiane jako dyskryminacja. Podobnie jak w poprzedniej 

perspektywie, tak i tu przyczyny mają charakter indywidualny.  

- Monopolu – w paradygmacie monopolu wykluczenie uzyskuje 

kontekst makrostrukturalny, ukazuje relacje między grupami 

uczestniczącymi i pozbawionymi uczestnictwa w życiu 

społecznym. Ekskluzja społeczna rodzi się jako skutek 

powstawania monopoli grupowych, co oznacza, że grupa 

uprzywilejowana dąży do utrzymania nierówności i chroni 

swoje posiadanie poprzez procesy społecznego „zamykania”  
i poprzez praktyki monopolizacyjne. Grupy pozbawione 

uczestnictwa nie są całkowicie pozbawione możliwości 

korzystania z dóbr i usług społecznych, ale ich dostęp jest 

ograniczony. 

R. Levitas wyróżnia trzy koncepcje przyczyn wykluczenia 

społecznego: 

- Redystrybucyjne – ekskluzja jest tu skutkiem ubóstwa, jest to 

sytuacja życiowa oznaczająca taki brak zasobów, który 

ogranicza uczestnictwo jednostki w aktywnościach typowych 

dla danej społeczności. 

- Reintegracyjne – w podejściu tym wykluczenie społeczne jest 

spowodowane pozostawaniem poza sferą wytwarzania środków 
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do życia, rynkiem pracy lub w sytuacji utraty zatrudnienia. 

Wykluczeni to głównie osoby bezrobotne. 

- Moralizujące – podejście jest nawiązaniem do kulturowych 

analiz underclass. Zgodnie z tą koncepcją, ekskluzja wynika  
z deficytów ludzkich zachowań, głównie z bezradności  
i uzależnienia od instytucji pomocowych, powielana przez 

kolejne pokolenia. 

Biorąc pod uwagę różne ujęcia ekskluzji, można wyróżnić 

konstytutywne cechy tej kategorii. Zdaniem większości autorów ekskluzja 

to kategoria dynamiczna, proces z wyraźnie wydzielonymi etapami.  
Z punktu widzenia dynamiki zjawiska należy przywołać dwie koncepcje.  
S. Paugama i R. Castela, którzy analizując proces wykluczenia w dwóch 

wymiarach: zatrudnienia i zakorzenienia społecznego, wykazali stopniową 

utratę więzi jednostkowych ze społeczeństwem. S. Paugmann nazywa ten 

stan dyskwalifikacją społeczną, a R. Castel dezafiliacją. Obie koncepcje 

ukazują wykluczenie jako proces obejmujący wzajemnie powiązane stadia. 

Z kolei M. Xiberras dowodzi, że nie ma dwóch stanów oddzielonych linią 

demarkacyjną: włączenia i wyłączenia ze struktur społecznych.  

Konstytutywną cechą wykluczania jest również relatywizm. Za 

punkt odniesienia w jego analizie przyjmuje się: standard życia 

społecznego oraz relacje sytuacji jednostek/grup do warunków życia 

innych członków społeczeństwa. W większości definicji ekskluzja oznacza 

ułomną partycypację w sferze ekonomicznej, politycznej, kulturowej  
i społecznej. Może dotyczyć tylko jednej z tych sfer lub deficyty 

uczestnictwa, lub obejmuje kilka obszarów życia, a to w ilu i których 

sferach doświadczane jest wykluczenie określa skalę poczucia deprywacji, 

dyskomfortu, a nawet dyskryminacji. R. Castel uważa, że wykroczenie  
w jednej sferze może być rekompensowane integracją w innej.  
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W analizie ekskluzji widoczny jest problem ujmowania jej jako 

wykluczenia dobrowolnego i wykluczenia w sytuacji konieczności. 

Rozważania dotyczą tego, czy ekskluzja sprowadza się tylko do sytuacji 

przymusowej, czy też może być rezultatem świadomego poszukiwania 

alternatyw, jako przejaw indywidualnie realizowanej wolności. F. Mahler 

uważa, iż gorsza pozycja jednostek i grup w ramach struktur społecznych 

jest na ogół kontestowaniem konieczności, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie 

ulega wątpliwości, że jest to decyzja autonomiczna, a nie rezultat procesu 

wykluczenia.  

Istotną rolę w analizie zjawiska ekskluzji odgrywa też wyjaśnianie 

jego relacji z ubóstwem. Relacjom tym zajmowało się wielu autorów, 

między innymi: G. Room, J. Berghman i P. Abrahamson.  

Według G. Rooma ubóstwo jest kategorią ekonomiczną, rozumianą 

jako stan niezaspokojenia potrzeb z powodu niewystarczających zasobów 

materialnych. Z kolei wykluczenie ma konotacje socjologiczne, jest 

zjawiskiem wielowymiarowym i ukazuje relacje społeczne w kontekście 

społecznego zakorzenienia, zaangażowania, integracji i władzy. 

P. Abrahamson dowodzi, że aspekty socjologiczne ekskluzji, obok 

deficytów niezbędnych zasobów, obejmują również ograniczony dostęp do 

praw. Dla J. Berghmana ekskluzja jest zjawiskiem dynamicznym  
i wielowymiarowy, podczas gdy bieda jest jednowymiarowa i statyczna.  
W relacji między ubóstwem a wykluczeniem istnieje tożsamość 

znaczeniowa w analizie ekonomicznej, natomiast w sytuacji gdy 

przedmiotem rozważań są pozaekonomiczne aspekty życia, ekskluzja nie 

musi być tożsama z ubóstwem. 

Nie ulega jednak wątpliwości, że ubóstwo stanowi istotną część 

wykluczenia społecznego, a ekskluzja w pozaekonomicznych sferach życia 

jest ważnym elementem biedy. Oba zjawiska są jednocześnie przyczyną  
i skutkiem i wzajemnie się warunkują. 
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2.3.1 Marginalizacja 
Marginalizacja społeczna to spadek znaczenia danej grupy  

w społeczeństwie, m.in. z powodu zmniejszenia się jej liczebności, 

osłabienia jej funkcji i pozycji w hierarchii społecznej, reprezentowania 

skrajnych poglądów, podejmowania zachowań nieakceptowanych przez 

większość  . 61

Terminu wykluczenie społeczne używa się często zamiennie  
z terminem marginalizacja społeczna (marginalność). Przemawia za tym 

tożsamość kryteriów kwalifikujących osobę/grupę do kategorii 

wykluczonych, czy zmarginalizowanych. Różnica znaczeniowa staje się 

widoczna kiedy chodzi o wykluczenie osoby/grupy społecznej  
z poszczególnych układów czy instytucji życia zbiorowego. Bardziej 

stosowne wydaje się określenie, że ktoś jest wykluczony np. z udziału  
w świadczeniach społecznych aniżeli, że pod tym względem jest 

zmarginalizowany. Termin ekskluzja można jednak rozumieć integralnie, 

jako zjawisko w którym zachodzi równocześnie brak udziału w wielu 

aspektach życia zbiorowego. Bywa też rozumiany jako skrajny wyraz 

marginalizacji i w tym aspekcie dostrzega się różnicę pomiędzy tymi 

dwoma terminami  .  62

W gruncie rzeczy marginalność oznacza tyle co nieistotność i może 

być też rozumiana jako wynik wykluczenia. Jak zauważa T. Kowalak 

ekskluzja, termin stosowany w literaturze francuskojęzycznej, jest w istocie 

synonimem angielskiej marginalności – marginality - czy marginalizacji –

marginalization  . L. Witkowski czyni pod adresem marginalności pewną 63

uwagę. Uważa on, że nie może być ona kojarzona w przestrzeni społecznej 

z marginesem społecznym jako warstwą lub grupą społeczną. 

Zespół Monitorowania Zmian w Kulturze i Edukacji  ￤  www.accept.umk.pl

!  http://pl.wikipedia.org/wiki/Wykluczenie - 03.03.2006.61

!  http://www.ips.uw.edu.pl/leksykon.html - 03.03.2006.62

)  T. Kowalak, Marginalność i marginalizacja społeczna, Warszawa 1998.63



!  44

Marginalizacja, powiada L. Witkowski, może dotyczyć rozproszonych 

jednostek lub środowisk nie podpadających pod jedną charakterystykę  . 64

Można też założyć, że marginalizacja społeczna jest terminem 

bardzo szerokim, zawierającym w sobie, niejako, wykluczenie. Da się też 

zauważyć, że spora grupa badaczy używa terminów wykluczenia/ekskluzji 

i marginalizacji wymiennie. 

2.4.1 Anomia 
Teoria anomii uznawana jest obecnie za najbardziej przydatne 

narzędzie analizy, szczególnie złożonych sytuacji i procesów, składających 

się na problematykę patologii społecznej i dewiacji. Anomię rozumieć 

należy jako chorobę społeczną ludzi cierpiących na brak wartości, 

rozchwianie moralne czy rozkład norm.  

2.4.2 Anomia w ujęciu E. Durkheima 
Klasycznym przedstawicielem teorii anomii jest E. Durkheim. 

Ukazuje on problem tego zjawiska zawsze w kontekście idei integracji  
i świadomości zbiorowej. E. Durkheim w swych rozważaniach zwraca 

uwagę na trzy aspekty anomii:  

- jako obiektywnego stanu społeczeństwa, 

- jako psychicznego położenia jednostki, 

- oraz jako jednostki reakcji anomii społeczeństwa. 

Według E. Durkheima jednostka i społeczeństwo stoją na dwóch 

przeciwstawnych biegunach. Społeczeństwo jest „bogiem”, a jednostka jest 

tworem niedoskonałym w swej naturze. Łącznikiem między nimi jest 

świadomość zbiorowa oraz jej symbolizacja. Sytuacja, w której pojawia się 

problem anomii, ukazuje destrukcyjną alternatywę społeczeństwa 

zintegrowanego, stanowi zatem oczywiste zło. 
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Po raz pierwszy problem anomii pokazany zostaje przez  
E. Durkheima w pracy „De la division du travail social”  , która stanowiła 65

swego rodzaju polemikę z socjalistami. Autor umieszcza problem anomii  
w obrębie społeczeństwa zróżnicowanego i wiąże go z patologiami 

społecznego podziału pracy. Anomia jest rozumiana jako stan patologii 

społecznej, moralnej próżni, zawieszenia działań zasad, widoczny  
w rozluźnieniu więzi skupiających zbiorowości społeczne. W stanie 

społecznej anomii dotychczasowe ogniwa integracji – religia, państwo, 

rodzina – tracą swą moc.  

Po raz drugi problem anomii pojawia się w durkheimowskich 

rozważaniach na temat samobójstwa w pracy „Le Suicide”  . Poprzez 66

analizę danych dotyczących samobójstwa E. Durkheim odkrywa, że istotę 

człowieka stanowi świadomość własnej tożsamości i sensu działania, 

zapewnianej przez internalizację wartości, opartej na solidarności ze 

społeczeństwem. Jednostka nie może być jednak szczęśliwa, jeśli jej 

potrzeby nie są we właściwym stosunku do środków, przez co są 

nieustannie tłumione. Pogłębienie się tego stanu wywołuje utratę 

tożsamości, a dystans miedzy indywidualnymi celami a pozycją społeczną 

wywołuje frustrację. Załamanie porządku zbiorowego oraz rozkład 

moralny społeczeństwa, osłabienie społecznej więzi i kontroli, to właśnie 

anomia.  

2.4.3 Anomia w ujęciu R. Mertona 
Durkheimowskie rozważania na temat anomii kontynuował  

R. Merton  . Głównymi tezami jego teorii anomii były wzajemne relacje 67

celów kulturowych i norm instytucjonalnych. Relacje te ukazują typ 
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integracji kulturowej, charakterystycznej dla danego społeczeństwa. 

Według R. Merona anomia to stan, kiedy obserwuje się zanik norm, 

dosłowną demoralizację, kulturowy chaos wytrącający podstawy 

przewidywalności i regularności zachowań społecznych. R. Merton,  
w oparciu o badania i tezy innych uczonych zajmujących się tą tematyką, 

skłania się ku obiektywistycznemu ujęciu anomii. Dla uściślenia pojęcia 

wyodrębnia on dwie odmienne struktury: społeczną i kulturową. Struktura 

kulturowa pojmowana jest jako zespół wspólnych wartości normatywnych, 

a struktura społeczna to zorganizowany zespół społecznych zależności. To 

właśnie sprzeczne relacje między nimi rodzą anomię. Anomia to załamanie 

w strukturze kulturowej, występujące zwłaszcza kiedy istnieje silna 

rozbieżność między normami i celami kulturowymi, a społecznie 

akceptowanymi możliwościami działania członków grupy zgodnie z tymi 

normami. Kiedy struktury te są źle zintegrowane, występuje tendencja do 

załamania norm, do ich rozpadu.  

2.4.4 Anomia w ujęciu T. Parsonsa 
Kolejnym uczonym analizującym problem anomii był T. Parsons  . 68

Jego zainteresowania stanowią najbardziej rozwiniętą modyfikację 

poglądów R. Merona. Specyfika parsonsowskiego ujęcia tematu wynika  
z jednej strony z założeń szkoły strukturalno-funkcjonalnej, której był 

przedstawicielem, z drugiej wiąże się z analizą interakcyjną, 

uwzględniającą zmienne psychologiczne. Istotnym zagadnieniem  
w koncepcji T. Parsonsa, jest ujmowany przez niego kontekst społeczny, 

który wyznacza sytuacja społeczeństwa niemieckiego, w którym narodził 

się ruch nazistowski. Anomia jest zatem stanem, w którym znacząca część 

społeczeństwa odczuwa brak zintegrowania z trwałymi wzorami 

instytucjonalnymi, niezbędnymi dla jej równowagi i sprawnego 

funkcjonowania systemu. Zjawisko to zawiera dwa ważne aspekty. Po 
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pierwsze potrzeba względnej stabilności oczekiwań w stosunku do działań, 

dążenie do celu nieokreślonego nie może dawać uczucia spełnienia. Drugi 

aspekt to potrzeba konkretnego, stałego systemu symboli, wokół których 

rozwijają się uczucia jednostki. 

Wzrost anomii może być konsekwencją każdej niemal sytuacji 

społecznej, która podważa ustalone wcześniej definicje sytuacji, utrwalone 

formy życia, czy symbole. Anomię wywołują przede wszystkim szybkie  
i głębokie zmiany, do których zaliczyć możemy rewolucje przemysłową, 

zjawiska migracji, procesy urbanizacji, inflację, zmianę stylu życia,  
a przede wszystkim rozwój kulturalny, rozwój oświaty i środków 

masowego przekazu.  

2.5 Dekulturacja 
Kolejnym pojęciem związanym z ekskluzją jest dekulturacja. 

Dekulturacja, wg K. Lamotey, jest procesem w którym jednostka wyzbywa 

się swojej kultury, przystosowując się do innej. Istotny jest fakt, że 

dekulturacja nie oznacza utraty kultury, ale raczej porzucenie jej na skutek 

nieprzystawania do jej wymogów (ról, współżycia)  . Znaczy to, że  69

w którymś momencie jednostka stwierdza, że normy uznawane przez 

dominującą większość, w jej życiu nie znajdują zastosowania. Jest to 

proces wychodzenia z kultury, jako pewnego powszechnie przyjętego 

systemu norm i wartości. Ten stosunkowo nowy w polskiej nauce termin 

jest zapożyczony z języka angielskiego (deculturation, deculturalization). 

W Polsce dekulturacja interpretowana jest głównie jako zjawisko 

zastępowania jednej kultury inną (np. wynaradawianie). W literaturze 

światowej termin ten rozumiany jest nieco szerzej – nie tylko jako zmiana 
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kultury z pasywną rolą jednostki  , ale również jako świadomy wybór 70

kultury  , jak i porzucenie kultury jako takiej  .  71 72

Z teorią dekulturacji, widzianej w perspektywie narodowej, wiąże się 

koncepcja D. Mostwin  . Autorka zakłada, że w sytuacji gdy jednostka 73

staje przed wyborem kultury, w której ma funkcjonować, i ma do wyboru 

kulturę macierzystą, oraz kulturę nową, może nie wybrać żadnej z nich. 

Znaczy to, że utworzy trzecią wartość, będącą pochodną dwóch 

poprzednich, ale jakościowo od nich różną. D. Mostwin swoją teorię opiera 

na doświadczeniach emigrantów, głównie Ameryki Północnej, wśród 

których funkcjonuje.  

Bardzo zbliżony do pojęcia dekulturacji jest termin eksternalizacji 

proponowany przez A. Nalaskowskiego. To według tego Autora 

odrzucenie, „wyplucie” wcześniej internalizowanych norm i wartości.   74

2.6 Wykluczenie w perspektywie potocznej i kulturalnej 
Specyfika pojęcia wykluczenie, skazuje ten termin na 

funkcjonowanie zaledwie w obszarze nauki zogniskowanemu na 

marginalizacji. Wykluczenie, w przeciwieństwie do ubóstwa, nie jest 

identyfikowane potocznie. Jeśli już jednak kogoś nakłaniać do wskazania 

desygnatu tej kategorii, najczęściej spotykanymi wskazaniami są 

odrzucenie, izolacja, rzadziej ostracyzm. Żaden z moich badanych nie 

łączył pojęcia wykluczenia społecznego z ubóstwem, wszyscy za to 

wskazywali jako powód ekskluzji cechy wykluczanego. Najczęściej jako 

przykład wykluczonych, w opinii moich respondentów, pojawiali się 
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więźniowie, rzadziej wygnańcy, emigranci. Sytuacja zdaje się być dość 

jasna: wykluczony to ten, który coś zawinił i został przez ogół odsunięty. 

Analiza powyższa dobitnie wskazuje, że ekskluzja społeczna jest 

zasadniczo odmiennie identyfikowana w nauce i potocznie, gdzie 

rozumiana jest błędnie. Natomiast fakt pojawiania się istotnych 

problemów, choćby w ogólnym zdefiniowaniu pojęcia, dowodzi, że 

wykluczenie społeczne jako takie prawie nie funkcjonuje w świadomości 

społecznej.  

Wykluczenie jest w pewien sposób obecne także w realizacjach 

filmowych, stanowiących tu ikonę masowej produkcji kulturalnej. Dla 

twórców filmów pojęcie ekskluzji społecznej jest obce, więc trudno aby 

podejmowali trud zawierania go w swoich obrazach. Można zaryzykować 

pogląd, że żaden z twórców filmowych świadomie nie ukazał wykluczenia 

społecznego, bo termin ten jako taki nie funkcjonuje w świadomości 

zbiorowej. Nie wiemy, że widzimy różę, tak długo, aż nie nadamy jej 

imienia  . Zjawiska funkcjonują w naszej świadomości dzięki przypisanym 75

im nazwą. Tak więc ukazywanie wykluczenia w kinie, może odbywać się 

tylko na drodze interpretacji przez badacza określonych fragmentów 

filmów, jako ilustrujących ekskluzję. Ale ten zabieg może nie mieć sensu, 

jako że nie da nam pewności, czy nasze interpretacje są zgodne  
z zamierzeniami twórców filmowych. 

Dodatkowym czynnikiem zakłócającym jednoznaczną interpretację 

filmów jest fakt, że obszary wykluczenia, które można by próbować 

wskazać w filmach, w przytłaczającej większości pokrywają się  
z obszarami ubóstwa, omówionymi w poprzednim rozdziale.  

2.7 Podsumowanie 
Pojęcie wykluczenia jest jednoznaczne z ekskluzją. Jest opisem 

skutku pewnego procesu społecznego, politycznego, ekonomicznego czy 
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kulturalnego. Wiąże się (może się wiązać) z terminem dekulturacja, 

ubóstwo, eksternalizacja. W prezentowanych tu rozważaniach nie da się 

rozumieć go jako wąskiego skutku procesów ekonomicznych czy 

socjalnych. Zatem w analizach będzie wykorzystywane w swoim pełnym  
i wielowymiarowym brzmieniu, w zależności od interpretowanej materii 

badawczej. 

!
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Rozdział 3  
Teren badań 

!
Terenem moich badań był Toruń, jako miasto oraz powiat  

z przylegającymi do niego gminami. Zdecydowałem się na taki krok  
z kilku powodów. Po pierwsze, jest to moje środowisko i rejon, w którym 

orientuję się najlepiej. Znam specyfikę tego regionu i orientuję się  
w sytuacji społeczno-politycznej. Znam historię tych terenów i problemy 

teraźniejszości. Po drugie, niniejsze opracowanie jest ściśle związane  
z moją działalnością - pracą w Toruniu. Zarówno z kulturalną  
i organizacyjną aktywnością studencką, jak i budową domu pod miastem. 

Niejako więc, naturalną częścią grupy badanej byli robotnicy z tej budowy, 

czy osoby różnorako z nią związane. Wszyscy pochodzili z Torunia, bądź 

jego okolic. Dlatego też, typując grupę badaną, starałem się nie wychodzić 

poza granice wskazanego terenu. Trzecim powodem był fakt, że Toruń, pod 

wieloma względami jest przeciętnym polskim miastem. 

 Ludność Torunia to nieco ponad 200 tys. mieszkańców.  Pod 

względem liczby ludności Toruń plasuje się w środku tabeli  . 76

Tabela 1. Zestawienie największych miast Polski 

Miasto Ludność

1 Warszawa 1.692.854

2 Łódź 774.004

3 Kraków 757.430

4 Wrocław 636.268

5 Poznań 570.828

6 Gdańsk 459.072

7 Szczecin 411.900
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!
Miasto jest też w miarę centralnie ulokowane geograficznie. Leży  

w środku kraju, nad największą polską rzeką, w podobnej odległości, ok. 

200 km, od innych ważnych ośrodków miejskich kraju - Warszawy, Łodzi, 

Poznania, Gdańska, Olsztyna. Położenie Torunia nie zostało urozmaicone 

przez obecność gór, morza czy puszczy. Trudno nawet wskazać dominującą 

8 Bydgoszcz 368.235

9 Lublin 355.998

10 Katowice 319.904

11 Białystok 292.150

12 Gdynia 253.324

13 Częstochowa 248.032

14 Sosnowiec 228.192

15 Radom 227.613

16 Kielce 209.455

17 Toruń 208.278

18 Gliwice 200.361

19 Zabrze 192.546

20 Bytom 189.535

21 Bielsko-Biała 176.987

22 Olsztyn 173.850

23 Rzeszów 159.020

24 Ruda Śląska 147.403

25 Rybnik 141.755

26 Tychy 131.547

27 Dąbrowa Górnicza 130.789

28 Opole 128.864

29 Płock 127.841

30 Elbląg 127.655
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gałąź gospodarczo-ekonomiczną w odniesieniu do Torunia. Jest tu 

wszystkiego po trochu: przemysł chemiczny, tekstylny, spożywczy, kilka 

uczelni wyższych, z dominującym Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, 

instytucje kulturalne, infrastruktura turystyczna. Toruń, co wielokrotnie 

podkreślał Z. Kwieciński uzasadniając wybór tego miejsca jako terenu 

swoich badań podłużnych, jest statystycznym „średniakiem”. Analizując 

najróżniejsze dane, od wyników w wyborach, poprzez bezrobocie, na 

wskaźnikach skażenia środowiska skończywszy, Toruń plasuje się zawsze 

w okolicach średniej krajowej. 

Miasto w ostatnich latach rzadko bywało miejscem znaczących 

działań, podjętych przez zewnętrznych inwestorów. Najważniejsze, nowo 

powstałe w Toruniu inwestycje to: 

- przedsiębiorstwa:  

o Sharp (Japonia), 

o Henkell & Sohnlein, Niemcy (Vinpol), 

o Nestle, Szwajcaria (Pacyfik), 

o Thyssen-Krupp, Niemcy (Energostal), 

o Wietmarscher, Niemcy (WAS), 

o Wienerberger, Austria, 

o Netagco, Holandia (Interhandler), 

o Heitons Holding, Irlandia (Betor), 

o Welna, Holandia (Metalchem-Plasticon), 

o Telia A.B., 

o British Sugar, 

o Brenntag Stinnes Logistics, Niemcy, 

o Belvedere, Francja (CrisVin), 

o Alumil, Grecja, 

o Schiedel, Niemcy, 

o Polska Sieć Autobusowa, USA, 
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o Logstor Ror, Dania (Energoterm), 

o Rugriello, Włochy (Beretta), 

o Campina International, Holandia, 

o Gamet, USA, 

o Royter, Niemcy, 

o Innova Capital Boston, USA (Carman), 

o Baumat, Niemcy, 

o TV Podróże, Polska, 

- centra handlowe:  

o Geant, 

o Minimal, 

o Champion (2), 

o Carrefour, 

o Leader Price (3), 

o Plus (2), 

o Biedronka (3), 

o Obi, 

o Leroy Merlin, 

o Real, 

o Netto, 

o Lidl, 

o etc. ( w sumie 18), 

- stacje paliw:  

o Shell,  

o BP, 

o Aral, 

o Statoil, 

o Neste, 

o Preem, 
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o Duwo, 

o Jet, 

o etc. (w sumie 24), 

- sieci turystyczne: 

o 3, (m.in. Merkury), 

- autoryzowane stacje obsługi samochodów: 

o w sumie 34. 

Warto też odnotować, że kilka toruńskich przedsiębiorstw jest 

notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Są to: 

Elana (Boryszew), Torfarm, Merinotex, Apator i TZMO.  

Jeśli chodzi o zakłady, które w ogóle przestały istnieć, 

zbankrutowały, to największymi z nich były Polchem i Tormięs. Warto 

więc zadać pytanie o to, jak to możliwe, że nie zalicza się Torunia do miast 

dynamicznie rozwijających się, skoro udało się wykazać kilkanaście 

nowych przedsiębiorstw, a jedynie dwa upadłe. Cała tajemnica tkwi  
w charakterze nowych zakładów. W olbrzymiej większości są to firmy 

powstałe na bazie istniejących wcześniej przedsiębiorstw. Vinpol 

wykupiony przez Henkell & Sohnlein, Betor wykupiony przez Heitons 

Holding, czy wreszcie Elana przejęta przez Boryszew. Część stacji 

benzynowych powstała w miejsce już istniejących. Merkury nie 

wybudował hotelu, tylko przejął już istniejący Helios. Podobnie super-  
i hipermarkety. O ile powstało ich kilkanaście, to jedynie pięć (Real, 

Carrefour, Geant, Obi, Leroy Merlin, Minimal, Lidl) wybudowano, reszta 

został przejęta. Sposób działania nabywcy przedsiębiorstwa można 

zilustrować na przykładzie Elany. Zakład ten, jeszcze pod koniec lat 

osiemdziesiątych zatrudniała ok. 8500 osób, jednak w nowej 

rzeczywistości rynkowej lat dziewięćdziesiątych, kiedy to przechodziła  
z rąk do rąk, zatrudnienie było stopniowo redukowane, aż do poziomu 

Zespół Monitorowania Zmian w Kulturze i Edukacji  ￤  www.accept.umk.pl



!  56

1880 osób na dzień dzisiejszy  . Paradoksalnie więc, pojawienie się  77

w latach dziewięćdziesiątych w Toruniu nowych inwestorów (głównie 

wykupujących istniejące przedsiębiorstwa), zaskutkowało lawinowym 

wzrostem bezrobocia i stagnacją gospodarczą.  

Powiat toruński, to osiem otaczających Toruń gmin: Chełmża, 

Łubianka, Zawieś Wielka, Łysomice, Lubicz, Wielka Nieszawka, Obrowo, 

Czernikowo. Swoimi badaniami objąłem miasto Toruń, wraz  
z przylegającymi do niego gminami: Łysomice, Zawieś Wielka, Wielka 

Nieszawka, Lubicz.  

!

!  
Rysunek 1. Mapa powiatu toruńskiego !

Wymienione wyżej gminy charakteryzuje fakt, że w ostatnich latach 

stały się celem migracji mieszkańców Torunia. Pod koniec lat 
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dziewięćdziesiątych wyczerpały się w mieście tereny pod budownictwo 

jednorodzinne. Toruń nie wygospodarował innych gruntów, nie przedłożył 

na czas stosownych planów zagospodarowania. Stąd większość 

„budujących się” wybiera likalizacje poza granicami administracyjnymi 

Torunia - Złotorię, Grębocin, Lubicz, Łysomice, Papowo, Różankowo, 

Przysiek, Rozgarty, Nieszawkę Mała i Nieszawkę Wielka, Brzozę 

Toruńską, Krobię, Młyniec, Brzozówkę  . 78

!  

Wykres 1. Zmiana liczebności populacji w odniesieniu do 2000 r. !
Fakt owej migracji spowodował, że ludzie stosunkowo zamożni, ci, 

których stać na budowę własnego domu, opuszczali Toruń osłabiając go 

pod względem liczebności populacji. Jednak zmiana populacji to nie 

jedyny negatywny skutek migracji. Również osłabienie ekonomiczne stało 

się zauważalne – podatki płaci się w miejscu zameldowania.  

Zmiana liczebności populacji 
w odniesieniu do  2000 r.
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Wszystkie powyższe zjawiska, niekorzystne dla Torunia, 

wzmacniały okoliczne gminy, gdzie z czasem dochód na jednego 

mieszkańca bardzo zbliżył się do dochodu w mieście. Ważne jest aby 

pamiętać, że miasto korzysta z wyższych subwencji państwowych, 

unijnych, niż jednostki gminne, stąd fakt zrównywania się dochodów 

wydaj się być jeszcze bardziej znamienny.  

!  

Wykres 2. Dochód i wydatki na mieszkańca !
Co ważne, a nie ujęte na wykresie, to to, że średni dochód na 

mieszkańca we wszystkich gminach powiatu toruńskiego wynosił ok. 800 

zł., co świadczy o poprawie kondycji finansowej tylko ościennych gmin.  
W ostatnich latach najintensywniej bogaciły się gminy, do których 

wyprowadzali się Toruńczycy - gminy ościenne. Inne gminy, zgodnie  
z ogólną tendencją, charakterystyczną dla gmin wiejskich, nie poprawiały 

wskaźników ekonomicznych.  

!

Dochód i wydatki na mieszkańca.

1000,00

1200,00

1400,00

1600,00

1800,00

2000,00

2200,00

2000 2001 2002 2003 2004

Miasto Toruń d/m
Lubicz d/m
Zławieś d/m
Nieszawka d/m
Łysomice d/m
Miasto Toruń w/m
Lubicz w/m
Zławieś w/m
Nieszawka w/m
Łysomice w/m

Zespół Monitorowania Zmian w Kulturze i Edukacji  ￤  www.accept.umk.pl



!  59

!  

Wykres 3. Średnie wynagrodzenie !
Również powyższy wykres, obrazujący dynamikę zmian  

w wysokości średniego wynagrodzenia, pokazuje wyraźnie, że w ostatnich 

latach szybciej ono rosło w powiecie niż mieście. Jasno też rysuje się 

tendencja do realnego - wyższego od inflacji - wzrostu płac w całym 

regionie.  

Także wskaźniki rynku pracy, liczone w stosunku do całej populacji, 

ukazują intensywniejszy spadek bezrobocia w gminach niż mieście. 

Poprawa sytuacji ekonomicznej gmin, głównie ościennych, zdaje się 

przekładać na liczbę miejsc pracy. Również w tym wypadku warto 

odnotować fakt, że są duże różnice pomiędzy poziomem bezrobocia  
w gminach ościennych, a bezrobociem w gminach ogółem – powiecie. Po 

raz kolejny zaznacza się różnica w kondycji gospodarczej gmin, 

bezpośrednio graniczących z Toruniem, i innych.  

Średnie wynagrodzenie.
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!  

Wykres 4. Bezrobocie w populacji !
Ciekawe wnioski nasuwa analiza wykresów odnoszących się do 

przestępczości. I o ile w ostatnich latach spadała liczba przestępstw  
w mieście, o tyle wyraźnie rosła w powiecie. Dotyczy to przestępstw  
w ogóle, jak i przestępstw o charakterze kryminalnym. Szczególnie 

wyraźnie wzrosła liczba kradzieży w powiecie, przy zmianie lub spadku 

liczby innych przestępstw. Fakt ten można tłumaczyć dwojako. Po 

pierwsze, poprawa bezpieczeństwa możliwa jest dzięki zastosowaniu np. 

monitoringu miejsc publicznych. Nie da się jednak wskazać zależności 

między spadkiem przestępczości, a nakładami na bezpieczeństwo, które 

specjalnie nie uległy zmianie. Drugim, wydaje się równie uprawnionym 

sposobem wytłumaczenia faktu wzrostu przestępstw na terenie powiatu, 

jest przeniesienie aktywności przestępców w ślad za potencjalnymi 

ofiarami. Przestępstwa popełnia się tam, gdzie jest sens je popełniać. 

Kradnie się temu, który ma. W związku ze zbogaceniem się powiatów, ich 

mieszkańców, złodzieje również zmienili teren działań. Jeśli rzeczywiście 

przestępcy przenieśli się w ślad za swoimi ofiarami, to po raz kolejny 

sprawdza się teza o przenoszeniu się „miasta” na wieś. 

Bezrobocie w populacji
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!  

Wykres 5. Liczba przestępstw na 1000 mieszkańców – I !

(  
Wykres 6. Liczba przestępstw na 1000 mieszkańców – II !

Podsumowując, należy stwierdzić, że miasto Toruń na tle innych 

m i a s t w o s t a t n i c h l a t a c h n i e p o p r a w i ł s w o j e g o o b r a z u 

gospodarczoekonomicznego. Wyraźnie dało się zauważyć zjawisko 

Liczba przestępstw na 1000 mieszkańców.
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migracji z terenów miejskich, na tereny przylegających gmin. Migracja 

spowodowała wyraźne wzbogacenie gmin ościennych, na tle innych gmin 

powiatu, co zaskutkowało wzrostem przestępczości poza miastem. 

!
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Rozdział 4  
Procedura badań 

!
Badania prowadziłem od 2002 roku. Zastosowałem strategię 

jakościową w obrębie kilku metod. Decyzja o podjęciu badań 

jakościowych była dość naturalna. Specyfika badanego problemu dawała 

tej strategii przewagę, pozwalała naturalniej, przy mniejszej ilości 

komplikacji prowadzić badania.  

U korzeni metody jakościowej w badaniach, leży niejako bunt wobec 

istniejących strategii badań, jak i innowacyjność. Głównym powodem ich 

powstania, było niezadowolenie z funkcjonowania w ramach 

scjentystycznego sposobu myślenia. Filozofia pozytywistyczna, która daje 

podstawę nurtowi ilościowemu, zakłada istnienie obiektywnego świata  
i równie obiektywnych metod poznania go z wykorzystaniem stosownych 

narzędzi. Podejście takie, charakterystyczne jest dla przedstawicieli nauk 

ścisłych. Badaniu podlega jedynie to, co się mu podda. Odmienne od 

ilościowego, podejście jakościowe, każe badaczowi mieć świadomość 

jedności ze światem (brak podziału na poznawanego i świat poznawany) 

oraz zakłada subiektywny charakter wiedzy i poznania  .  79

Według Teresy Bauman, jakościowa strategia badań opiera się na 

trzech zasadniczych prądach myślowych  : fenomenologii, hermeneutyce  80

i interakcjonizmie symbolicznym. 

4.1.1 Fenomenologia 
 Jej twórca E Husserl twierdził, że dla człowieka istotny jest tylko 

świat, który buduje on sobie w swojej świadomości i aby móc go poznać, 
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trzeba uwolnić się na czas badań od wszelkich sądów. Źródłem poznania 

fenomenologicznego jest doświadczenie. Jest ono swoistym, własnym 

osiągnięciem badacza, końcem pewnego etapu. Doświadczenie jest 

nieprzekazywalne. Postawa fenomenologiczna jest możliwie wolnym od 

uprzedzeń nastawieniem do badanego przedmiotu. Dla fenomenologii 

ważne są subiektywne aspekty ludzkiego zachowania. Osoba badająca 

próbuje przeniknąć do poznawanego świata pojęciowego, aby zrozumieć 

co i jak myślą inni, jak interpretują własne doświadczenia. Człowiek 

poznaje różnorodne drogi interpretacji indywidualnego doświadczenia, 

dzięki wzajemnej interakcji z innymi. Owe interakcje pozwalają mu na 

uświadomienie sobie istnienia ogromnej różnorodności owych interpretacji. 

Z ludzkich doświadczeń konstruowana jest rzeczywistość społeczna  . 81

4.1.2 Hermeneutyka  
Jest sztuką czytania, objaśniania i czynienia tekstu zrozumiałym, 

tekstu rozumianego również jako rzeczywistość społeczna. Badacz 

interpretując tekst musi nieustannie odwoływać się do historycznego 

kontekstu jego powstawania, specyfiki języka, sytuacji autora. 

Hermeneutyka zakłada, że świat ludzki trzeba czytać, a celem poznania jest 

rozumienie. Przedmiotem rozumienia jest zawsze to, co jednostkowe, bo 

rozumienie jest odniesieniem subiektywnego przeżycia do tego, co ogóle, 

obiektywne. Według E. Diltheya, rozumienie jest to metodologiczna 

refleksja nad historycznym przebiegiem złączonych ze sobą zdarzeń  . 82

Mamy tu do czynienia z dynamiką poznawczą, bo rozumienie może mieć 

miejsce tylko w obrębie określonej kultury i czasu, nie ma jednego, 

powszechnie obowiązującego rozumienia.  

Cz łowiek funkcjonuje w pewnym zamknię tym cyklu 

hermeneutycznym. Zdobywając kolejne doświadczenia, interpretuje je 
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poprzez pryzmat już posiadanych doświadczeń. Każde nowe 

doświadczenie rozpatrywane jest w odniesieniu do posiadanych już 

przeżyć. Każdy fragment życia uzyskuje swoje znacznie dopiero  
w kontekście całości, ale sam także tę całość współtworzy. Budowanie 

systemu wiedzy nigdy nie odbywa się w próżni, nie jest tworzeniem jej od 

podstaw, lecz zawsze dołączaniem do istniejących już systemów  
i dyskursów   .  83

Czym innym jest rozumieć świat, a czym innym rozumieć jak go 

widzą inni, dlatego też w naukach humanistycznych jest inny przedmiot 

poznania niż w naukach przyrodniczych. 

4.1.3 Interakcjonizm symboliczny 
 Nurt ten wywodzi się z behawioryzmu, i zakłada, że działanie 

ludzkie jest determinowane sytuacją, wszelkie badania w ramach tej myśli, 

mają na celu ujawnienie jak i jakie bodźce wywołują określone reakcje. 

Bodziec od reakcji oddziela proces interpretacji sytuacji, dokonywany 

przez jednostkę. Owa interpretacja możliwa jest dlatego, że człowiek 

posiada zdolność udzielania samemu sobie wskazówek. Proces ten polega 

na dostrzeżeniu zjawiska, ocenie go, nadaniu znaczenia oraz podjęciu 

decyzji co do działania  . Większość sytuacji, z którymi ludzie mają do 84

czynienia (więc są im znane), jest przez nich interpretowana w podobny 

sposób, ludzie dzielą definicję sytuacji.  

H. Blumer wprowadził do literatury termin interakcjonizm 

symboliczny, interpretując koncepcję G. H. Meada, i formułując przy tym 

trzy główne założenia: 

- Ludzie działają w stosunku do rzeczy na podstawie znaczeń, jakie 

te rzeczy mają dla nich. 
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- Znaczenie pochodzi „z” i powstaje „w” społecznej interakcji 

pomiędzy jednostkami. 

- Znaczenia nie mają stałej wartości, w trakcie interpretacji mogą 

być modyfikowane  . 85

Życie społeczne to wzajemne oddziaływanie na siebie jednostek i ich 

reakcja na te działania. Sytuacja w której odbywa się interakcja, nie jest 

obiektywną, lecz sytuacją postrzeganą i zinterpretowaną przez jednostki  
w kontekście ich wcześniejszych doświadczeń. Jednostka nie istnieje poza 

procesem interakcji  . Osobowość ma genezę społeczną, ponieważ 86

konstruuje się w procesie nieustającego dialogu. Na osobowość jednostki 

składają się dwa aspekty: kolektywistyczny i indywidualistyczny. Ten 

pierwszy jest tym, co w jednostce jest konwencjonalne, przejęte od innych, 

a więc powielane (myślenie, zachowanie, nawyki). Drugi aspekt uosabia to, 

co w jednostce nieobliczalne, twórcze jednostkowe, nieprzewidywalne -  

wszystko to co czyni osobowość człowieka niepowtarzalną. 

Źródłem treści intelektualnych jest sfera życia i działania, 

współdziałanie z innymi, komunikacja. Język więc staje się zasadniczym 

elementem procesu społecznego. Świadomość ludzka nigdy nie jest czymś 

zupełnie subiektywnym, ponieważ to, co subiektywne najpierw było 

powszechne, później stało się treścią naszych przeżyć (człowiek 

uwewnętrznia świat zewnętrzny w procesie nabywania i nadawania mu 

znaczeń). Znaczenia mają charakter intersubiektywny  .  87

Poznanie nie jest procesem w którym przedmiot i podmiot są sobie 

przeciwstawne, odbywa się w toku wzajemnych kontaktów 

międzyludzkich. Człowiek jest częścią poznawanego świata, więc zostaje 
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on przyswojony w pewnej całości. Nasze poznanie dotyczy zewnętrznych 

znaczeń, ponieważ świat ludzkiego życia i działania jest światem znaczeń.  

Dzięki powyższym trzem perspektywom teoretycznym, badania 

jakościowe osadzone są na innych podstawach ontologiczno-

epistemologicznych, niż badania ilościowe. Fenomenologia wskazuje na 

inny sposób poznania świata, hermeneutyka na sposób interpretowania  
i opisywania, zaś interakcjonizm symboliczny na językowe konstruowanie 

rzeczywistości społecznej.  

Zaletą danych jakościowych jest fakt odnoszenia się do pospolitych 

zdarzeń, które „przebiegają w sposób naturalny, w naturalnym otoczeniu, 

tak, że „chwytamy mocno realne życie”.  

Zaufanie do danych umacnia ich ugruntowanie lokalne - osadzenie  
w realiach lokalnych - fakt, że dane zebrano w bezpośredniej bliskości 

określonych sytuacji, a nie poprzez pocztę, czy telefon. Badanie kładzie 

nacisk na specyficzny przypadek, to jest wyraźne i wyodrębnione zjawisko 

osadzone w swym kontekście. Nie odrywa zjawisk od wpływu kontekstu 

lokalnego, lecz bierze go pod uwagę. Istnieje duża możliwość rozumienia 

spraw ukrytych, niejawnych, które leżą u jego podstawy. 

Inną cechą danych jakościowych jest bogactwo i całościowość,  
a także sama możliwość ujawnienia złożoności; takie dane dostarczają 

„gęstych opisów”, to znaczy takich, które są żywe, osadzone w realnym 

kontekście i posiadają otoczkę prawdy, która tak silnie oddziałuje na 

czytelnika. 

Co więcej, fakt zbierania danych przez długi czas sprawia, że 

posiadamy możność badania dowolnych procesów (włączając historię 

zdarzeń); wychodzimy daleko poza „ujęcia migawkowe” w odniesieniu do 

„co” lub „ile” dokładnie tam, gdzie można poznać, jak i dlaczego sprawy 

się dzieją tak, jak się dzieją - fakt ten pozwala na aktualną ocenę przyczyn, 

które działają w tym otoczeniu. Nadto, wrodzona giętkość badań 
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jakościowych (czas zbierania danych i metody mogą ulec zmianie w 

trakcie badań) dodatkowo wzmaga zaufanie w to, że rzeczywiście 

rozumiemy, co się dzieje. 

Badania jakościowe, kładąc akcent na „przeżyte doświadczenie”, są 

istotnie dobrze dostosowane do rozpoznawania znaczeń, które ludzie 

przypisują zdarzeniom, procesom i strukturom swojego życia: ich 

„percepcjom, domysłom, przedwczesnym osądom i z góry przyjętym 

założeniom oraz do wiązania tych znaczeń z otaczającym ludzi światem 

społecznym”  . Dzięki zastosowaniu badań jakościowych możliwe jest 88

podejmowanie tematów wykraczających poza to, co obiektywne  
i mierzalne, co pozwala na podejmowanie problematyki związanej  
z ocenami, wartościami, przeżyciami, czyli tym co jednostkowe.  

W procesie wychowania i kształcenia emocje, uczucia wartości są 

obecne i trudno je pomijać jako mniej znaczące, skoro należą do naszego 

człowieczeństwa. Taki redukcjonizm pozwala zdobyć o zjawisku wiedzę 

pewną, ale przy tym jednostronną  . Stanisław Ossowski, odnosząc się do 89

socjologii formułuje dylemat: „socjolog musi wybierać pomiędzy 

ubieganiem się o rezultaty, które są pewne, ale mało ważne, albo takie, 

które są ważne, ale niepewne”  . 90

Nie może ulegać wątpliwości fakt ograniczeń i niedogodności, które 

wiążą się z metodami jakościowymi. Według Matthew Milesa, 

najpoważniejszą trudnością związaną z wykorzystaniem badań 

jakościowych, jest brak jasnych sformułowań odnośnie analizy danych. 

Istnieją jasno ustalone konwencje w odniesieniu do danych ilościowych,  
z których badacz może korzystać. Lecz analityk, który staje przed bankiem 

danych jakościowych, ma niewiele wskazówek które mogą go uchronić 
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przed samooszukiwaniem, nie mówiąc już o nierzetelnych i nietrafnych 

konkluzjach kierowanych do odbiorców w środowiskach naukowych, 

politycznych. Na ile możemy być pewni, że „ugruntowane”, „nie do 

zaprzeczenia” i „nieoczekiwane a pomyślne” wyniki, nie są  
w rzeczywistości fałszywe  ? Kolejnym ograniczeniem jest niemożność 91

podejmowania problemów wymagających zbadania opinii wielu osób, ani 

również poszukiwania wyraźnych zależności pomiędzy zjawiskami  . 92

Zastosowana przeze mnie strategia badań jakościowych  
z wykorzystaniem obserwacji uczestniczącej, wywiadu swobodnego  
i narracyjnego, jest często stosowana przez badaczy ubóstwa  . Fakt ten 93

może być dowodem na to, że dokonany przeze mnie wybór jest słuszny,  
i wykorzystane przeze mnie metody są szerzej stosowane z zadowalającym 

skutkiem. 

Fakt zastosowania wielu metod miał mi pomóc uzyskać różne 

perspektywy wobec badanego obszaru. Zgodnie z wytycznymi N. Denzina 

i Y. Lincoln stosowanie wielu metod w obrębie strategii jakościowej 

pomaga w osiągnięciu ważnych spostrzeżeń i wiedzy  . Posługiwałem się 94

głównie metodami obserwacji oraz wywiadu. Front badań można podzielić 

na dwie części: zasadniczą i poboczną. Część zasadnicza to wywiady 

narracyjne prowadzone metodą Schutzego (co zostanie szerzej omówione 
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w dalszej części), część poboczna to dodatkowe, uzupełniające działania 

badawcze.  

4.2.1 Obserwacja uczestnicząca 
 Obserwacja uczestnicząca polega na celowej rejestracji 

autentycznych zachowań ludzi w naturalnych warunkach. Ma ułatwić 

zrozumienie zachowań badanych w prawdziwym otoczeniu, naturalnych 

sytuacjach i codziennych zdarzeniach. W tym celu badacz-obserwator 

nawiązuje bezpośredni kontakt z osobami poddanymi badaniu, bierze 

bezpośredni, aktywny udział w obserwowanych sytuacjach, a nawet 

własnym zachowaniem prowokuje obserwowanych do określonych reakcji 

i działań. Badacz nie kieruje jednak bezpośrednio postępowaniem 

obserwowanych osób, przybiera jedynie jedną z ról typowych dla zdarzeń 

poddanych obserwacji, nie ujawniając często swoich rzeczywistych intencji 

badanym. Przedmiotem obserwacji jest zachowanie indywidualne 

badanego. Natomiast zadaniem obserwatora dostrzeżenie, zarejestrowanie  
i zinterpretowanie subiektywnego sensu i społecznego znaczenia tego 

zachowania. Obserwacja uczestnicząca może odbywać się poprzez 

towarzyszenie respondentowi podczas wykonywania rutynowych, 

codziennych czynności, podczas zakupów, przyrządzania posiłków, 

wykonywania prac domowych, sprzątania, prania, korzystania z różnych 

urządzeń itp.. Obserwator nie ogranicza się jedynie do biernej rejestracji, 

ale zadaje pytania wynikające z danej sytuacji, żeby zrozumieć przebieg 

procesu i motywy postępowania osób badanych  . 95

Wzorem dla obserwacji uczestniczącej były badania etnograficzne, 

w których badacz wchodząc w określoną społeczność, żyjąc w niej, 

poznawał sposób życia, obyczaje, wierzenia, legendy tej społeczności. 

Obserwacja uczestnicząca związana jest z badaniem społeczności z pozycji 
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jej uczestnika  . Zakłada ona trzy różne stopnie aktywności, 96

zaangażowania uzależnione od specyfiki badanego zjawiska i terytorium 

badań.  

Pierwszy stopień - „pełnoprawny uczestnik”. Jest to najwyższy 

stopień aktywności nazywany również „badaniem przez wspólne 

doświadczenie”  . Obserwator nawiązuje bezpośrednią osobistą relację  97

z badanymi. Badacz jest w pełni zaangażowanym uczestnikiem 

obserwowanej sytuacji, wtapia się w nią, nie odróżnia się od pozostałych 

członków grupy. Badacz przeżywa emocje, które wywołuje sytuacja, patrzy 

na nie przez pryzmat własnych przeżyć, odczuć. Badanie przez wspólne 

doświadczenie jest najpełniejsze wówczas, gdy badacz jest członkiem 

społeczności, którą obserwuje. 

Stopień drugi - „uczestnik jako obserwator”. Zarówno badacz, jak  
i badani świadomi są swej roli. Z tego rodzaju sytuacją mamy do czynienia 

wówczas, gdy badacz wchodzi do środowiska, jako osoba z zewnątrz. 

Trzeci stopień - „obserwator jako uczestnik”. Badacz jest 

uczestnikiem sytuacji, rzadziej wchodzi w interakcje z członkami grupy. 

Jest bardziej obserwatorem niż uczestnikiem  . 98

Przyjmuje się, że w sytuacji badań uczestniczących, obserwator nie 

może pozostawać bez wpływu na obiekt obserwowany, dlatego też, niejako 

z definicji wyklucza się możliwość istnienia neutralnego obserwatora  .  99

Określenie obserwacji jako uczestniczącej, w badaniu jakościowym 

oznacza, że obserwujący nie dzieli badanej rzeczywistości na siebie i świat 

zewnętrzny, nie ustawia się obok zjawiska, ale świadomie się sytuuje 

wewnątrz niego, przyjmując za oczywisty fakt, że swą obecnością wpływa 
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na sytuację w jakiej się znalazł. Przyjęcie określonego stopnia aktywności, 

pociąga za sobą określone konsekwencje. Nawiązanie interakcji  
z obserwowanymi sprawia, że wszyscy stają się od siebie zależni, 

wpływają na siebie. Zawsze istnieje możliwość, że obserwowane zjawisko 

zmienia się pod wpływem obecności i aktywności w nim badacza   - czyli 100

pojawia się tak zwany „efekt obecności”  .  101

Im pełniejsze zaangażowanie w badane zjawisko, tym bardziej 

wnikliwa obserwacja, chwytająca jego istotę, lepsze rozumienie 

poznawanego wycinka rzeczywistości, ale równocześnie mniejszy 

obiektywizm, rosnąca rola emocji i bardziej wybiórcze spostrzeganie. 

Podczas obserwacji uczestniczącej odbywa się społeczna interakcja 

badacza, i równocześnie zachodzi proces dokonywanej przez niego 

interpretacji zjawiska. Oznacza to, że rozumienie sytuacji i jej wyjaśnianie 

nigdy nie odbywa się w oderwaniu od sytuacji badawczej, ale dzieje się  
w jej trakcie. W obserwacji uczestniczącej badacz ma jedynie pewien 

program badania i sformułowany przez siebie problem  .  102

Oczywiście, aby w toku tak prowadzonych badań zebrać potrzebny 

do pracy materiał, należy czekać na „udzielenie” przez badanych 

odpowiedzi. O ile w przypadku innych metod, w mniej lub bardziej 

oczywisty sposób, stawiamy przed badanym pytanie - problem, na który 

ten udziela nam odpowiedzi, o tyle w przypadku obserwacji niejawnej 

zmuszeni jesteśmy czekać na wygenerowanie się wśród obserwowanych 

problemu, pytania i dopiero odpowiedzi. Prowadzenie takich badań 

wymaga zatem dużo czasu.  

Swoje obserwacje prowadziłem od marca 2003 do lipca 2004 roku 

tak długi czas, jak długo trwała budowa. W tym czasie często stawałem się 
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jednym z uczestników pracy. Na początku mniej, później bardziej byłem 

„własnym pracownikiem”. Częstotliwość uczestniczenia była podyktowana 

charakterem prowadzonych prac. Przy robotach podstawowych, 

betoniarskich, zbrojarskich, murarskich, gdzie wymagane są odpowiednie 

kwalifikacje, których nie posiadam, nie na wiele zdawała się moja 

obecność - moje „współbycie”. Integracja z załogą ograniczała się do 

pomocy przy wyładunku, sporadycznej pracy w charakterze „pomocnika 

majstra”, czy wspólnych posiłków. W miarę wkraczania z robotami 

wykończeniowymi, moja obecność stawała się częstsza, aż do codziennej, 

pełnoetatowej. Byłem już wówczas w stanie podejmować się tego typu 

prac, ze względu na umiejętności i pewne doświadczenie, zdobyte między 

innymi za granicą.  

Obserwacje jakie wtedy prowadziłem miały charakter niejawny. 

Otóż pracownicy nie wiedzieli, że są obserwowani w charakterze 

badawczym, mogli natomiast mieć świadomość bycia obserwowanymi 

przez pracodawcę. Okoliczność powyższa jest z pewnością przyczynkiem 

dla domniemania wystąpienia zakłóceń, zafałszowań w badaniu. Trzeba 

jednak zauważyć, że zmianie, poprawie, w wyniku obserwacji przez 

pracodawcę ulegała jakość pracy. W mniejszym stopniu zachowanie jako 

takie, które z biegiem czasu coraz mniej było modyfikowane.  

W wyniku zastosowania tej metody zdobyłem wiedzę o wzajemnych 

relacjach badanych, o codziennych rytuałach w ich pracy, czy wreszcie 

faktycznych zachowaniach w specyficznych sytuacjach życiowych.  

Drugim obszarem obserwacji był pub w centrum Torunia. Klub ten 

jest miejscem spotkań studentów, młodzieży licealnej, rzadziej 

mieszkańców starówki. Pracowałem tam, z pewnymi przerwami, od 2000 

roku. Zacząłem od trwającej około 2 lat pracy w charakterze barmana. 

Następnie, ze względu na brak czasu i pewne predyspozycje podjąłem 

pracę „bramkarza”, trwającą 1,5 roku. Po jakimś czasie właściciel 
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zaproponował mi objęcie funkcji managera klubu. Przez regularne 

uczestnictwo w imprezach, będąc zazwyczaj w pracy, rzadziej prywatnie, 

miałem możliwość prowadzenia długotrwałych, systematycznych 

obserwacji. Dla gości klubu, moja obecność nie była niczym dziwnym. 

Obserwowani zachowywali się naturalnie. Wynikiem tych badań były moje 

spostrzeżenia odnośnie ludzkich zachowań w sytuacji chwilowego braku 

pieniędzy, odrzucenia przez innych, nieakceptowania innych uczestników 

zabawy, przebiegu i kulisów kradzieży, generowania się zachowań 

agresywnych itd.  

4.2.2 Wywiad 
 Wywiad polega na przekazywaniu obserwacji, dokonywanych przez 

inną osobę, osobie zainteresowanej  . Tak więc poznanie procesów, 103

zjawisk opiera się na uzyskiwaniu o nich informacji z wypowiedzi innych 

osób, a więc na podstawie wskaźników werbalnych. Metodą zbliżoną do 

wywiadu jest ankieta  . 104

Dla wielu badaczy wywiad swobodny, którym ja się posługiwałem, 

ma charakter rozpoznawczy. Pomaga w sprecyzowaniu problemu  
i uporządkowaniu głównych wątków badania. Jest to swobodna rozmowa 

respondenta z osobą prowadzącą wywiad na zadany temat, przy czym rola 

osoby prowadzącej polega jedynie na wtrącaniu od czasu do czasu pytania, 

prośby o bliższe sprecyzowanie wywodu. 

W wywiadzie swobodnym, czasami zwanym też pogłębionym 

wywiadem etnograficznym, przeprowadzający wywiad ma swobodę  
w aranżowaniu sekwencji pytań, a także w sposobie formułowania pytań  
w zależności od sytuacji wywiadu. Przed przystąpieniem do wywiadu, 

badacz przygotowuje listę poszukiwanych informacji, ponieważ są one dla 

niego ważne, ze względu na badany problem. Jednak w trakcie wywiadu 
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musi on być otwarty na nowe wyłaniające się okoliczności a także 

informacje. Język wywiadu swobodnego przypomina język potoczny, nie 

jest on sformalizowany, czy też ujednolicony dla wszystkich 

respondentów  . Podczas badań wywiady mogą przybierać postać albo 105

spontanicznej nieformalnej rozmowy prowadzonej w miejscach 

wykorzystywanych również do innych celów, albo sformalizowanych 

spotkań w wydzielonej przestrzeni. W tym pierwszym przypadku bardzo 

trudno poprowadzić linię oddzielającą obserwację uczestniczącą od 

wywiadu. Jak celnie zauważają M. Hammersley i P. Atkinson, różnice 

pomiędzy obserwacją uczestniczącą a wywiadem, nie są tak duże, jak się 

czasem sugeruje. W obu przypadkach musimy brać pod uwagę kontekst  
i wpływ obserwatora. Istnieją również inne podobieństwa. Zarówno osoba 

prowadząca wywiad, jak i obserwator uczestniczący muszą nawiązywać 

porozumienie z badanymi ludźmi. Niewiele dodatkowego wysiłku 

potrzeba, by przeprowadzić wywiad z osobami, które poznało się w czasie 

obserwacji uczestniczącej. Niemniej nawiązywanie porozumienia odgrywa 

ważną rolę podczas badań pozbawionych elementu obserwacji 

uczestniczącej, albo w przypadkach, gdy badacz miał nikły, lub zgoła 

żaden kontakt z respondentem  .  106

Idea wywiadu pogłębionego ma swoje źródło w założeniach 

hermeneutyki, zgodnie z którymi rozumienie ludzkiego działania, życia, 

jest możliwe dzięki procesom interpretacji, dokonywanym z pozycji 

analizującej własne działanie, życie. Badany snując opowieści, 

interpretując swoje działania, nadaje sens w perspektywie wcześniejszych  
i aktualnych doświadczeń. W związku z tym, każdy badany może skupiać 

się na innych problemach i sygnalizować inne aspekty interesującego 

badacza zjawiska. Dość specyficzną funkcję w takim wywiadzie przypisuje 
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się pytaniu, które nie jest traktowane jako uszczegółowienie tego, co 

badacz chce się dowiedzieć, ale jako zaproszenie do rozmowy, przejaw 

zainteresowania wypowiedzią  .  107

Wywiad, jako metoda zbierania materiałów, stosowany jest również 

w metodologii ilościowej. Zasadnicza różnica między nimi, polega na 

narzędziu, za pomocą którego przeprowadza się go, organizacji oraz 

przebiegu wywiadu, a także stosunku badacza do badanego. 

Forma wywiadu swobodnego, w sposób oczywisty najbardziej 

zbliżona do „normalnej rozmowy”, jest bodaj najłagodniejszą formą dla 

badanego. Nie wytwarza się atmosfera krępującego badania, badany nie ma 

poczucia bycia królikiem doświadczalnym. Można dzięki temu 

domniemywać, że odpowiedzi udzielane przez respondenta będą bardziej 

szczere, swobodniejsze, wolne od skrępowania, mniej nacechowane 

fałszem.  

Moimi respondentami były osoby, które znają, ze względu na 

pełnione przez siebie funkcje, okoliczne ubóstwo i jego charakter. Byli to 

między innymi: 

- Policjant - dzielnicowy, z którym rozmawiałem przy okazji 

interwencji w sprawie kradzieży na swojej posesji, mówił  
o ciemnej stronie ubóstwa, zmianach charakteru przestępstw na 

przestrzeni ostatnich kilku lat itd.. 

- Sklepowa - ekspedientka pobliskiego sklepu, która dała mi sporo 

informacji, chociażby na temat „zeszytu” - czyli zakupów na 

nieformalny kredyt. 

- Pracowniczka opieki społecznej. Pomogła mi zbudować mapę 

ubóstwa badanego rejonu, wskazała enklawy biedy, pomogła 

scharakteryzować ją. Podzieliła się również ze mną swoimi 

przemyśleniami.  
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- Proboszcz mojej parafii, podczas kolędy, udzielił mi kilku 

ważnych informacji, niejako weryfikując wiadomości 

uzyskiwane w innych wywiadach. 

- Inni inwestorzy, których spotykałem w składnicach materiałów 

budowlanych, czy w czasie wizyt na budowach. Często dzielili 

się swoimi spostrzeżeniami, na przykład na temat zatrudniania 

niewykwalifikowanych (tańszych) pracowników, kradzieży 

jakie ich nękały, czy doświadczeń ze „zbieraczami złomu”. 

Wszystkie prowadzone przez mnie wywiady miały charakter 

swobodny, czyli starałem się nadać im formę zwyczajnej rozmowy, bez 

zastosowania „peszących respondentów atrybutów badacza”- dyktafonu, 

notatnika. Niemniej jednak wywiady miały znamiona standaryzacji, to 

znaczy od wszystkich ich uczestników starałem się uzyskać te same 

informacje, na przykład na temat ich doświadczeń z ludźmi dotkniętymi 

problemem ubóstwa, zmiany skali zjawiska na przestrzeni ostatnich lat, czy 

zorientowania przestrzennego. 

4.2.3 Wywiad narracyjny 
Wywiad narracyjny jest formą badań jakościowych, może mieć dwa 

zastosowania - z jednej strony jako technika gromadzenia danych 

empirycznych, z drugiej strony jako kompletna metoda badawcza  . Jako 108

metoda, stosowany jest wówczas, gdy badacz chce uchwycić proces 

rozwoju, kształtowania się jednostek, genezę zjawiska. Efektem tego typu 

wywiadu jest pewna historia życia, bądź jej fragment. Zebrane w ten 

sposób dane są usytuowane w czasie, i to właśnie czas jest ważnym 

elementem narracji, ponieważ pozwala badaczowi zarejestrować 

zachodzące zmiany, bądź ich brak. Ustne opowiadanie własnych losów 

skłania ludzi do refleksji nad przeszłością, która dokonuje się w kontekście 

ich wszystkich dotychczasowych doświadczeń. Nie jest to więc proste 
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wspomnienie, ale raczej nadawanie znaczeń własnej przeszłości, ponieważ 

opowiadanie jest skonstruowane na bazie retrospektywnej interpretacji 

działania  .  109

Istnieje wiele odmian wywiadu narracyjnego  . Autorem jednej  110

z najpowszechniejszych koncepcji jest, niemiecki socjolog, F. Schutze. Po 

raz pierwszy zastosował on swoją metodę do badania przeżyć i napięć, 

jakich doświadczali politycy w związku z toczącą się reformą 

administracji. Wywiad narracyjny F. Schutze, można określić, jako 

szczególną formę wywiadu swobodnego lub pogłębionego. Badanego prosi 

się o opowiedzenie własnej historii życia, lub przeżyć związanych  
z przebiegiem jakichś zdarzeń. Kluczowym elementem takiego wywiadu 

jest improwizowana opowieść autobiograficzna. Celem wywiadu jest 

wydobycie danych, których analiza umożliwi rekonstrukcję czasowego 

porządku, oraz sekwencji zdarzeń składających się na poszczególne etapy 

życia  . Przedmiotem dociekań są dwa elementy społecznej struktury, tzn. 111

interesująca poznawczo jest rekonstrukcja subiektywnych sensów, czyli 

znaczeń nadawanych zdarzeniom przez badanych, jak i wydobycie 

podstawowych powtarzających się struktur - identyfikowanie zjawisk, 

które ukrywają się poza poziomem dostępnym bezpośredniej obserwacji 

uczestników zdarzeń. Najogólniej rzecz ujmując, celem badacza jest 

rekonstrukcja struktur powstałych w życiu codziennym, poprzez 

interpretację danych  .  112

U podstaw teoretycznych metody F. Schutze znajdują się silne 

odniesienia do socjologii fenomenologicznej i interakcjonistycznej.  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F. Schutze wychodził też z założenia, że świat społeczny nie jest strukturą 

obiektywną, istniejącą niezależnie od działających w niej ludzi. Świat ten 

jest przez ludzi ustawicznie konstruowany, w ich codziennym życiu, nadają 

mu oni indywidualne sensy i społeczne znaczenia. Wszystko, co w 

perspektywie teoretyczno-systemowej ukazuje nam się osobno, staje się 

integralnym składnikiem indywidualnej biografii. Rodzina, życie 

zawodowe, kształcenie, medycyna, konsumpcja i wszelkie inne odrębne 

sfery życia społecznego spotykają się w wymiarze egzystencji 

pojedynczego człowieka, splatają się w całość określającą jego aktualne 

położenie. Idąc tym śladem, można dalej stwierdzić, że zjawiska i procesy 

społeczne odciskają się na modelach przebiegu życia, że wywołują rozwój 

kompetencji o charakterze typowo biograficznym. Rzeczywistość 

społeczna ma więc dla nas również „oblicze biograficzne”  .  113

Opowiadanie, jako naturalna umiejętność człowieka jest dogodnym 

środkiem do ujmowania kontekstowych doświadczeń. F. Schutze przyjmuje 

założenie, że istnieje związek pomiędzy przedstawianym opowiadaniem, a 

wcześniejszymi doświadczeniami. Ważne jest, aby opowiadanie nie było 

wcześniej przygotowane, ale było spontaniczne. Wówczas wyzwala się w 

nim swoista dynamika, która nie może podlegać reżyserii, czy 

sterowaniu  . F. Schutze zakłada, że opowiadanie biograficzne ma 114

tendencje do samobieżności, jest swoistym perpetum mobile. Wpływ na to 

mają pewne specyficzne tendencje opowiadających: 

- Przymus do nadawania kształtu. Historia musi mieć wyraźny 

początek i koniec, musi tworzyć sensowną całość. 

- Przymus kondensacji. Narrator przedstawia najważniejsze 

wydarzenia. 
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- Przymus szczegółowości. Motywy i związki muszą być 

przedstawione w sposób zrozumiały dla słuchacza. 

Wywiad według koncepcji F. Schutze składa się z trzech części. 

Pierwsza część to narracja badanego. Badany po „zachęceniu” przez 

badacza opowiada swoją historię, badacz ogranicza się głównie do 

słuchania, jego ingerencja w opowiadanie powinna być minimalna. 

Jednakże powinien on cały czas kontrolować przebieg opowiadania. 

Zalecenie nieingerencji nie oznacza jednak pełnej bierności.  

Drugi część to faza pytań. Z jednej strony pytania powinny się 

odnosić do kwestii poruszanych w opowiadaniu, służyć powinny pewnemu 

uszczegółowieniu istotniejszych wątków, o ile tego wymagają. Druga 

grupa pytań może służyć rekonstrukcji wątków nie poruszanych  
w opowiadaniu. Zgodnie z zaleceniami F. Schutze, badacz powinien 

powstrzymać się od dyskusji z badanym, nie powinien wskazywać 

nielogiczności w opowiadaniu, zmuszać badanego do argumentowania 

swoich przekonań, czy do usprawiedliwiania się.  

Analiza zgromadzonych danych przebiega w sześciu etapach:  

1. Analiza formalna tekstu. Polega na wyodrębnieniu z całego tekstu 

fragmentów narracyjnych, opisowych, argumentacyjnych itp.. 

2. Opis strukturalny. Na tym etapie wyodrębnia się fragmenty tekstu ze 

względu na ich strukturę - „zwroty akcji”, zmianę podmiotu  
(„ja”-„my”) itp.. Na tym etapie wyodrębnia się struktury procesowe.  

3. Analiza abstrakcyjna. Rekonstruuje się przebieg życia badanego 

jedynie za pomocą kategorii badacza, jako sekwencję powiązanych 

ze sobą struktur procesowych. 

4. Analiza wiedzy. Na tym etapie odtworzone wcześniej sekwencje 

zdarzeń konfrontuje się z interpretacjami badanego. Sprawdza się 

czy, i w jakich sprawach narrator podtrzymuje złudzenia, czy 

poprawia rzeczywistość. 
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5. Porównania. Porównuje się przypadek badanego z najpierw innym 

podobnym przypadkiem, później z odmiennym, w celu uzyskania 

kontrastu. Uzyskujemy w tym etapie potwierdzenie lub zaprzeczenie 

domniemanych prawidłowości. 

6. Budowa modelu teoretycznego. Konstruowanie możliwych relacji  
i wzajemnych związków procesów społecznych i procesów 

biograficznych. Udowadnia się przez to, że konkretne mechanizmy  
i ich alternatywne kombinacje w ogóle istnieją, i pojawiają się 

wszędzie, gdzie spełnione są odpowiednie warunki ich 

występowania   . 115

Prowadzenie badań tą metodą ma wiele korzyści, jak choćby to, że 

pozwala ujmować procesualność zjawisk zarówno w perspektywie 

indywidualnej, jak i społecznej. Umożliwia wgląd w kształtowanie się 

doświadczeń. Rzeczywistość przedstawiana jest zawsze z perspektywy 

działającego i doznającego podmiotu. Osoby uczestniczące w wywiadzie 

narracyjnym mają możliwość prezentacji doświadczeń i doznań zgodnie  
z własną hierarchią ważności  . 116

Pod adresem koncepcji F. Schutze formułuje się kilka zarzutów. 

Najpoważniejszy z nich dotyczy zbieżności pomiędzy faktami, a narracją. 

Badacz nie ma żadnej pewności, czy dane, fakty podane mu do analizy 

przez badanego są prawdziwe. Wiele kontrowersji wzbudza też 

samobieżność relacji, czy faktycznie jest tak, że ludzie mają tendencję do 

snucia opowieści o własny życiu. Czy nie jest tak, że na przykład  
w zależności od warstwy społecznej, środowiska występuje różny rozkład 

umiejętności opowiadania. W niektórych środowiskach stosuje się raczej 

metaforyczny, czy skrócony opis, niż szczegółowe opowieści  . Ponadto 117
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umiejętność „snucia historii” może być silnie uzależniona od cech 

indywidualnych człowieka, takich jak temperament, talenty oratorskie, czy 

nastrój w chwili badania. 

Cechą wszystkich badań jakościowych jest fakt, że głównym 

narzędziem dla dokonywania analiz, doboru materiału, wyodrębniania 

istotnych faktów jest sam badacz. Dlatego też, można w odniesieniu do 

powyższej metody wskazywać wszelkie zarzuty odnośnie subiektywizmu. 

Dodatkowo, należy wskazać inne pola na których koncepcja F. Schutze 

ustępuje innym metodom: 

- zabiera więcej czasu niż np. badanie ankietowe z wykorzystaniem 

kwestionariusza, 

- nie daje możliwości zbadania wszystkich w tym samym czasie, 

- jako metoda niskostandaryzowana nie zawsze daje wprost 

porównywalne rezultaty, 

- zastosowanie tej metody, podobnie jak innych metod 

jakościowych, nie daje pełnej podstawy do szerokiego 

uogólniania wniosków. 

Wywiady narracyjne od wielu lat stosowane są w Niemczech, stąd 

występowanie tu tylu ich odmian. Co do zastosowania metody 

biograficzno-narracyjnej, do badań w naszym kraju, nie można wskazać 

wielu przykładów. Autorką, bodaj najbardziej znanej pracy,  
z wykorzystaniem koncepcji F. Schutze, jest Bogumiła Dumowska  .  118

W swojej książce przedstawia zastosowanie powyższej metody do badań 

nad alternatywnymi projektami edukacyjnymi. Autorami narracji, na 

potrzeby jej badania, byli nauczyciele-innowatorzy. 

4.3 Trajektoria 
Ściśle związana z przedstawioną powyżej metodą narracji 

biograficznej jest kategoria trajektorii. U jej podstaw leżą badania dwóch 
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socjologów - A. Straussa i B. Glasera. Dla analizy, kontrowersyjnego 

zjawiska, „kariery szpitalnej” - czyli procesu umierania w ośrodkach opieki 

medycznej skonstruowali oni pojęcie trajektorii. Służyła ona im do 

badania, opisywania przebiegu ludzkiego życia w aspekcie 

nieprzewidywalnych, zachodzących zmian. W Polsce koncepcja trajektorii 

zastosowana została do studium przypadku w badaniach E. Zakrzewskiej-

Menterys z zakresu socjologii cierpienia  .  119

Niejako w rozwinięciu kategorii trajektorii powstała uogólniona 

teoria trajektorii, której autorami są G. Riemann i już wcześniej 

wspominany F. Schutze. Trajektoria w rozumieniu tych autorów nie 

powinna być pojęciem zastrzeżonym jedynie dla zjawiska umierania, czyli 

problematyki okołomedycznej, ale powinna służyć również do opisywania 

szerszych problemów społecznych. Pojęcie trajektorii miało by znaleźć 

zastosowanie przy opisie dowolnych, pozornie bezładnych procesów 

społecznych. Trajektoria rozumiana jest wówczas jako fragment życia 

jednostki, kiedy ta jest „popychana” przez jakieś społeczne zjawiska  
i okoliczności, oraz traci kontrolę nad własną sytuacją życiową  . Życie 120

ludzkie przestaje na moment toczyć się swym zwykłym, rutynowym 

trybem, a przeistacza się w szaleńczy pęd pocisku, którego siła wyrywa  
z posad wszystko to, co dotąd trwało jako stałe, znajome i uporządkowane 

– kierując się ku przepaści totalnych przewartościowań, albo zgoła 

radykalnej granicy uporządkowanego istnienia, czyli śmierci  .  121

G. Riemann i F. Schutze, mówiąc o śmierci mają na myśli koniec 

względny, czyli taki, po którym następuje powrót do przerwanej biografii, 
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czyli człowiek „po trajektorii” ma dwie biografie. Podstawowymi cechami 

trajektorii biograficznej są: 

- Jednostka jest przytłoczona wydarzeniami, nad którymi nie 

panuje, 

- ma poczucie, że jest kierowana i uwarunkowywana przez potężne, 

zewnętrzne siły, 

- źródła i właściwości tych sił pozostają dla niej nieznane, 

- traci możliwość pełnego kontrolowania swojego działania, 

- staje się obca samej sobie, 

- ulega osłabieniu jej zdolność do nawiązywania i utrzymywania 

stosunków społeczny, 

- w skrajnych sytuacjach jej świat społeczny będzie miał tendencje 

do kurczenia się i zanikania, 

- wyzwala się procesy rozstroju w sferze życia codziennego, jak  
i stosunku do tożsamości i biografii, 

- „skończona trajektoria” otwiera szansę na refleksję, odnalezienie 

głębokiego sensu samej siebie, świata i znaczących innych  . 122

!

Zespół Monitorowania Zmian w Kulturze i Edukacji  ￤  www.accept.umk.pl

!  G. Riemann, F. Schutze, op. cit.122



!  85

Rozdział 5  
Badani. 

Prezentacja wybranych biogramów 
!

W niniejszej części prezentuję materiał empiryczny, stanowiący 

usystematyzowaną „reprezentację” całości zebranych materiałów, 

składających się na merytoryczną podstawę zawartych w tej dysertacji 

analiz i wniosków. Nie jest to cały zebrany materiał, gdyż taka pełna jego 

prezentacja powiększyłaby nadmiernie objętość pracy. W formie 

charakterystyk, w sposób dość syntetyczny zawarłem opisy osób badanych. 

Jest to zasygnalizowanie najważniejszych elementów poszczególnych 

biografii badanych jednostek. Całość została skonstruowana  
z zastosowaniem metod, których opis już wcześniej przedstawiałem.  

Rys zaprezentowanych tu sylwetek nie pochodzi, jak by mogło się 

wydawać wyłącznie z wywiadów narracyjnych – badań prowadzonych 

metodą F. Schutze, ale został wzbogacony o dane, które pochodziły  
z obserwacji, a także w niektórych przypadkach, opinii ludzi znających 

respondentów. Takie dopełnianie się metod miało na celu oddanie możliwie 

prawdziwego, pełnego obrazu osób badanych, jak i ich problemów. 

Niejednokrotnie także, zastosowanie kilku metod, pozwalało na 

weryfikację dotychczas uzyskanego materiału empirycznego, pozwalało na 

ustalenie prawdomówności, osoby badanej. Było swoistym papierkiem 

lakmusowym ich szczerości. Stąd też większa pewność, że prowadzone 

przeze mnie badania przyniosły prawdziwe rezultaty. 

Fakt przedstawienia charakterystyk, jest swoistym spełnieniem 

metodologicznego postulatu przejrzystości warsztatu. Intencją moją było 

pokazanie konkretnych biografii, na podstawie których staram się później 

budować uogólnienia i hipotezy.  
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W odniesieniu do niektórych badanych, niektórych wątków ich 

narracji, pozwalałem sobie na czynienie, niejako „na gorąco”, pewnych 

uwag, interpretacji. W odniesieniu do niektórych fragmentów opowiadań, 

starałem się, poprzez dodanie słowa „od siebie”, uwypuklić pewne części, 

do których wrócę w części interpretacyjnej.  

Pewnym, nie zawartym tutaj wprost, a istotnym elementem badań 

były „niewerbalne” wypowiedzi respondentów. To jak wyglądali, jak się 

zachowywali, ale również to w jaki sposób prowadzili narrację. Elementy 

te często ich odróżniały.  

Dla niektórych sytuacja wywiadu była naturalna, ot, jak rozmowa, 

gdzie rozmówca jest żywo, autentycznie zainteresowany ich losami. 

Badani ci, mówili swobodnie, często poszerzając narrację o wątki mniej 

istotne. Dla niektórych z nich zainteresowanie badacza było swoistym 

dowartościowaniem, „bo skoro ktoś się mną interesuje, będę w książce to 

znaczy, że coś jestem wart”. Głównie też u tych badanych pojawiała się 

tendencja do ubarwiania swoich losów, poprawiania własnej historii.  

Mimo, że żadna z wytypowanych osób nie odmówiła udziału  
w badaniu, to część respondentów okazała się mniej zaangażowana. Było 

tego kilka przyczyn. Niektórym z respondentów sytuacja wywiadu 

przywodziła skojarzenia z przesłuchaniem policyjnym. Inni obawiali się o 

swoją anonimowość. Jeszcze inni wstydzili się swojej przeszłości, i mimo 

moich zapewnień o bezstronności i braku oceniania ich postawy, mieli 

trudności z relacjonowaniem pewnych faktów. 

Dla uzyskania przejrzystości, materiał został podzielony na wątki, 

które dotyczyły najważniejszych fragmentów biografii. Wszystkie te 

podrozdziały zastały opisane z perspektywy, która ma przybliżyć problem, 

który jest istotą tej dysertacji, czyli ubóstwa i ekskluzji. Nie wszystkie 

poszczególne, wydzielone fragmenty są sobie równe pod względem 
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zawartej treści, objętości. Te cechy uzależnione są od dwóch czynników. 

Wiedzy, pamięci badanego, oraz istotności zadeklarowanych faktów.  

Pierwszym charakteryzowanym wątkiem jest dom rodzinny.  
W opisie tym pokazane są najczęściej lata dziecięce badanego, relacje  
z najbliższymi. Tutaj też można doszukiwać się, tak ważnych motywów 

późniejszych działań. Jednakowoż, pogłębiona analiza psychoanalityczna 

jest niemożliwa, bez stosownych kompetencji w tym zakresie. 

Charakterystyka domu rodzinnego jest też opisem najszerzej pojętych 

warunków dzieciństwa i dorastania respondenta.  

Ze względu na to, że praca ma na celu wskazanie problemów 

edukacyjnych odnoszących się do biedy i wykluczenia, to po opisie 

„gniazda”, skupiam się na charakterystyce kariery szkolnej badanego. 

Zostają przywołane wszystkie wątki dotyczące zinstytucjonalizowanej 

edukacji, która stała się udziałem respondenta. Niekiedy dodane zostają 

opisy ewentualnych, pozainstytucjonalnych działań edukacyjnych.  

Trzeci podrozdział każdej biografii poświęcony jest karierze 

zawodowej. Zawarte są tu, możliwie pełne, opisy podejmowanych zajęć 

zarobkowych. Wszystko podporządkowane jest w tym wątku chronologii 

zdarzeń, dzięki czemu mamy możliwość zaobserwowania ewolucji działań 

i utworzenia dynamicznego obrazu tej sfery. Czasem, gdy podejmowana 

przez respondenta praca ma charakter nader specyficzny, jej opisowi 

poświęcam nieco więcej miejsca.  

W kolejnej części prezentowany jest obecny dom badanego. Na ile to 

możliwe, pokazuję jaką rodzinę budował respondent. Mówiąc o rodzinie, 

mam na myśli założoną przezeń rodzinę (żona, dzieci), ale także stosunki  
z rodzicami, rodzeństwem po wyjściu z domu rodzinnego. Pojawiają się też 

w tym fragmencie wątki życiowe innych osób – związanych z biografią 

badanego – na przykład współmałżonków. Niejednokrotnie część ta 

konstruowana jest poprzez porównanie do domu, z którego badany 
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wyszedł. Ukazywane są tutaj podobieństwa, czyli elementy reprodukcji, jak 

i różnice.  

Dwa ostatnie wątki poświęcone są ukazaniu ubóstwa i wykluczenia 

w życiu osoby badanej. W części o niedostatku została podjęta próba 

wskazania możliwie wszystkich aspektów ubóstwa w danej biografii. 

Pokazane zostały sposoby funkcjonowania w tym stanie – strategie 

zaradności. Uzupełniłem to o zarys postaw i skutków funkcjonalnych 

takiego stanu.  

Problem wykluczenia odnoszę do czterech jego sfer: ekonomicznej, 

politycznej, kulturalnej oraz towarzyskiej. Decydując się na takie a nie inne 

obszary, opierałem się na ustaleniach teoretycznych zawartych we 

wcześniejszym rozdziale poświęconym teorii ekskluzji. W perspektywie 

każdego z wyróżnionych obszarów pokazany jest stopień wykluczenia 

badanego. Co ważne, pojawia się tutaj również charakterystyka tego 

konkretnego przypadku wykluczenia z jej specyficznymi cechami, 

odróżniającymi sytuację ekskluzji tej osoby od innych. Takie podejście 

służyło nie tylko uwypukleniu podmiotowości badanych, ale również 

budowaniu zrębów ewentualnej typologii wykluczeń. W części tej 

pozwalam sobie również na czynienie pewnych wstępnych uwag  
i interpretacji, na razie jedynie w odniesieniu do pojedynczych 

przypadków. 

Ostatnia część charakterystyk jest podsumowaniem, w którym 

krótko reasumuję dane biografie. W punkcie tym dodane zostały także 

istotne dla interpretowania narracji wątki, informacje nie zawarte w innych 

podrozdziałach. 

!
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5.1 Badany I: Andrzejek 
Andrzej K. ma 34 lata. Był żonaty, ma jedno dziecko – chłopca 

około 10 lat. Poznałem go, gdy z jednym z murarzy przyszedł do pracy w 

charakterze pomocnika. Wtedy przyjęło się też na niego wołać 

zdrobnieniem jego imienia, Andrzejek, bo majster miał na imię Andrzej.  
I taką formę przyjmuję w niniejszej rozprawie. Badany wychował się  
i spędził młodość w niewielkiej wsi oddalonej około 18 km od Torunia. Po 

ślubie zamieszkał wraz z żoną w Toruniu, początkowo u jej rodziców, 

później wynajęli na mieszkanie budynek gospodarczy. Po 10 latach 

małżeństwa, żona wraz z dzieckiem odeszła od Andrzejka, a on sam (po 

krótkim okresie samodzielnego wynajmowania wspomnianego lokalu) 

wrócił na wieś do matki. 

5.1.1 Dom rodzinny 
Andrzejek wychowywał się na wsi. Ma trzy siostry. Jego rodzice 

mają kawałek ziemi, który głównie może służyć jako rodzaj warzywnika 

przydomowego, ogrodu, mniej gospodarstwo rolne. Rodzice, jak  
w  większości rodzin tego regionu, byli pracownikami najemnymi  
w okolicznych gospodarstwach rolnych, a głównie sadach owocowych.  
Z rozmów wynika, że rodzice w zasadzie ograniczali się do zapewnienia 

egzystencji dzieciom. Wychowanie (w znaczeniu przekazu wartości) w tej 

rodzinie nie zachodziło. Wcześnie przyzwyczajano potomstwo do 

przekonania, ze muszą sobie w życiu radzić sami. 

5.1.2 Szkoła 
Andrzejek ukończył jedynie wiejską szkołę podstawową. Był słabym 

i zaniedbanym uczniem. Świadczą o tym arkusze ocen zachowane  
w placówce. Sam pytany o wykształcenie mówi, że ma wykształcenie 

„strażackie”, to znaczy udzielał się w Ochotniczej Straży Pożarnej  
w swojej miejscowości, gdzie przeszedł rodzaj kursu, przyuczenia. OSP  
w jego miejscowości była czymś więcej niż tylko instytucją 

Zespół Monitorowania Zmian w Kulturze i Edukacji  ￤  www.accept.umk.pl



!  90

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, była swoistym centrum kulturalnym 

wsi. To tu, obok koła gospodyń wiejskich (zbierającego się zresztą  
w świetlicy OSP) młodzież tej miejscowości znajdowała atrakcje. To  
w straży odbywały się potańcówki, dożynki, wesela. Straż też była swoistą 

trampoliną statusu społecznego. Przynależność do Ochotniczej Straży 

Pożarnej wiązała się z oficjalnymi występami na uroczystościach, 

noszeniem munduru, dostępem do sprzętu (co podnosiło pozycję społeczną 

badanego). Bycie członkiem OSP to również prestiżowe obowiązki 

uczestnictwa w alarmach, dyżurach, patrolach. To dzięki straży, Andrzejek 

posmakował jedynych w życiu wakacji, zorganizowanych przez OSP 

kolonii. Badany nigdy jednak nie dostąpił zaszczytu oficjalnego 

członkostwa OSP, pozostał na etapie przyuczonego nastolatka, choć 

strażacy z jego wsi nigdy nie przestali mu imponować.  

Nigdy nie ukończył żadnego kursu przyuczenia do jakiegokolwiek 

zawodu. Mimo nacisków ze strony zwierzchników budowlanych  
– majstrów, nie decydował się na podejmowanie nowych zadań, które 

mogłyby stanowić rodzaj treningu dla nowych kompetencji. Jednak, jeśli 

zapytać jego samego co potrafi, wymienia długą listę budowlanych 

profesji.  

5.1.3 Praca 
Andrzejek mimo swojego wieku i faktu, że „od zawsze” ma jakieś 

zajęcie zarobkowe, nie pracował jeszcze legalnie. Cała jego kariera 

zawodowa to praca „na czarno”. On sam mówi o tym, że mu to całkiem 

odpowiada, bo nie musi nic płacić, a do tego może zrezygnować kiedy 

chce. Kwestia ubezpieczeń i przyszłości jest dlań odległa i egzotyczna. 

Wydaje się nie mieć świadomości, że wraz z wiekiem jego sytuacja 

egzystencjalna może być poważnie zagrożona. 

Badany pracował w różnych miejscach: w firmie produkującej okna, 

w firmie drobiarskiej, w sklepie rowerowym, w firmach budowlanych.  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W każdej instytucji robił to samo - był pomocnikiem jakiegoś majstra, 

woził taczką, kopał rowy, woził gruz, przenosił cegły, rozładowywał towar 

w sklepie.   

Jego pierwszym zleceniem, jako podwykonawcy na mojej budowie, 

było wykonanie ze styropianu ocieplenia zewnętrznego budynku. Cała 

praca zajęła mu około 3 miesięcy, co dało mu średnią wydajność około  
4 płyt dziennie, gdy dla profesjonalnych wykonawców wynosi od 40 do 60. 

Wtedy się właśnie okazało, że Andrzejek nie ma żadnych fachowych 

kwalifikacji w jakiejkolwiek dziedzinie. Pracuje nadzwyczaj wolno i mało 

efektywnie. Nadaje się tylko do najprostszych zadań. Polecenia 

przełożonych wykonuje posłusznie. 

5.1.4 Rodzina 
Andrzejek ożenił się w wieku 24 lat. Jak sam mówi, duży udział  

w wyswataniu go mieli rodzice małżonki - „ojce”. Bezpośrednim 

przyczynkiem do tego, była prawdopodobnie ciąża dziewczyny. Wraz  
z żoną i jej rodzicami zamieszkał w Toruniu.  

Po urodzeniu dziecka rodzina funkcjonowała prawidłowo. On 

pracował dorywczo, ona zajmowała się domem. Otrzymywali zasiłek 

rodzinny, nie mieli opłat związanych z mieszkaniem, gdyż rodzice obojga 

pomagali im w miarę możliwości. Po kilku latach skończył się zasiłek 

rodzinny a Andrzejek nie awansował w pracy. Atmosfera w domu zaczęła 

się psuć. W jego relacji, istotną przyczyną pogorszenia się stosunków  
z żoną, mogły być ingerencje w kształt rodzinny i uwagi teściów.  

Wyprowadzka od rodziców miała dwie przyczyny. Z jednej strony 

młodzi chcieli się usamodzielnić, odseparować od rodziców. Z drugiej 

strony rodzice, widząc nieporadność młodej rodziny zdecydowali się na 

radykalny krok - odcięcia pępowiny - co miało wpłynąć mobilizująco na 

Andrzejka. Usamodzielnienie przyniosło, naturalnie, dalsze pogorszenie 

sytuacji materialnej. Wynajęli budynek gospodarczy, około 40 m2,  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w podwórzu kamienicy w przemysłowej części miasta. W późniejszych 

latach sytuacja nadal się komplikowała - brakowało pieniędzy, teściowie 

się wtrącali, a Andrzejek nadal był nieporadny. Gdy na nowotwór zapadł 

ojciec Andrzejka, skończyła się pomoc finansowa ze strony jego rodziców. 

Wówczas już awantury z udziałem teściów stały się normą. Teściowie 

publicznie wyśmiewali, krytykowali Andrzejka, zdawali się buntować 

otoczenie przeciwko niemu. Badany był często upokarzany w czym miał 

też i swój udział między innymi z powodu nieprawdopodobnej mitomanii  
i skłonności do konfabulacji na swój temat. Piszę o tym nieco dalej. 

Andrzejek narzekał na swoje małżeństwo w pracy, a kiedy i tam stał 

się pośmiewiskiem, idąc za radą kolegów, postanowił odzyskać w swoim 

domu inicjatywę, zdobyć panowanie nad rodziną. Za poradą kolegów 

próbował „wziąć babę krótko”. Jedynym skutkiem takiej reakcji była 

awantura domowa, w której doszło do rękoczynów. Następnego dnia, gdy 

Andrzejek był w pracy, żona wyprowadziła się zabierając ze sobą dziecko  
i cały (!!!) ich dobytek. Andrzejek pomieszkiwał trochę w budynku 

gospodarczym, trochę na budowie na której stróżował, a po kilku 

miesiącach wyprowadził się do owdowiałej matki. Badany całej sytuacji 

nie komentował. W ogóle temat jego małżeństwa przestał istnieć. Nie 

uwidaczniał też jakiegoś cierpienia z tego powodu. Tak jakby było to 

równie naturalne jak zmiana pór roku.  

Sytuacja w domu rodzinnym też nie była najlepsza. Spośród trzech 

ciągle mieszkających tam sióstr, jedna była jeszcze panną (27 lat), druga 

była już po rozwodzie, miała dziecko, a trzecia mieszkała tam z mężem. 

Matka, rencistka, aktywna członkini Koła Gospodyń Wiejskich, zgodziła 

się przyjąć z powrotem syna. W następnym roku Andrzej się rozwiódł, sąd 

bez ustalenia winy rozpadu małżeństwa przyznał Andrzejowi prawo do 

widzenia z synem w co drugą sobotę. Podobno (z relacji Andrzejka) 

zasądzono na rzecz dziecka alimenty w wysokości 300 zł. miesięcznie 
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(pytanie pozostaje, na jakiej podstawie, skoro ten nie ma żadnych 

oficjalnych źródeł dochodu?).  

Ostatnio plotkuje się, że i z domu rodzinnego będzie się musiał 

wyprowadzić, co jest głównie inicjatywą jego sióstr. Według nich, zajmuje 

tylko miejsce, w i tak niedużym mieszkaniu, a ponieważ nie ma żadnych 

dochodów, więc kosztami swojego utrzymania obciąża współmieszkańców. 

Tak jak onegdaj narzekał na żonę i teściów, tak teraz motywem jego 

opowieści są „złe siostry”.  

5.1.5 Ubóstwo 
Andrzejek jest, i chyba zawsze był biedny. Rodzina robotników 

rolnych, nawet w dobrych dla rolnictwa latach siedemdziesiątych, nie była 

specjalnie zamożna. Fakt wiecznego ubóstwa zdaje się potwierdzać 

stosunek Andrzejka, choćby do lasu, który choć państwowy, to należy  
- według niego - do tego, który najbliżej mieszka. Andrzejek często 

wspominał jak to w dzieciństwie kłusował z ojcem, wywoził z lasu drewno, 

grzyby, i owoce leśne, objęte ochroną konwalie.  

W latach dorosłości, z chwilą wyprowadzenia się ze wsi jeszcze 

bardziej zbiedniał. Miasto jest krainą bogactwa tylko dla tych, którzy 

potrafią korzystać z jego możliwości. Andrzejek w mieście zubożał, bo 

pojawiły się w jego budżecie pozycje wcześniej nie notowane: koszty 

utrzymania, koszty przejazdów itd. Kiedy go poznałem jako pomocnika 

majstra, pracował za jedzenie w pracy i 20 zł. dniówki (za dziesięć godzin 

pracy). Pewnego razu, była to już jesień, przyszedł do pracy i miał 

kompletnie przemoczone nogi. Okazało się, że podeszwy jego butów są 

pełne rozdarć i dziur, które uzupełniał gazetami. Majster, kiedy to zobaczył, 

zabrał go po pracy na zakupy i kupił mu najtańsze, ale całe buty. Po 

powrocie Andrzejka do domu, żona zrobiła jego majstrowi straszą 

awanturę o trwonienie pieniędzy.  
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Sytuacja materialna stała się szczególnie dramatyczna po 

wyprowadzce żony, kiedy to Andrzejkowi nie zostało nic. Zachował 

ubranie, które miał na sobie w pracy, pozostałą garderobę zabrała żona, 

komplet prostych narzędzi rowerowych, które pożyczył akurat sąsiadowi, 

oraz szafka od zlewozmywaka w mieszkaniu, bo była solidnie 

przymocowana do ściany.  

Andrzejek nie korzysta z żadnej pomocy państwa, gdyż 

prawdopodobnie nie wie, jak o taką zabiegać. Jego jedynym dochodem jest 

30 zł. dziennie za prace ogrodniczo-gospodarskie, do których jest 

werbowany kilka razy w tygodniu.  

5.1.6 Wykluczenie 
Osoba ta jest wykluczona ze wszystkich możliwych obszarów. 

Posługując się jedną z definicji można wyróżnić trzy główne obszary 

kulturowe, w których człowiek uczestniczy: ekonomiczny, polityczny, 

społeczny. 

Wykluczenie w wymiarze ekonomicznym – z racji niskich 

dochodów, a co za tym idzie niskiej konsumpcji. Na koszyk 

Andrzejkowych produktów pierwszej potrzeby składa się: jedzenie  
i używki. Jedzenie, to oczywiście chleb i „coś do chleba” - pasztet, 

mielonka, rzadziej paprykarz. Używki to kawa rozpuszczalna, papierosy, 

czasem piwo. Generalnie jednak badany nie ma skłonności do 

nadużywania alkoholu. Wszystkie z tych artykułów, reprezentują najniższy 

przedział cenowy: pasztet 1 zł., piwo 1,8 zł., papierosy 4 zł., a kawa 

rozpuszczalna 1,3 zł. Co jest niezwykle symptomatyczne, w koszyku 

artykułów codziennych nie ma miejsca na inne artykuły - środki czystości, 

odzież czy prasę. Regularnym wydatkiem Andrzejka są jednak koszty 

związane  
z komunikacją - są to bilety na PKS lub na prywatną, podmiejską linię 

autobusową. 
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W życiu politycznym państwa czy regionu, Andrzejek, co wydaje się 

już w świetle powyższych ustaleń oczywiste, nie bierze czynnego udziału. 

Zalicza się do tych blisko 60% Polaków, którzy to nie wzięli udziału  
w poprzednich wyborach parlamentarnych i prezydenckich. Z trudnością 

wymienia jakiekolwiek partie polityczne (zawsze zaczynając od PZPR), nie 

pamięta, kto jest aktualnie premierem. Wprawdzie potrafi wymienić 

prezydentów Polski po 1989 r., ale jest już problem z latami. Nie potrafi 

wskazać jakichkolwiek polityków lokalnych. Nie wie też, gdzie w jego 

miejscowości jest lokal wyborczy. Dla Andrzejka pewną abstrakcją wydaje 

się pogląd o możliwości wpływu na życie polityczne w kraju czy regionie. 

Wydaje się on być przekonany o braku związku życia politycznego  
z życiem „szarego człowieka”.  

Trzecim wymiarem wykluczenia jest wymiar społeczny. Andrzejek 

utrzymuje kontakty z rodziną (siostry, matka), ale i te nie są wzorowe 

(widmo zbliżającego się wypędzenia z rodzinnego domu). Właściwie nie 

ma kolegów. Jedyni, o których wspomina, to szwagier, z którym mieszka 

pod jednym dachem i majster, który przyprowadził go na moją budowę.  
O majstrze jako o koledze wspomina często, ale jego opowieści zdają się 

mieć charakter raczej życzeniowy, niż rzeczywisty.  

Kwestia uczestnictwa Andrzejka w kulturze też jest dość jasna. Nie 

czyta on gazet, o książkach nie wspominając. Nie interesuje się filmem, ale 

często ogląda telewizję – seriale. Dobrze charakteryzuje to jedno zdarzenie. 

Pewnego razu kupił od majstra z sąsiedniej budowy walkmana. 

Zainwestował w baterie i słuchawki i przychodził z tym odtwarzaczem do 

pracy, tak długo, aż mu się nie wyczerpały baterie. Co ciekawe, za każdym 

razem miał w środku tę samą kasetę – składankę przebojów disco-polo, 

słuchając której cicho pogwizdywał. W mojej opinii fakt ten wskazuje,  
nie tyle na gusta muzyczne odbiorcy, ale na sentyment do przeszłości, 

realizowany przy udziale tego gatunku muzycznego. Zabawy, potańcówki, 

Zespół Monitorowania Zmian w Kulturze i Edukacji  ￤  www.accept.umk.pl



!  96

imprezy wiejskie, które tak często Andrzejek wspominał, musiały odbywać 

się przy prostej muzyce tanecznej. Potem, gdy owo tanie urządzenie 

odtwarzające już się zużyło i było bezużyteczne nadal się z nim nie 

rozstawał i nosił tak, jakby nadal było sprawne. 

Andrzejek, poza latami młodości, kiedy to działał w OSP, nigdy nie 

podjął się nieprzekładalnej na zysk inicjatywy społecznej. Nie należał do 

klubu sportowego – sport go nie interesuje, nie był w harcerstwie, nawet 

jeśli chodzi o praktyki religijne, to były one naśladownicze i nawykowe. 

5.1.7 Inne elementy charakterystyki 
Andrzejek jest patologicznym kłamcą, albo lepiej – mitomanem. Co 

ważne jednak, opowieści jego nie służą wyłudzaniu pieniędzy czy 

wzbudzaniu litości, a wręcz odwrotnie - wzbudzaniu podziwu. Opowiada, 

jak to w lecie, wyjeżdżając po kilkanaście razy tygodniowo do pożarów  
z OSP, otrzymuje każdorazowo 300 zł. Opowiada też, że trenował aikido. 

Według jednych opowieści był w wojsku, oczywiście w jednostkach 

specjalnych, a według innych, dzięki swojemu sprytowi od wojska się 

wyłgał. Zdarzało się, że przychodził do pracy z zabandażowaną ręką  
i rzekomą diagnozą lekarską, mówiącą o pęknięciu kości, gdzie oczywiście 

po południu tego samego dnia po pęknięciu, a tym bardziej bandażu, nie 

było już śladu. Wszystkie opowieści Andrzejka mają charakter „ja wam 

jeszcze pokażę”  . Tak, jakby chciał przekonać otoczenie, że: wprawdzie w 123

obecnej chwili znajduję się w tym miejscu, ale potrzebuję jeszcze tylko 

chwili, aby rozpocząć karierę w zdobywaniu pieniędzy i kobiet.  

Andrzejek, co dość charakterystyczne, ma postrzega świat z krótkiej 

perspektywy czasowej. Nieważne co będzie jutro, ważne aby dziś miał co 

jeść, dziś był kimś. Właśnie tej „filozofii dziś” służą opowieści nastawione 

na chwilowy efekt. Z niej też wynika brak frasunku o mieszkanie, sytuację 

rodzinną, czy po prostu przyszłość. Znakomicie i wyraźnie charakteryzuje 
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Andrzejka i jego funkcjonowanie jedna historia. Kiedy odeszła od niego 

żona wraz z całym dobytkiem, Andrzejek pracował na mojej budowie. 

Znając jego sytuację, dałem mu inne zajęcie, aby mógł bezpośrednio 

więcej zarobić - został stróżem nocnym. Dawało mu to także dach nad 

głową. Po kilku dniach stróżowania, kiedy wypłaciłem mu należne 

pieniądze, zaproponowałem, aby jechał ze mną do hipermarketu, bo w jego 

sytuacji konieczne są pewnie jakieś zakupy. Przystał na tę propozycję 

ochoczo.  
W sklepie się rozstaliśmy i umówiliśmy na spotkanie po zakupach. Idąc na 

ponowne spotkanie, wyobrażałem sobie, że zobaczę Andrzejka  
z zakupionymi środkami czystości, ubraniem na zmianę i rzecz jasna 

pożywieniem. Jak się jednak okazało za prawie całą sumę 85 zł., kupił 

sobie dość luksusową zapalniczkę z zegarkiem. 

5.1.8 Próba podsumowania 
Dla badanego w zasadzie nie istnieje ciągłość czasu. Przeszłość 

(dzieciństwo, małżeństwo) zupełnie go nie zajmuje. Także i jego refleksja 

nie zdąża w tym kierunku. W trakcie jednej z rozmów próbowałem mu 

wyjaśnić, że gdyby poprzedniego dnia kupił sobie coś do jedzenia, a nie 

kolejną „zabawkę”, dzisiaj byłoby mu lepiej. Miałem wrażenie, że mnie nie 

rozumiał. Z trudem wydaje się kojarzyć przeszłość jako źródło 

teraźniejszości. Także przyszłość jest dla niego nieobecna. Nie zaprząta 

sobie nią uwagi. Cała jego strategia, to „jakoś to będzie”.  

Zastanawia też (związana chyba z brakiem jakichkolwiek planów 

życiowych) jego beztroska wobec pieniędzy. Nie jest chciwy, 

wyrachowany, nie kradnie, nie upomina się o podwyżki czy inne korzyści. 

Jakieś drobne upominki (np. z okazji Gwiazdki) przyjmuje z nieudolnie 

dobieranymi słowami wdzięczności. Robi wrażenie człowieka, któremu na 

niczym nie zależy. 
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Innym interesującym zjawiskiem w jego funkcjonowaniu, jest 

wyimaginowany świat. W dużej mierze czyni to na pokaz, ale nie tylko. 

Pewnego dnia po zakończeniu pracy idąc samotnie do przystanku cały czas 

rozmawiał przez telefon komórkowy. Widziałem to przez okno. 

Jednocześnie wiedziałem, że aparat jest nieczynny i nie można przezeń  
z nikim rozmawiać. Andrzejek sam dla siebie udawał rozmowę. 

 Badany wydaje się żyć w dwóch światach. W jednym jest nikomu 

niepotrzebnym, mało skutecznym, niezdarnym i niedouczonym „robolem”. 

Tutaj, tak naprawdę nic nie ma dla niego znaczenia ani wartości. Liczy się 

tylko teraźniejszość i doraźność. W drugim świecie, z którego nie można 

go wykluczyć, jest dzielnym strażakiem, znakomitym rzemieślnikiem  
i byłym komandosem z tajemniczą przeszłością. Wygląda to tak, jakby jego 

sposobem na całkowite (pod względem wymiarów) wykluczenie było 

przejście do świata, w którym (z niezrozumiałych wprawdzie powodów) 

jest się kimś ważnym i potrzebnym. Być może właściwe wykluczenie 

zaczęło się w chwili, gdy niemożliwa do realizacji stała się jego „ścieżka 

strażacka”? Może właśnie tak skonstruował onegdaj swoja przyszłość,  
że „albo strażak albo nikt”?  

5.2 Badany II: Jurek 
Jurek ma 23 lata. Aktualnie odbywa karę 8 lat pozbawienia wolności 

w zakładzie karnym w Potulicach. Spotkaliśmy się, kiedy potrzebowałem 

kogoś do stróżowania na terenie budowy. Został celowo przeze mnie 

wyszukany jako pracownik. Wybrałem go po starannej penetracji „zasobów 

ludzkich” w pobliskiej wsi sądząc, że w relacjach pracodawca  
- pracownik będzie dobrym obiektem do rozpoznania naukowego. 

5.2.1 Dom rodzinny 
 W chwili narodzin Jurka toruńskie Rubinkowo było dzielnicą  

w intensywnej rozbudowie. Istniały wszelkie przesłanki ku temu, aby stało 

się nowoczesną i dobrą (czyli bezpieczną, ładną i wygodną) częścią miasta. 
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Władze jednak, stosując popularną wówczas strategię mieszania klas, 

intencjonalnie umieszczały w poszczególnych blokach lokatorów z różnych 

warstw społecznych. I tak ze sporą dozą prawdopodobieństwa można było 

zakładać, że w każdym rubinkowskim bloku mieszkają, w odpowiednich 

proporcjach, pracownicy uniwersytetu, lekarze, pracownicy wielkich 

toruńskich zakładów produkcyjnych (Elany, Merinotexu, Polchemu, czy 

kombinatu budowlanego), oraz ludzie z wysiedleń, czyli rodziny 

mieszkające na terenach przejętych przez miasto pod budowę dróg, czy 

molochów produkcyjnych.   Zgodnie z logiką uśredniania społeczeństwa 124

zakładano, że ci gorzej przystosowani do współżycia społecznego  
- przymusowo wysiedleni czy przestępcy - pod wpływem tych lepiej 

przystosowanych - inteligencji - zweryfikują swoją dotychczasową postawę 

i trwale ją zmienią, poprawią. Być może w ten sposób próbowano też 

(biorąc pod uwagę różnice pomiędzy lokatorami) nie dopuścić do 

zawiązywania się prawdziwych wspólnot lokalnych. 

Rodzina Jurka należała właśnie do tej ostatniej kategorii – „ludzi do 

poprawy”. Jeśli można o nim powiedzieć, że miał dom rodzinny, to należy 

z góry zaznaczyć, że było to środowisko patologiczne i patogenne. Rodzice 

to ludzie prości, oboje wpadli w alkoholizm, z którym nie potrafili sobie 

poradzić. W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych, w wyniku wysiedleń  
z jednej z podtoruńskich wsi (aneksja gruntów pod rozbudowę zakładu 

produkcyjnego), dostali mieszkanie na nowopowstającym osiedlu  
- Rubinkowie. W niewielkim mieszkaniu, na parterze wieżowca mieszkali 

rodzice, czterech synów i córka. Jurek był jednym z młodszych dzieci. To 

znaczy wszyscy, oprócz jednego brata, byli od niego o kilka lat starsi.  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W momencie, kiedy Jurka poznałem miał on 21 lat i już wówczas wszyscy 

jego starsi bracia jak i ojciec mieli na koncie wyroki sądowe, a niekiedy 

kary więzienia. Wszystkie ich występki miały charakter pospolity: 

kradzieże, rozboje, wyłudzenia i pobicia.  

Gdy najstarszy brat, po 3 latach spędzonych w więzieniu, nieco się 

ustatkował, założył własną rodzinę, znalazł pracę w piekarni, reszta 

rodziny, niejako ustępując mu miejsca, wyprowadziła się z Rubinkowa, do 

altanki na terenie ogródków działkowych pod miastem. Z owej altanki 

dzieci kolejno odchodziły.  

Pierwsza odeszła siostra, która poznała mężczyznę i wyprowadziła 

się do miasteczka położonego 25 km od Torunia. Siostra nigdy nie wzięła 

ślubu z poznanym mężczyzną, ten krótko po poczęciu dziecka zniknął z jej 

życia. Obecnie, dziewczyna mieszka ciągle poza Toruniem, zajmuje się 

dzieckiem, utrzymuje się z pomocy socjalnej i wsparcia kolejno 

poznawanych mężczyzn. Jest znana z „rozrywkowego” trybu życia.  

Średni brat, również po odbyciu wyroku (2 lata), postanowił założyć 

rodzinę. Poznał dziewczynę, urodziło się im dziecko i podobnie jak rodzice 

Jurka, zajęli altankę na ogródkach działkowych, z tym, że w innej części 

miasta.  

Jurek, tak jak jego bracia, z domu rodzinnego „wyfrunął” na 1,5 roku 

prosto do więzienia. Po odbyciu wyroku, krótko, to znaczy do poznania ze 

mną, zamieszkał ponownie z rodzicami.  

5.2.2 Szkoła 
Jurek ukończył masową szkołę podstawową. Już wówczas sprawiał 

problemy wychowawcze. Jak sam mówi, od początku w jego życiu obecny 

był kurator. Może nie zawsze kuratela dotyczyła bezpośrednio jego, ale 

jego braci, czy ojca. Mimo problemów wychowawczych nie był 

najgorszym uczniem, nie powtarzał żadnej klasy. Po ukończeniu szkoły 

podstawowej poszedł do zasadniczej szkoły gastronomicznej, gdzie miał 
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uczyć się zawodu cukiernika. Jak sam mówił, zrobił to, bo zawsze lubił 

słodycze. Szkoła gastronomiczna wykształciła go jednak do zawodu 

piekarza, co zawsze z pewnym żalem wspominał.   Szkoły jednak nie 125

skończył, do jej ukończenia zabrakło mu obowiązkowych praktyk, których 

nie był w stanie odbyć, ze względu na brak zainteresowania ewentualnych 

pracodawców jego osobą. Żadna z piekarń nie przyjęła Jurka na praktyki  
z dwóch powodów: po pierwsze, on sam nie bardzo się o to starał, jego 

„obowiązki pozaszkolne” nie bardzo mu na to pozwalały, po drugie, już 

wówczas miał on problemy z prawem.  

5.2.3 Praca 
Jurek, tuż po ukończeniu szkoły wykonywał różne zajęcia 

zarobkowe. Po pierwsze, działał w gangu złodziejskim. Grupa 

specjalizowała się w kradzieżach z mieszkań, okradaniu budów (okna, 

instalacje). Jurek na własną rękę dopuszczał się rozbojów. Czasem było to 

wyrywanie kobietom torebek na ulicy, czy terroryzowanie nastolatków  
z użyciem noża. Łupem jego padały najczęściej pieniądze, telefony 

komórkowe, zegarki, odzież. Sam ze swoich łupów raczej nie korzystał, 

tylko sprzedawał pośrednikom, paserom.  

Drugim jego zajęciem, choć dorywczym, była praca „na czarno”  
w firmie remontowo-budowlanej. Jurek wykonywał te najprostsze 

czynności, z czasem przechodząc do tych bardziej zaawansowanych. Na 

początku sprzątał, nosił materiały i narzędzia, robił wykopy, później został 

przeszkolony do malowania, kładzenia gładzi, tynków strukturalnych  
i innych robót wykończeniowych. Pracę w tym zakładzie porzucił, gdyż 

problem stanowiły dojazd i zakwaterowanie w miejscu gdzie działała 

firma, czyli w miasteczku oddalonym o 25 km od Torunia. Dość ważny,  
z punktu widzenia moich późniejszych doświadczeń, okazał się fakt, że 

Jurek przy każdej okazji, jako powód porzucenia pracy w zakładzie 
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remontowym, podawał nie rzeczywistą przyczynę – dojazdy, a jakoby 

zaległości w płatnościach za swoją pracę. 

U mnie Jurek rozpoczął pracę w maju 2004 roku. Po kolejnej 

kradzieży na swojej budowie, postanowiłem zatrudnić stróża. Umowa 

przewidywała pilnowanie terenu inwestycji w nocy – „od 20 do 8”. Jurek 

mieszkał około 8 km od budowy, a że na tej trasie nie kursował żaden 

autobus, zaoferowałem, że pożyczę mu rower. Dodatkowo deklarował, że 

nie posiada telefonu komórkowego, postanowiłem więc pożyczyć mu 

takowy z kartą umożliwiającą 30 minut rozmowy. Telefon wydawał się tu 

niezbędny do kontaktu ze mną w sytuacjach awaryjnych. Karta na 30 

minut, wydawała się być najzupełniej wystarczająca.  

Pierwsze sygnały, które kazały na Jurka nieco podejrzliwiej spojrzeć, 

przyszły od ekipy budowlanej. Robotnicy twierdzili, że któremuś z nich 

zginęła z ubrań „cywilnych” jakaś drobna suma pieniędzy. Kolejnym 

sygnałem był fakt, że którejś nocy po pracy musiałem pojechać na budowę. 

Przez nikogo niepokojony obszedłem cały plac, załatwiłem co miałem do 

załatwienia, a stróż, mimo, że nie wiedział kim jestem a nie mógł mnie 

rozpoznać, nie zareagował. Jak się okazało spał w najlepsze. Innym razem 

spotkałem go, około północy w centrum miasta. Stwierdził, że wyjątkowo 

nie ma go w pracy, ale już jedzie. Kilka dni później, Jurek poprosił mnie  
o nową kartę do telefonu, mówiąc, że poprzednia mu się wyczerpała. Jak 

się okazało na rozmowach do znajomych. Po około dwóch tygodniach 

Jurek zgłosił, że rower, który mu pożyczyłem, został ukradziony. Sytuacja 

stała się dla mnie trudna, bo gdyby nie fakt, że stał się on moim dłużnikiem 

- na sumę ponad 1000 zł. (wartość roweru) – to miałem go zamiar zwolnić 

za ogólną nierzetelności. Aby ułatwić mu spłatę długu, zaproponowałem 

jakieś proste prace dzienne, aby zarobił więcej pieniędzy i szybciej się ze 

mną rozliczył. Tak mijały kolejne miesiące, w czasie których Jurek zdążył 

się już zadomowić na budowie w pełnym tego słowa znaczeniu. Gdy 
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pomieszkiwał i odrabiał dług, dochodziły do mnie sygnały o spotkaniach 

młodzieży organizowanych bez mojej wiedzy i zgody na terenie inwestycji, 

czy też pośredniczeniu Jurka w handlu nielegalnym spirytusem. Co kilka 

dni Jurek w dzień brał wolne, bo jak tłumaczył jeździł do rodziców. Za 

którymś razem spotkałem go gdy wrócił. Był mocno nietrzeźwy. Nawet nie 

tłumaczył się, miał tylko do mnie żal, że musi cokolwiek odrabiać, i tak 

mało zarabia, a przecież „za dzieciaka, jak śmigał, miał w jeden dzień tyle 

co u mnie w miesiąc”.  

Późną jesienią, kiedy spłata długu zbliżała się już do końca, na 

budowie zdarzyła się, kolejna, poważna kradzież. Zginęły płytki 

podłogowe warte kilkaset złotych. Wina była ewidentnie Jurka, bo kradzież 

miała miejsce w nocy, pod jego nieobecność. Policja, nie podjęła czynności 

zmierzających do ustalenia sprawców, sugerując od razu winę Jurka. Nie 

wierzyłem w to. Wydawało mi się to mało prawdopodobne i mało logiczne. 

Ponownie, Jurek który miał zostać zwolniony, zostaje w pracy, w wyniku 

swojego kolejnego zaniedbania. Ponownie zaczyna się procedura 

odrabiania długu.  

Wszystko to trwało aż do początku wiosny. W tym czasie Jurek 

zdawał się pracować już tylko z łaski, jego działania miały już raczej 

charakter pozorowania pracy.  

W kwietniu, gdy dług był już odpracowany, a Jurek nie wywiązywał 

się nawet z obowiązku stróżowania, postanowiłem go zwolnić. Rozmowa 

była krótka, rzeczowa, starałem się być, na ile to było możliwe delikatny  
i spokojny. Również on to spokojnie przyjął. Po kilku dniach, kiedy już 

myślałem, że się go pozbyłem pojawił się u mnie ze starszym bratem. 

Żądali pieniędzy „na odchodne”. Wyliczyli sobie, że Jurkowi należą się 

pieniądze za okresy, w których odrabiał długi, bo nie przedstawiłem mu 

faktur, które by potwierdzały rzeczywistą wartość poniesionych przez 

siebie strat. Straszyli, próbowali, wymusić pieniądze. Wobec mojej 
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zdecydowanej odmowy, odeszli. Nazajutrz dowiedziałem się, że w nocy 

pojawili się na budowie i po zastraszeniu nowego stróża, zabrali kilka 

należących do mnie narzędzi elektrycznych. Od tego czasu Jurek już się na 

budowie nie pojawił.  

5.2.4 Rodzina 
Jurek nie myślał o własnej rodzinie. Miał dziewczynę, przynajmniej 

tak twierdził, ale niewiele o niej wspominał. Zdaje się raczej, że potrzebny 

był mu tylko status „posiadacza dziewczyny”, niż związek z kobietą, 

towarzyszką życia, jako taką.  

Wobec jego zachowań, dość zaskakujący był dla mnie fakt, że 

rodzinę jako instytucję, Jurek zdawał się cenić. Kiedy na początku zarobił  
u mnie jakieś pieniądze i był ze mną w hipermarkecie budowlanym, kupił 

karton płytek ceramicznych. Powiedział, że będzie to prezent dla 

najstarszego brata, tego, który zajął ich mieszkanie na Rubinkowie.  

W tonie wypowiedzi Jurka nie dało się również wyczuć żalu za 

przymusową eksmisję całej rodziny z mieszkania w blokowisku. On sam, 

podobnie jak reszta przeniesionych lokatorów, zdawał się godzić z faktem, 

że jeśli pojawia się coś normalnego, to oni - „rodzinny chaos”, muszą 

ustąpić temu miejsca.  

Więzi między rodzeństwem w tej rodzinie były dość mocne. Jurek 

często odwiedzał braci, korzystał z ich pomocy, nocował u nich. Przez jakiś 

czas pomieszkiwał u siostry poza Toruniem. Natomiast więzi między 

dziećmi a rodzicami były słabe. Jurek rzadko mówił o rodzicach, a jeśli już, 

to jako o tych, którym się w życiu nie powiodło. Ojciec to „alkoholik, który 

nawet zakombinować nie potrafił”.  

5.2.5 Ubóstwo 
Jurek bronił się przed ubóstwem, choć nigdy nie posmakował 

dobrobytu. Jego rodzina była uboga chyba od zawsze. Zdawał się 

realizować strategię, „mam mało, ale to co mam jest dobre”. Kiedy 

Zespół Monitorowania Zmian w Kulturze i Edukacji  ￤  www.accept.umk.pl



!  105

mieszkał na budowie przez ponad pół roku nie zgromadził żadnego 

dobytku. Jedyny poważny zakup jaki pamiętam to miska. Jurek 

wypracował całą strategię radzenia sobie, i posiadania, mimo ubóstwa. Za 

szafę służyła mu skrzynia wyrwana z baraku budowlanego, ubranie 

robocze pożyczył od robotnika z sąsiedniej budowy. W wiejskim sklepie 

już w pierwszym tygodniu założył sobie kredyt - „kreskę”. Kiedy 

brakowało mu ciepłej wody, skonstruował grzałkę elektryczną ze sznurka, 

patyków, i brzeszczota (patrz fot.).  

!  
Fotografia 1. Wyk. F. Nalaskowski !

Chwalił się, że to „więzienny patent”. Nie trzeba znać się specjalnie 

na technice aby wiedzieć, że używanie takiego „urządzenia” jest skrajnie 

niebezpieczne. Poza tym, to pomysł ogromnie energochłonny, który naraża 

na straty pracodawcę, płacącego rachunki za prąd. 

Obok strategii radzenia sobie ze sprawami błahymi – przedmiotami 

codziennego użytku, są też strategie dotyczące poważniejszych kwestii, jak 

choćby miejsca zamieszkania. Jurek, podobnie jak jego brat czy rodzice, 

nosił się z zamiarem 

n a b y c i a o g r ó d k a 

działkowego, na którym mógłby mieszkać. Okazuje się, że jest to 

pomysłowe rozwiązanie. Po pierwsze, pracownicze ogródki działkowe 

lokowane są w różnych miejscach, nierzadko w centrach miast. Po drugie 

jest to rozwiązanie tanie. Jurek twierdził, że za pośrednictwem brata 

znalazł starszą panią, która za 700 zł., gotowa była sprzedać Jurkowi swoją 
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trzystumetrową działkę z altanką, mieszczącą się na Rubinkowie. Taka 

ziemia jest nisko opodatkowana.  
W wypadku tej działki 36 zł. rocznie (12 gr. za metr rocznie). Opłaty za 

energię elektryczną są takie jak wszędzie, ale już na przykład koszt wody 

jest dzielony pośród wszystkich działkowców danej wspólnoty, czyli 

zarówno tych, którzy na swojej działce mieszkają cały rok, jak i tych, 

którzy bywają tu tylko sporadycznie. Polskie prawo zabrania mieszkania 

gdziekolwiek bez zameldowania, ale nie zabrania nocowania, czy 

przebywania dowolnego dnia, roku na swojej działce. Z formalnego punktu 

widzenia, jedyną niedogodnością w tej sytuacji jest brak możliwości 

zameldowania na działce, a co za tym idzie, na przykład przyjmowania 

poczty, co akurat nie stanowi dla badanego problemu.  

Inną strategią radzenia sobie z ubóstwem były kradzieże. Jurek kradł, 

jakby dla zachowania swoiście pojmowanej równowagi kapitału  
w społeczeństwie. Pewnego razu pojawił się z nowym, atrakcyjnym 

telefonem komórkowym. Na pytanie jednego z robotników, ile kosztowało 

owo urządzenie, odpowiedział z szelmowskim uśmiechem, że on za 

komórki nigdy nie płaci.  

5.2.6 Wykluczenie 
Jurek jest wykluczony ze społeczeństwa i jego kultury, ale w jego 

przypadku ważne wydaje się pytanie o to, czy został on wykluczony, czy 

na wykluczenie się zgodził, czy może wręcz sam się wykluczył?  

Zaprezentowana powyżej historia wskazuje, że wykluczenie Jurka 

ma wymiar ekonomiczny. Pozostają zatem jeszcze dwa ważne aspekty: 

uczestnictwo w polityce i kulturze. Jurek nie uczestniczy w kulturze. Nie 

posiada nawet dowodu osobistego, którego jak twierdzi nigdy nie odebrał  
z urzędu. Brak dowodu tożsamości uniemożliwia mu udział w wyborach, 

zakup mieszkania, czy choćby otwarcie konta w banku. Decyzją  
o nieodebraniu dowodu, Jurek dał sobie przepustkę do życia poza 
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formalnymi ramami społeczeństwa. Jakby dla „świętego spokoju” 

posługiwał się starą książeczką wojskową brata, na przykład wobec 

kontrolerów w miejskich środkach komunikacji. Na pytanie, czy poszedłby 

do wojska, odpowiada, że i owszem, ale skoro oni się po niego nie 

zgłaszają, to on do nich też nie będzie szedł. Jurek nie czytywał książek, 

nigdy nie wspominał o kinie, ale widywałem u niego krzyżówki. Jednak 

codziennie oglądał kolejne części brazylijskiego „tasiemca”, co jak sądzę, 

było jeszcze więziennym przyzwyczajeniem. O uczestnictwie Jurka  
w kulturze wysokiej też trudno byłoby mówić. Wiem, że był on raz, kilka 

lat temu, na meczu reprezentacji narodowej, skąd przywiózł biało-

czerwoną czapkę. Czapka ta, mimo niemodnego fasonu, a la kaszkiet, stała 

się nieodłącznym elementem jego stroju, wręcz wyróżnikiem. Nosił ją  
z dumą, tylko trudno wyrokować czy chodziło o dumę narodową, 

pamiątkę, czy trofeum.  

Kiedyś Jurek przyznał mi się do bycia dawcą krwi. Kilka razy do 

roku chodził oddać krew do szpitala, jak twierdził robił to za namową 

brata.  

Jego sfera towarzyska opiera się głównie na kontaktach  
z rodzeństwem. Niemniej jednak Jurek nie miał oporów przed 

poznawaniem ludzi, w stosunkowo krótkim czasie zakolegował się z ekipą 

budowlaną, znalazł sobie nawet kolegę pośród mieszkańców miejscowości, 

w której pracował na budowie. Dość istotny wydaje się jednak fakt, że nie 

utrzymywał on kontaktów z kolegami z osiedla, na którym przez prawie 

całe życie mieszkał. Być może była to taktyka unikania środowiska przez 

które miał kłopoty, a być może po prostu bał się pojawiać w środowisku 

swoich niedawnych kolegów z gangu.  

Osobnym obszarem wykluczenia w wypadku Jurka, były nakładane 

na niego kary izolacyjne. Jak się po czasie dowiedziałem, krótko przed tym 

jak rozpoczął u mnie pracę, wyszedł z więzienia. Odsiadywał wyrok  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1,5 roku za pobicie, ale nigdy o tym nie wspominał, ukrywał ten fragment 

biografii. Ma też wyrok 2,5 roku więzienia w zawieszeniu za rozboje.  

5.2.7 Podsumowanie 
W przypadku tego badanego, możemy obserwować pewną walkę.  

Po nauczce więzienia, za próby poprawiania swojej pozycji materialnej 

wbrew prawu i obowiązującym normom społecznym, Jurek podejmuje 

wysiłek poprawy. Znajduje zatrudnienie, szuka pomysłu na ustatkowanie 

się (plany zakupu działki), odcina się od przeszłości, zrywa kontakt  
z dawnymi kolegami. Droga ta zdaje się być jednak dla niego zbyt trudna, 

wymaga zbyt wiele poświęceń. Życie zgodnie z prawem, w 

społeczeństwie, wymaga odpowiedzialności za swoje czyny oraz 

rzetelności w pracy. Jurek nie miał łatwego życia, ale mimo wszystko dość 

szybko się poddawał.  
W punkcie krytycznym opowiedział mi, jaki to on jest teraz krzywdzony, 

„a za dzieciaka to miał…”. Po porażce próby życia w społeczeństwie, 

stopniowo oddala się od niego. Mimo pomocy ze strony innych, 

udzielających mu schronienia, dających mu pracę czy wsparcie, nie daje 

sobie rady.  

Epilogiem tej tragicznej (w sensie literackim) historii, niech będzie 

fakt, że w kilka miesięcy po zaprzestaniu pracy na mojej budowie, Jurek 

dopuścił się kilku rozbojów. Przy ostatnim z nich został ujęty na gorącym 

uczynku. Sąd skazał go na 8 lat pozbawienia wolności, jednocześnie 

odwieszając poprzedni wyrok – 2,5 roku. 

5.3 Badany III: Józef 
Józef ma obecnie 37 lat. Jest człowiekiem z pogranicza ekskluzji. 

Prowadzi bowiem ciągłą walkę o niewykluczenie zarówno siebie jak  
i rodziny. Jest „budowlańcem” o dość szerokich kompetencjach. Pracował 

u mnie około roku.  
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Badany jest typem lidera. Od pierwszego dnia było wiadomo, że to 

on rządzi. Towarzyszy temu wyraźna odpowiedzialność za całość prac. Jest 

bardzo pracowity i najwyraźniej zależy mu na utrzymaniu pracy. Jest też 

bez wątpienia inteligentny. Wydaje się mieć gotową odpowiedź na 

wszystkie pytania. Zawsze chciał być najbliżej szefa, być moją prawą ręką. 

Bał się o utratę zatrudnienia. Był w stanie występować przeciwko innym 

pracownikom, spiskować i donosić, jeśli taka strategia poprawiała jego 

własną pozycję. 

5.3.1 Dom rodzinny 
Wychowywał się w przeciętnej, zwyczajnej rodzinie. Oboje rodzice 

pracowali w Toruniu, ojciec był kierowcą, pracował dla poczty a matka 

pracowała jako krawcowa, głównie chałupniczo.  

Do ich rodziny należało niewielkie gospodarstwo rolne, znajdujące 

się na terenie dzisiejszego, sporego osiedla domów jednorodzinnych. Po 

śmierci ojca, Józef dostał cały majątek, który ze względu na powstające 

osiedle bardzo zyskał na wartości.  

Józef ma dwójkę rodzeństwa - starszego kilka lat brata i młodszą 

siostrę. Brat jest osobą niepracującą. Jeszcze kilka lat temu pracował  
w prosektorium poza Toruniem, ale został stamtąd zwolniony 

dyscyplinarnie, ze względu na alkoholizm. Brat Józefa obecnie utrzymuje 

się z prac dorywczych na budowach, czasem pomaga Józefowi, najczęściej 

jednak zbiera złom, grzyby, konwalie – wszystko na sprzedaż. Z siostrą 

Józef nie utrzymuje kontaktów. Możliwe, że przebywa ona od lat za 

granicą. 

Józef dobrze wspomina dzieciństwo, „szczenięce lata”. To był dobry 

dom, niczego w nim nie brakowało. Rodzice byli obecni, nie było tam 

wielkich problemów z alkoholem. Józef wspomina ojca jako człowieka 

surowego, ale sprawiedliwego.  
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Badany jest obecnie mocno skonfliktowany z rodzeństwem. Z siostrą 

nie rozmawiał od lat, brata ma za „menela”. U podłoża konfliktu zdaje się 

leżeć decyzja rodziców o uczynieniu Józefa jedynym spadkobiercą. Mama 

mieszka obecnie sama w mieszkaniu w bloku. Józef czasem ją odwiedza  
i na ile to konieczne pomaga w sprawach domowych, choć jak sam mówi 

najwięcej kłopotów ma matka z jego rodzeństwem.  

Dużą rolę w życiu tego badanego odegrał, i nadal odgrywa stryj, 

czego dowodzą częste opowieści z udziałem jego osoby. Nawet obecnie ów 

krewny często pomaga Józefowi, czy to w sprawach transportowych, czy 

wręcz w pracy budowlanej.  

5.3.2 Szkoła 
Józef nie był dobrym uczniem. Wprawdzie nie sprawiał kłopotów 

wychowawczych, ale jak sam stwierdził, od nauki wolał piłkę nożną. Po 

ukończeniu szkoły podstawowej, kontynuował naukę w zasadniczej szkole 

budowlanej. Wybór ten tłumaczy względami towarzyskimi. Jak mówi, 

wszyscy jego koledzy tam szli. W budowlance zdobywał zawód tynkarza. 

Wydaje się jednak, że szkoła nie wywarła na niego pozytywnego 

oddziaływania wychowawczego. Wspomina, że to w szkole, przy okazji 

praktyk na budowach, zaczął popijać alkohol. Także w szkole po raz 

pierwszy popróbował narkotyków (już w połowie lat 80-tych!). Pytany  
o nauczycieli, nie potrafi sobie przypomnieć nazwiska żadnego z nich.  
Z chłodem i zdawkowo stwierdza, że żadnemu z nich nic nie zawdzięcza. 

Po ukończeniu szkoły zawodowej nie podjął dalszej nauki, choćby  
w formie kursu. Mimo dość szerokich kwalifikacji budowlanych, jest 

praktycznie samoukiem.  

5.3.3 Praca 
Badany dość szybko podjął pracę. Pierwszą swoją posadę 

zawdzięcza ojcu, który odchodząc na emeryturę polecił go w swoim 
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przedsiębiorstwie. Józef, przez dwa lata jeździł, podobnie jak ojciec, dla 

poczty. 

Na początku lat 90-tych porzucił pracę na poczcie. Ruch ten 

tłumaczy niskimi zarobkami i propozycją, którą otrzymał od kolegi. Nowa 

praca polegała na przywożeniu z Niemiec używanych aut. Józef pracował 

jako kierowca, kilka razy w miesiącu, wraz z kolegami, jeździł za 

zachodnią granicę, skąd każdy z nich przyjeżdżał zakupionym tam autem. 

Proceder nie był legalny, gdyż nie uiszczano żadnych opłat celnych ani  

akcyzy. Często przewozowi aut towarzyszył przemyt innych artykułów  
- papierosów, alkoholu. Sprowadzony do kraju samochód miał przebijane 

numery rejestracyjne i otrzymywał „spadkowy” dowód rejestracyjny. Józef 

miał pełną świadomość nielegalności nowego zajęcia, ale jak mówił 

pieniądze były zbyt duże, aby się tym przejmował. Koniec pracy Józefa  
w „biznesie samochodowym” był skutkiem trzech czynników. Po pierwsze, 

nalegania świeżo poślubionej małżonki o zmianę zajęcia na 

bezpieczniejsze. Po drugie, utrata prawa jazdy za prowadzenie pod 

wpływem alkoholu. Po trzecie, początek aresztowań przez policję kolegów 

z „firmy”. Józef nie został postawiony przed sądem ani nie zgromadzono 

przeciwko niemu wystarczających dowodów, był jedynie przesłuchiwany 

w roli świadka.  

Następna posada badanego, była powrotem do zawodu wyuczonego. 

Józef rozpoczął pracę w firmie budowlanej. Mimo zatrudnienie  
w charakterze tynkarza, po krótkim czasie okazało się, że zobligowany jest 

do wykonywania również innych robót budowlanych – murarskich, 

ciesielskich, zbrojarskich, betoniarskich itd.. Szybko się tego nauczył.  
W firmie tej przepracował 4 lata. Z pracy został zwolniony praktycznie 

dyscyplinarnie, choć formalnie „za porozumieniem stron”. Zwolnienie było 

skutkiem przyłapania na spożywaniu alkoholu w pracy, a na domiar złego, 

Józef w przypływie szczerości i odwagi, zarzucił szefowi oszustwa  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i wykorzystywanie ludzi. Gdy teraz rozmawia się z Józefem o tamtej pracy, 

to faktycznie wspomina głównie despotycznego szefa, przez którego, jak 

twierdzi, nie mógł spać w nocy. 

Był to sam koniec lat 90-tych. W tym czasie los uśmiechnął się do 

Józefa. Otrzymał on od znajomego, propozycję wybudowania całego 

domu. Podjął się tego, i nie bez kłopotów w ciągu jednego roku udało mu 

się zadanie wykonać. Od tego czasu Józef zaczął funkcjonować jako 

jednoosobowa, ale nieformalna firma budowlana.   Szukał zleceń  126

w ogłoszeniach, pośród znajomych, często był polecany przez poprzednich 

zleceniodawców. Jego niewątpliwą zaletą były wówczas konkurencyjne 

ceny.  

W 2004 roku został zatrudniony przeze mnie. Zatrudnienie odbyło 

się w drodze przetargu. Po ogłoszeniu w gazecie z wymienionym zakresem 

prac do wykonania i przewidzianą ceną za całość, przyjmowałem 

potencjalnych zleceniobiorców na budowie, gdzie ci zapoznawali się  
z budynkiem i szczegółami zlecenia. Miałem zatem sposobność ocenić ich 

kompetencje i wiarygodność. Józef wydał mi się najbardziej odpowiedni, 

choć dałem się zwieść jego opowieściom o posiadanych przez niego 

kompetencjach, zasobach narzędzi i wieloosobowej brygadzie gotowej do 

pracy. Zgodnie z podpisaną umową, prace miały trwać 3 miesiące,  
a rozliczać mieliśmy się po połowie i na koniec. Józef już po 2 tygodniach 

poprosił o zaliczkę. Mimo, że postęp prac był znikomy, zgodziłem się. 

Pomimo ustalonych wcześniej reguł trudno postąpić inaczej wobec 

opowieści o głodnej rodzinie. Józef pracował uczciwie, choć należałoby 

mu niekiedy wytknąć brak faktycznych kompetencji. Kierował się w pracy 

zdrowym rozsądkiem, którym zastępował fachową wiedzę. Miewał też 

problemy ze współpracownikami. Ci, którzy coś potrafili, pewnie ze 

Zespół Monitorowania Zmian w Kulturze i Edukacji  ￤  www.accept.umk.pl

!  Szacuje się, że na polskim rynku usług budowlanych ponad 40% wykonawców to tzw. „ekipy” 126

nieformalne - zespoły, które wynagradza się do ręki, bez odprowadzania podatków, bez umów  
i ubezpieczeń. To znacznie obniża cenę usług. Nie zmienia to faktu, że najczęściej pracują w nich 
fachowcy znający się na swoim rzemiośle.



!  113

względów finansowych nie chcieli z nim współpracować. Natomiast ci, 

którzy godzili się na współpracę, mieli zazwyczaj poważne problemy  
z alkoholem, bądź nic nie potrafili. Stąd, nie zagrzewali długo miejsca.  

Problemy z pracownikami i brak wprawy w wykonywaniu pewnych 

robót, zaskutkowały złamaniem dość istotnej części umowy. Prace, zamiast 

ustalonych 3, trwały 8 miesięcy. Można w tym upatrywać obranej przez 

Józefa strategii. Dzięki tak długiemu okresowi zlecenia i wypracowanemu, 

przez niego systemowi pobierania zaliczek, miał on namiastkę stałej pracy, 

co w tej branży, a szczególnie w okresie zimowym jest bardzo ważne. 

Badany nie przyjmował moich tłumaczeń, że szybsze ukończenie prac 

pozwoli mu prędzej zainkasować umówione pieniądze, jak i szybciej 

znaleźć następne zlecenie.  

W pewnym momencie jednak, dało się zauważyć zintensyfikowanie 

wysiłków Józefa. Jak się okazało, a było to już wiosną, Józef dostał ofertę 

wyjazdu za granicę, do Anglii – jak mówił, z konkretną datą wylotu. Udało 

mu się pracę ukończyć - pracował nawet w noc przed wylotem.  

Jak się ostatecznie okazało, zamiast do Anglii, Józef wyjechał do 

Holandii, chociaż podobno na lotnisko jechał jeszcze z przekonaniem  
o pracy na wyspach. Przepracował tam 4 miesiące, i jak mówi, już musiał 

wracać do rodziny. Kilka miesięcy później, na zimę poleciał do pracy  
w Grecji, gdzie spędził 3 miesiące. Jak stwierdził, wyjazdy zarobkowe, 

mimo że opłacalne nie są dla niego, bo się w nich „nie czuje”.  

5.3.4 Rodzina 
W wypadku tego badanego, to rodzina zdaje się być głównym 

motorem jego działań. Józef ożenił się dość szybko, bo w wieku 24 lat, co 

jak sam mówi, było w jego środowisku wcześnie. To roztropności żony 

zawdzięcza wycofanie się z interesu samochodowego, a co za tym idzie, 

uniknięcie sporej kolizji z prawem. W obecnej chwili Józef z żoną  
i czwórką dzieci wynajmuje mieszkanie w kamienicy, w ubogiej części 
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miasta. Dzieci mają 2, 6, 8 i 11 lat, jedna dziewczynka – najstarsza –  
i chłopcy. Józef miał jeszcze jedno dziecko, ale z powodu wady wrodzonej 

zmarło ono krótko po urodzeniu. Chłopcy też nie są zdrowi, bo starszy  
z nich cierpi na poważną alergię, a młodszy urodził się z niewykształconą 

kończyną.  

Józef często podkreśla jak ważna jest dla niego żona i dzieci. To  
z ich powodu wyjeżdżał za granicę i wracał. Józef stara się poświęcać dużo 

czasu rodzinie. Mówi, że korzystając ze swojej nauczki, swoje dzieci „goni 

do nauki”. W męskim towarzystwie podkreśla miłość do żony i ich 

wspólnych „małżeńskich obowiązków”.  

Spora część dochodów Józefa przeznaczana jest na opiekę medyczną 

nad dziećmi.  

5.3.5 Ubóstwo 
Badany, pomimo podejmowania pracy, zdaje się ciągle mierzyć  

z ubóstwem. Jest jedynym żywicielem rodziny (w sumie 6 osób). Nie 

posiada już samochodu, nie wydaje pieniędzy na siebie ani żonę. Sam 

jeździ często rowerem. Gdy pracował u mnie, to przejeżdżał około 18 km 

w jedną stronę. Najczęściej korzysta z autobusów, choć zdarzyło się, że 

kiedy nie miał pieniędzy na bilet, przyszedł do pracy pieszo, a było to  
w zimie.  

Rodzina Józefa zmuszona jest korzystać z pomocy opieki społecznej. 

Józefa nie stać na myślenie o przyszłości. Wie, że gdyby zatrudnił się 

legalnie, to miałby opłacane, z myślą o przyszłości, składki ZUS-owskie. 

Wie też, że dostałby mniej pieniędzy „na rękę” niż otrzymuje pracując na 

czarno, a na to nie może sobie pozwolić.  

Mimo odziedziczenia ziemi po rodzicach, nie stał się człowiekiem 

zamożnym. W wyniku własnej nieznajomości rynku, sprzedał ziemię 

sąsiadowi, który po przekształceniu jej w działki budowlane zbił fortunę.  
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Józef z dziećmi i z żoną, nigdy nie był na wakacjach. Nie stać ich 

również na inne rozrywki, poza telewizją. Żona Józefa ubiera całą rodzinę 

w sklepach z odzieżą używaną.  

Sam badany bagatelizuje ciężką sytuację, zauważając, skądinąd 

słusznie, że na tle sąsiadów, powodzi mu się całkiem nieźle. O sytuacji 

Józefa niech świadczy fakt, że orientuje się on doskonale w cenach złomu, 

lokalizacjach punktów skupu, a większość jego narzędzi budowlanych 

pochodzi z punktów paserskich czyli handlujących rzeczami skradzionymi.  

5.3.6 Wykluczenie 
Józef, jak zauważyłem na wstępie, jest człowiekiem z pogranicza 

ekskluzji. Całe jego życie jest walką o niewyrzucenie poza nawias. Wie, że 

nie może sobie pozwolić na długi, bo one prowadzą do upadku, dlatego 

stara się ich nie mieć. Wie, że sam musi być przy rodzinie, aby ta 

przetrwała, dlatego też nie podejmuje ryzyka przestępstw, ze względu na 

zagrożenie więzieniem. Ma świadomość, że jest wielu, którzy są w jeszcze 

gorszej sytuacji niż on. On bowiem czasem bywa pracodawcą i może  
o sobie myśleć jako o firmie.  

Głównym czynnikiem ekskludującym go, jest czynnik ekonomiczny. 

To przez pieniądze nie może powiedzieć, że żyje mu się zupełnie 

normalnie. Kolejne, ewentualne pola wykluczenia, jawią się już mniej 

wyraźnie. Nie uczestniczy w polityce, choć jak sam mówi, brał kiedyś 

udział w wyborach, nie potrafi powiedzieć jakich, ani kiedy, ale wie, że 

głosował. Nie podejmuje działań społecznych, nie angażuje się w działanie 

żadnych organizacji, ale tłumaczy to dość wiarygodnie brakiem czasu.  

W kwestii religii należałoby go zakwalifikować jako osobę wierzącą 

acz niepraktykującą. Znamienny jest fakt przekonania o znaczeniu 

wydarzeń związanych z religijnymi obrzędami. I tak jak organizuje się 

chrzciny, przyjęcie, czy wesele, to koniecznie bardzo wystawne. Do tego 

stopnia, że kiedyś Józef tłumaczył przymus zainkasowania kolejnej 
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zaliczki, koniecznością uregulowania raty pożyczki wziętej na organizację 

przyjęcia syna. Choć i tu można dopatrywać się swoistego pragmatyzmu, 

ze względu na obowiązujący w jego środowisku zwyczaj obdarowywania 

„podmiotu danej imprezy” bardzo drogimi prezentami. W tym wypadku 

możemy więc mówić o swoistej inwestycji.  

Józef kompletnie nie uczestniczy w kulturze. Po raz kolejny 

należałoby to tłumaczyć brakiem czasu. Nie pamięta kiedy był w kinie, 

nigdy nie był w teatrze. Jak mówi, żona czasem pójdzie na koncert  
z dziećmi, chodzi oczywiście o darmowe koncerty odbywające się przy 

okazji letnich imprez plenerowych. Nie ogląda specjalnie telewizji, nawet 

nie zagląda do gazet. Jak mówi, żona czasem pożyczy sobie od sąsiadki 

gazetę kolorową czy też codzienną, z której przejrzy ogłoszenia. Jedynym 

śladem łączącym Józefa z kulturą, jest fakt, że przyznał się do tego, iż przy 

okazji odkupił od pasera aparat fotograficzny.  

 W wymiarze towarzyskim trzeba uznać Józefa za człowieka 

umiarkowanie uczestniczącego. Jego jedynymi sytuacjami towarzyskim są 

imprezy rodzinne albo piwo wypijane z kolegami podczas przerwy w pracy 

na budowie.  

Józef swoją przynależność do społeczeństwa buduje na jeszcze 

jednej kwestii – przeszłości. Tu wyjaśnia: Wprawdzie teraz mam troszkę 

problemów, głównie finansowych, ale wcześniej to byłem ho-ho! Józef 

często raczy rozmówców wiarygodnymi opowieściami z młodości. 

Opowiada o czasach, w których miał pieniądze, działał w „prestiżowym” 

interesie samochodowym, wydawał pieniądze na samochody, odzież czy po 

prostu rozrywki. 
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Fotografia 2. Wyk. F. Nalaskowski !
 Dowodem - pamiątką tamtych czasów jest rzucający się w oczy, 

złoty (prawdopodobnie) łańcuch na jego szyi, z którym nigdy się nie 

rozstaje. To właśnie ta przeszłość, posmakowanie „normalnego” życia, 

zdaje się utrzymywać ciągle jego świadomość w społeczeństwie. 

5.3.7 Podsumowanie 
O badanym można by myśleć jako o bohaterze. Podejmuje bowiem 

niemal heroiczny trud utrzymania swojej rodziny, zaspokojenia jej 

ponadnormalnych, ze względu na kalectwo dzieci, potrzeb. Badany żyje 

dniem dzisiejszym, gospodaruje środkami ostrożnie, ale wydaje się nie 

troszczyć o przyszłość. Zdaje się nie mieć świadomości, że znajduje się na 

końcu ślepej uliczki. Potrzeby jego rodziny nie będą maleć,  
a prawdopodobnie wraz z wiekiem dzieci będą rosnąć. On nie jest w stanie 

zwiększyć swoich dochodów - nie stać go na prowadzenie legalnej firmy, 

jest za stary aby zmienić branżę, nie umie rozwinąć obecnej działalności. 

Sytuacja z jego emeryturą może okazać się zupełnie dramatyczna, gdyż nie 

odprowadza on składek do ZUS-u. Żona nie pracuje i nigdy nie pracowała. 

Jedynym światełkiem w tunelu mogą się okazać dorosłe, wdzięczne dzieci.  
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5.4 Badany IV: Dziadek 
Dziadek to autentyczny pseudonim Andrzeja M. Tak go nazywają 

współpracownicy. Obecnie ma on ponad 60 lat. Mimo swojego wieku  
i przebytego zawału wydaje się być ciągle energiczny. Wykonywał u mnie 

tylko jedno zlecenie - układał płytki. Jednak jak go poznałem wydał się na 

tyle interesujący, że uczyniłem zeń obiekt badania.  

Dziadek jest obecnie rencistą. To przykład człowieka bezwzględnie  
i nie z własnej woli ekskludowanego.  

5.4.1 Dom rodzinny 
Dziadek wychowywał się w Gdańsku. Ojciec był zawodowym 

działaczem partyjnym. Badany nie chce mówić o swoich rodzicach. 

Tłumaczy, że słabo ich pamięta. Odniosłem jednak wrażenie, że ojca trochę 

się wstydzi. Kiedy miał 15 lat wraz z rodziną wyprowadził się do Elbląga, 

gdzie ojciec został skierowany do pracy w miejscowym komitecie PZPR. 

Tam, wraz z rodzicami mieszkał do momentu usamodzielnienia się, czyli 

do 20 roku życia. Przez długie lata nie utrzymywał kontaktu z rodzicami. 

Odwiedził ich tylko kilka razy. Mówi o tym niechętnie i z dużymi oporami.

  

O rodzeństwie, jak i innej rodzinie Dziadka niewiele wiadomo 

oprócz tego, że nikt z jego bliskich nie zamieszkuje w Toruniu, a żyją 

głównie na północy Polski.  

5.4.2 Szkoła 
Również o szkole Dziadek nie potrafi powiedzieć zbyt wiele, 

zasłaniając się niepamięcią. Wiadomo jednak, że po ukończeniu szkoły 

podstawowej, naukę kontynuował w zasadniczej szkole budowlanej, po 

ukończeniu której zdobył maturę w systemie wieczorowym.  

Pytany o refleksję nad swoją edukacją mówi, że skończył szkołę 

dobrą, bo surową. Wyraźnie i w różnych kontekstach buduje opozycję do 

dzisiejszego obrazu edukacji. W swoich „poglądach pedagogicznych” 
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bywa skrajny. Mówiąc o karach fizycznych wobec dzieci nie kryje swojego 

radykalizmu. Wspomina nawet o karach „prewencyjnych”, czyli 

wymierzanych niejako na zaś, za uchybienia, których jeszcze nie było.  

5.4.3 Praca 
Dziadek jest typowym, można powiedzieć przeciętnym człowiekiem 

pracy z PRL. Jest wymarzonym propagandowo obiektem. Robotnik, który 

swoim uporem zdobył wykształcenie średnie godząc pracę zawodową ze 

szkołą wieczorową. Człowiek o „słusznym” pochodzeniu.  

Badany, zaraz po ukończeniu szkoły budowlanej znalazł zatrudnienie 

w przedsiębiorstwie budowlanym w Elblągu. Po kilku latach zdecydował 

się jednak, na przenosiny do większego miasta. Elbląg nie liczył wówczas 

nawet 100 tys. mieszkańców. Miał do wyboru Gdańsk lub Toruń. Postawił 

na Toruń tłumacząc mi, że Gdańsk już znał.  

Także w Toruniu szybko znalazł pracę i to również  
w przedsiębiorstwie budowlanym. Był to dla niego, jak sam wspomina, 

dobry czas. Zarabiał godziwe pieniądze, był pracowity i doceniany, piął się 

po szczeblach zakładowej kariery. Znajdował czas na naukę  
i wielkomiejskie rozrywki - w jego wypadku alkohol i kobiety.  

Za swoje wysiłki w pracy był kilkakrotnie odznaczany - głównie 

medalami branżowymi. Po krótkim czasie został brygadzistą a później 

majstrem. Awansował także w cechu rzemiosł, gdzie po stopniu czeladnika 

uzyskał stopień mistrza murarskiego. Do tej pory w rozmowach 

związanych z pracą przedstawia się, używając tytułu: Mistrz murarski 

Andrzej M...ski, co w całości tworzy zgrabną rymowankę.  

Taka sytuacja trwała do połowy lat osiemdziesiątych. W klimacie 

politycznego rozluźnienia upatrywał możliwości realizowania inicjatywy 

prywatnej. Postanowił założyć własny zakład budowlany. Prócz niego  
– właściciela i szefa w jednej osobie – załogę firmy stanowili pracownicy  
z poprzedniego zakładu pracy. Andrzej, przeszczepił na grunt działalności 
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prywatnej organizm „pożyczony” z przedsiębiorstwa państwowego  
– kompletną brygadę budowlaną. Wiodło mu się bardzo dobrze. Nagle  
z przodownika pracy stał się „prywaciarzem”. Badany wydaje się dziś nie 

dostrzegać tu żadnego dysonansu. Jego firma dysponowała dwoma 

własnymi samochodami, niezbędnym zapleczem narzędziowym 

pozyskanymi, podobnie jak wszystkie materiały budowlane,  
z przedsiębiorstw państwowych. Dzięki wielu znajomościom, Andrzej 

całkiem sprawnie zaopatrywał swój zakład w przedsiębiorstwach 

państwowych, w niekoniecznie oficjalny sposób. W zasadzie niewiele 

kupował, a niemal wszystko „załatwiał”.  

Firma Dziadka działała, do połowy lat 90-tych, kiedy to 

zbankrutowała. Andrzej nie do końca potrafi zdiagnozować przyczyny 

swojej porażki. Z dzisiejszej perspektywy można jednak zaryzykować 

twierdzenie, że złożyło się na to kilka przyczyn. Po pierwsze, 

przedsiębiorstwo było prowadzone i zarządzane w dość archaiczny sposób. 

Zyski były przejadane, nie czyniono najmniejszych inwestycji, sprzęt się 

starzał, ludzie pracowali jak w poprzednim systemie. Zaopatrzenie 

dokonywane „po znajomości”, „na lewo” się skończyło. Dziadek nie 

widział sensu prowadzenie jakichkolwiek działań reklamowych. Do tego 

doszła jeszcze olbrzymia konkurencja na rynku. Wreszcie bodaj największe 

utrudnienie – mentalność załogi i szefa, przekonanych o braku wyraźnych 

związków między rzetelnością i jakością pracy a ilością zleceń, czy 

zysków.  

Krótko po upadku firmy Dziadek przeszedł zawał serca. Choroba 

uniemożliwiła mu wysiłek fizyczny i ciągłe mierzenie się ze stresem. 

Przeszedł na rentę. Po wyczerpaniu się oszczędności powrócił na rynek  
w skali mikro. Raz w tygodniu daje bezpłatne ogłoszenie w lokalnej 

gazecie o usługach budowlano-remontowych. Głównie kładzie płytki lub 

gładzie. Cięższych prac nie chce bo nie może się podejmować.  
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Właśnie poprzez ogłoszenie prasowe go poznałem. Miał do 

wykonania ułożenie kilku metrów płytek. Zadanie którego nie zdążył 

dokończyć inny wykonawca. Od razu dał się poznać jako fachowiec starej 

daty. Do pracy pierwszego dnia przyszedł „po kieliszku”, kazał się 

przywieźć spod domu na budowę. Jako inwestor i pracodawca zmuszony 

byłem do noszenia mu narzędzi. Pracę wykonywał rzetelnie, aczkolwiek  
w połowie zlecenia stwierdził, że to musi kosztować więcej niż się 

umawialiśmy. Po moim sprzeciwie i propozycji zakończenia w związku  
z tym współpracy, pozostał przy pierwotnych ustaleniach.  

Dziadek miał zawsze sporo do powiedzenia, głównie były to 

„budowlane frazesy”. Często w rozmowie o pieniądzach powtarzał „jak 

ktoś się buduje, to się go nie żałuje”, czy „w pracy się nie pije alkoholu, 

tylko piwo”. Około południa robił sobie godziną przerwę na kanapkę  
i piwo. Wymagał tego także od wszystkich innych zatrudnionych u mnie 

ludzi. Jak twierdził „przerwa nam się ustawowo należy”. 

Każdego dnia kiedy u mnie pracował, przywoziłem go na budowę  
i odwoziłem do domu. Za każdym razem kiedy go odbierałem spod domu, 

o 7.45 zgodnie z wytycznymi, czułem od niego wysokoprocentowy 

alkohol, którego spożywania się uparcie wypierał.  

Chętnie wyrażał opinie o pracy innych fachowców, ale zawsze 

negatywne. Jeśli chodzi o jakość jego pracy, to trudno mieć jakiekolwiek 

zastrzeżenie. Był precyzyjny, miał fachową wiedzę i doświadczenie. Wiele 

do życzenia pozostawiała jednak jego postawa (spóźnienia, roszczenia, 

drobne ale liczne oszustwa, alkohol). Nigdy też po sobie nie sprzątał, 

uważając, że nie należy to już do jego obowiązków. W dużej mierze 

przypominał „fachowca” - bohatera PRL-owskich dowcipów 

kabaretowych. 
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5.4.4 Rodzina 
Sytuacja rodziny Dziadka jest nader złożona. Przez swoją skłonność 

do płci przeciwnej trzy razy wstępował w związek małżeński. Dodatkowo, 

czym się chwali, regularnie miał kochanki. Z jego opowieści dość jasno 

wynika, że to on zmieniał kobiety, czyli związki rozpadały się z jego winy. 

Dziadek doczekał się ósemki dzieci. Z żadnym z nich, prócz córki, nie 

utrzymuje kontaktów. Podobnie sprawa ma się z żonami, bo tylko  
z ostatnią czasem się widuje.  

Obecnie mieszka z córką. Na rozwiązanie takie wydaje się być wręcz 

skazany, gdyż nie stać go na własny lokal. Zajmuje mały pokoik, reszta 

mieszkania zajmowana jest przez córkę z dzieckiem i konkubentem. 

Andrzej wydaje się szczerze nienawidzić córki, bardzo źle się o niej 

wyraża, życzy jej jak najgorzej. Stosunek do córki wydaje się być 

wynikiem napiętej atmosfery i ciasnoty w mieszkaniu. Dziadek wyraża się 

źle również o innych dawnych swoich bliskich (żonach, dzieciach),  
z których części nie widział od rozwodów – dziesiątki lat. Ma do nich żal, 

że nie interesują się jego losem, nie przejawiają żadnej inicjatywy dla 

poprawy jego sytuacji. Badany zdaje się nie brać pod uwagę faktu, że to on 

był winien rozpadu rodzin. To on od nich odchodził.  

Dziadek, mimo swojego wieku, uwielbia snuć erotyczne gawędy. 

Zdarzało mu się opowiadać o swoich bieżących doświadczeniach 

seksualnych. Opowiada jak dzień wcześniej poznał bliżej sąsiadki: matkę  
i córkę, prowadzące nieformalną agencję towarzyską w bloku naprzeciwko. 

Innym razem skarżył się przed wszystkimi pracownikami budowy na swoje 

problemy natury seksualno-fizjologicznej, związane z wiekiem. Pewnego 

razu poprosił o zaliczkę, bo jak tłumaczył musi koniecznie „zainwestować 

w kobietę”, „bo ze sztywnym nie będzie chodził”. Przekonywał też, że 

mimo rozejścia się ze swoją ostatnią żoną, która obecnie żyje z jego 

„najlepszym kumplem”, ciągle zdarza im się spędzać wspólne noce, przy 

aprobacie jej nowego partnera.  
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5.4.5 Ubóstwo 
Andrzej jest ubogi. W jego przypadku jest to dość szczególne 

ubóstwo, gdyż przez większość swojego życia żył w większym czy 

mniejszym dostatku. Dziadek został dość brutalnie strącony ze stabilnego 

szczebla ekonomicznej drabiny na poziom bliski dna.  

Obecnie utrzymuje się z renty w wysokości 470 zł. miesięcznie, oraz 

podejmowanych czasem zleceń. W 2005 roku miał ich 4 i nie zarobił na 

nich więcej niż 1500 zł..  

Andrzej, na mocy umowy z córką zobligowany jest do płacenia 

proporcjonalnej części opłat za mieszkanie. Z telefonu nie korzysta. Sam 

robi sobie zakupy, trzymając swoją żywność w osobnej części chłodziarki. 

Mieszkanie z córką bardzo mu doskwiera. Skarży się na ginące z lodówki 

jedzenie, czy dotkliwe błahostki, jak złośliwe odłączanie anteny od jego 

telewizora, czy nie przekazywanie poczty.  

Badany wypracował całą strategię radzenia sobie z ubóstwem.  
W wolnych chwilach zbiera puszki aluminiowe po piwie. Nawet kiedy 

podjechałem z nim do hurtowni budowlanej, poinformował mnie, że  
w czasie, kiedy ja będę robił zakupy on się przespaceruje. Ze „spaceru” 

wrócił zadowolony, z czterema zgniecionymi puszkami. Opowiada, jak 

latem bierze rower i jeździ po osiedlu, penetrując krzaki i inne sprzyjające 

spożywaniu alkoholu zakątki, w poszukiwaniu aluminium. Kilogram 

aluminium w skupie kosztuje około 4 zł., na kilogram składa się około  
40 puszek. Dziadek zdradził mi swój mały sekret. Do każdej z puszek, 

przed zgnieceniem wkłada maleńki kamyczek, przez co ich waga się 

zwiększa. Z zebranym materiałem jeździ do punktów skupu, w których 

lokalizacji się dobrze orientuje. Twierdzi, że opłaca mu się nawet zawieźć 

puszki do punktu kilka kilometrów dalej jeśli płaci się tam parę groszy 

więcej za kilogram.  

Inną strategią Andrzeja jest unikanie „niepotrzebnych” wydatków. 

Gazety codzienne, za zgodą zaprzyjaźnionej obsługi sklepu, czyta „na 
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miejscu”. Chleb kupuje wczorajszy. W weekendy jeździ bezpłatnym 

autobusem do centrum handlowego, gdzie w hipermarkecie korzysta  
z bezpłatnych promocji spożywczych. Do każdej z hostess oferujących 

próbki, potrafi w czasie „zakupów” podejść nawet kilkanaście razy. 

Kontakty ze mną tak ustalił, abym to ja dzwonił na jego numer domowy  
o określonej godzinie. To znaczy wtedy, kiedy będzie czekał przy telefonie 

i w mieszkaniu nie będzie innych domowników. 

5.4.6 Wykluczenie 
W przypadku tego badanego, możemy mówić o równym 

wykluczeniu na wszystkich obszarach. Jeśli nie jest ono głębokie, to  
z pewnością występuje w podobnym stopniu na wszystkich polach. 

Ekskluzja ekonomiczna, ze wszystkich zarysowana najwyraźniej, 

jest skutkiem zaniedbań, czy też braku przystosowania w nowej 

rzeczywistości gospodarczej kraju. Andrzej ma trudności z utrzymaniem, 

utrzymaniem jedynie siebie. Wysokość jego regularnych dochodów zmusza 

go do poszukiwania inny źródeł finansowych. Niemniej jednak, najczęściej 

udaje mu się „łączyć koniec z końcem”. Nie może on służyć za przykład 

osoby nie posiadającej niczego, jak to bywało w przypadku innych 

badanych. 

W odniesieniu do spraw związanych z bieżącym życiem 

społecznym, Andrzej nie odbiega specjalnie od przeciętnej. Ma olbrzymi 

żal do obecnych władz za „zniszczenie państwa”, chętnie opowiada się za 

rozwiązaniami socjalnymi, nawet kiedy brzmią populistycznie. Jak 

twierdzi, kiedyś chodził głosować na partie lewicowe, ale przestał, bo nie 

widzi w tym już sensu - „tu i tak nic się nie zmieni”. Wobec państwa, 

podobnie jak otoczenia, wykazuje postawę wyłącznie roszczeniową.  

Dziadek umiarkowanie uczestniczy w kulturze. Z racji dużej ilości 

wolnego czasu chętnie ogląda telewizję, głównie seriale, regularnie czytuje 
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prasę – w sklepie. Jak mówi, czasem pójdzie na jakiś festyn, bo 

organizowane są one tuż za jego blokiem. 

Dużym problemem Andrzeja jest samotność. Nie utrzymuje on 

kontaktów z kolegami ze starego przedsiębiorstwa. Nie ma również 

kontaktów z rodziną. Kontakty z córką nie poprawiają tego obrazu. Jedyne 

mu bliskie, czy życzliwe osoby, które ujawniają się w jego narracji to panie 

z obsługi osiedlowego sklepu i wcześniej wspomniane sąsiadki prowadzące 

agencję towarzyską. Tak do końca nie wiadomo też ile jest prawdy w jego 

opowieściach erotycznych. 

5.4.7 Podsumowanie 
Dziadek ma żal do całego świata za sytuację w jakiej się znalazł. 

Brak mu jednak refleksji nad ewentualnymi swoimi zaniedbaniami, 

błędami w przeszłość. Badany zdaje się uważać patologię swojej rodziny 

za zbieg nieszczęśliwych przypadków, ewentualnie zmowę rodzinną.  

W życiu zawodowym trudno mu wykazać jakieś błędy. Być może 

okazał się mało frasobliwy, być może zgubił go brak umiejętności 

przewidywania czy elastyczności. Natomiast wszystkie powyższe 

ułomności, podobnie jak problemy obecnej egzystencji, w wypadku 

Andrzeja, są chyba pochodną wieku. Dziadek jest za stary aby zaczynać od 

początku, za stary był już chyba, kiedy miał się przystosować do 

gospodarki wolnorynkowej. Za stary jest aby znaleźć sposób na nowe 

pieniądze. Wreszcie jest za stary, za wiele czasu minęło, aby mógł naprawić 

swoje układy rodzinne.  

5.5 Badany V: Zdzisław 
Badany ma 46 lat i wydaje się być osobą najgłębiej wykluczoną, 

spośród prezentowanych dotąd badanych. Jego udziałem stały się 

wszystkie, poważne doświadczenia ekskluzji. Bezdomność, porzucenie  
w dzieciństwie przez własną rodzinę, wieloletnie pobyty w zakładach 
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karnych. Mimo wszystkich tych przeżyć, wciąż zdaje się być osobą 

aktywną i nie pozbawioną nadziei. 

Z badanym spotkałem się po raz pierwszy przed moim domem, 

gdzie zabierał aluminiowe puszki. Widywałem go tutaj już wcześniej. 

Przychodził od kilku miesięcy, zawsze w ten sam dzień tygodnia  
i o podobnej porze. Z początku zachowywał się jak złodziej. Skradał się  
w okolicach śmietnika, rozglądał i najwyraźniej nie był pewien czy może 

„przywłaszczyć” sobie znajdujące się tam przedmioty. Kiedyś 

powiedziałem mu „dzień dobry”, wyraźnie dając do zrozumienia, że 

akceptuję jego przeszukiwanie śmieci. Od tego czasu zawsze kłaniał się 

pierwszy. Z czasem doszło do zdawkowych rozmów o pogodzie, etc. 

Potem zaskoczył mnie swoją pozytywną reakcją na propozycję 

poddania badaniu. Jak tłumaczył, chciał komuś „mózgowemu” 

opowiedzieć swoją historię. Początkowo myślałem, że „przynętą” będzie 

poczęstunek piwem, o którym wspomniałem. Jak się jednak okazało, 

Zdzisław nigdy nie dopijał nawet jednego.  

5.5.1 Dom rodzinny 
W wypadku tego badanego, kategoria domu rodzinnego jest jedynie 

pewnym skrótem myślowym.  

Zdzisław w wieku 4 lat został oddany do domu dziecka. Nie do 

końca znane są motywy, którymi kierowała się matka. Zwłaszcza, że 

Zdzisław był jedynym z trójki rodzeństwa, oddanym do ośrodka 

opiekuńczego. Badany bardzo źle wspomina ten okres. Skarży się na 

metody wychowania w domu dziecka, a właściwie na ich brak. Działania 

podejmowane przez opiekunów w tym zakresie, miały za zadanie jedynie 

utrzymanie porządku i spokoju, a nie modelowanie tożsamości. 

Szczególnie źle Zdzisław wspomina kary fizyczne, których często 

doświadczał. Jeśli jego opowieści na ten temat nie są przesadzone, to 

należy stwierdzić, że obchodzono się z nim okrutnie.  
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Badany nigdy nie miał kontaktów z rodzeństwem, podobnie jak  
i z matką. Z jego narracji można wychwycić strzępki faktów odnośnie 

rodziny. Starszemu bratu podobno dobrze się powodzi. Do matki ma 

natomiast żal za to, że krótko przed śmiercią, przepisując mieszkanie na 

jego siostrę, wymeldowała go z lokalu, w którym nota bene od 40 lat nawet 

się nie pojawił. 

Pewne piętno w psychice Zdzisława pozostawił fakt, że w wieku  
6 lat stanął przed szansą adopcji. Mówi, że pamięta nawet swoich 

niedoszłych rodziców. „Podjechali Warszawą”, byli dla niego szansą na 

normalne życie. Do adopcji jednak nie doszło, ze względu na nie do końca 

wyjaśnioną sytuację prawną Zdzisława. 

W domu dziecka badany przebywał do 15 roku życia, to jest do 

momentu kiedy skończył szkołę podstawową i przeszedł do szkoły  
z internatem.  

5.5.2 Szkoła 
Zdzisław był słabym uczniem. Nie przykładał się do nauki i sprawiał 

pewne problemy wychowawcze. Mówi, że miewał okresy zainteresowania 

pewnymi przedmiotami, na przykład geografią, kiedy to nauczył się 

wszystkich 168 nazw państw wraz ze stolicami.  

Po ukończeniu szkoły podstawowej przeprowadził się do Torunia, 

gdzie zamieszkał w internacie. Rozpoczął naukę w zasadniczej szkole 

budowlanej. Uczył się zawodu mechanika maszyn budowlanych. Marzyła 

mu się praca mechanika i operatora koparek, dźwigów. Rzeczywistość 

okazała się nieco inna. W praktyce miał naprawiać tylko betoniarki, a na 

operatora okazał się za młody, bo w chwili ukończenia szkoły miał 17 lat.  

Jak sam mówi, w szkole miał opinię łobuza i durnia. Jednak jego 

występki nie miały bardzo poważnego charakteru, ot przeszkadzanie na 

lekcji czy sporadyczne wagary.  
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Pomimo pewnych problemów dobrze wspomina czasy szkoły 

zawodowej. Miał jeszcze zapewnioną od państwa opiekę, dorabiał sobie  
w szkolnych warsztatach. Nie był poddany już ścisłej kontroli 

wychowawców, opiekunów. Był to dla niego czas względnej swobody, 

wolności, jakaś namiastka szczęśliwego dzieciństwa.  

Zdzisław, mimo ukończenia szkoły o profilu budowlanym nigdy  
w życiu nie podjął pracy w tej branży.  

Do kariery szkolnej badanego należy dodać jeszcze dwa epizody. 

Pierwszy, to ukończenie zasadniczej szkoły górniczej na Śląsku, nauka ze 

względu na powtarzanie się niektórych przedmiotów z „budowlanki”, 

trwała zaledwie rok. Drugim epizodem, było przyuczenie do zawodu 

tapicera meblowego, ale to miało miejsce już w zakładzie karnym.  

5.5.3 Praca 
Krótko po ukończeniu szkoły, badany wyjechał na Śląsk. 

Towarzyszył mu kuzyn Jasiu, który właśnie opuścił dom poprawczy  
w Grudziądzu. Chłopcy traktowali tę podróż jak przygodę życia, poznanie 

nowego świata. Wyjazd trwał trzy miesiące. W tym czasie dorabiali sobie 

pomagając w zaopatrzeniu jednej ze śląskich szkół. Dużo się bawili, pili 

alkohol i poznawali kobiety. Zapisali się do szkoły górniczej. Po trzech 

miesiącach postanowili odwiedzić rodzinne miasto – Toruń. W Toruniu 

wdali się w bójkę z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Zostali 

aresztowani i osądzeni. Jasiu został skazany na 4 lata więzienia, Zdzisław 

na 3 lata w zawieszeniu.  

Badany postanowił sam wrócić na Śląsk. Ukończył szkołę górniczą  
i podjął pracę w jednej z katowickich kopalń. Bardzo dobrze wspomina ten 

czas. Miał godziwą pracę, mieszkanie. Jedyne co mu doskwierało to 

samotność, brak kontaktu z rodziną, a właściwie to brak rodziny.  

Po czterech latach Zdzisław postanowił odwiedzić Toruń, gdzie 

wyszedł już z więzienia kuzyn. Pobyt zamienił się w wielką libację. 
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Panowie zaczęli wspólną zabawę, kiedy skończyły się pieniądze zaczęli  
- jak to nazwał - „świrować”, aby je zdobyć. Dopuszczali się kradzieży, 

włamań i rozbojów. Siłą rzeczy, badany traci pracę w kopalni i zrywa ze 

„śląskim życiem”. Po kilku miesiącach przestępczej działalności zostali 

ujęci przez milicję. Jasiu został skazany na 12 lat pozbawiania wolności. 

Zdzisław otrzymał sześcioletni wyrok i grzywnę, dodatkowo został 

odwieszony poprzedni, trzyletni, wyrok. Badany trafił do więzienia na  
9 lat. 

Większość kary odbył w zakładzie karnym w Potulicach – 7 lat. 

Pobyt za kratami był najgorszym życiowym doświadczeniem Zdzisława. 

Zdarzały mu się utarczki z administracją więzienną i współwięźniami. 

Należał do grupy grypsujących, co oznacza, że miał wśród współwięźniów 

nieco więcej praw, ale i obowiązków. Pracował w przywięziennym 

zakładzie tapicerskim.  

Z perspektywy czasu badany dostrzega jedną ważną, wartościową 

rzecz w instytucji więzienia – przejrzystość prawa. Jak mówi, aby mieć 

spokój, szacunek współwięźniów wystarczyło trzymać się trzech prostych 

zasad: „Nie „sprzedawaj” kolegów. Nie kłam. Nie ubliżaj.” Ten 

uproszczony system wartości wydaje się być tym, za czym tęsknił na 

wolności.  

Po wyjściu na wolność Zdzisław nie miał nic, prócz pieniędzy na 

bilet do Torunia. Nawet ubranie w którym szedł do więzienia, nadgryzione 

zębem czasu, nie nadawało się już do noszenia. W mieście próbował 

znaleźć pracę – bezskutecznie. Nie miał nikogo, do kogo mógłby się 

zwrócić o pomoc – rodziny, znajomych. W akcie desperacji, udał się do 

prezydenta miasta, by prosić o pomoc. Za wstawiennictwem urzędnika 

otrzymał pracę w kombinacie budowlanym i miejsce w hotelu 

robotniczym. Dorabiał też sobie, rozładowując wagony kolejowe. 
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Większość zarobionych przez niego pieniędzy przeznaczana była na spłatę 

grzywny.  

Po czasie udało mu się zmienić pracę na lepszą. Został członkiem 

ekipy wywozowej MPO - śmieciarzem. Pracował tak przez 6 lat. Był to 

kolejny, nieco lepszy moment w jego życiu. Praca w przedsiębiorstwie 

skończyła się z chwilą, kiedy po raz kolejny trafił do więzienia. Za drobną 

kradzież i zniszczenie radiowozu policyjnego został skazany na 3 lata.  

Po wyjściu z więzienia, nie był już w stanie zdobyć zatrudnienia  
w normalnym przedsiębiorstwie. Z pewnością jego sytuację komplikowały 

wyroki i wiek.  

Obecnie Zdzisław utrzymuje się ze zbierania surowców wtórnych. 

Szuka makulatury, szkła, butelek plastikowych typu PET, ale najchętniej 

złomu, aluminium i miedzi. Do pracy wstaje o 4 rano. Każdego dnia 

tygodnia pracuje w innej części miasta. Porusza się starym rowerem, który 

jak trzeba, służy jako wózek to transportu zebranych materiałów.  

Jego działalność jest bardzo silnie zależna od pracy MPO, można 

wręcz mówić o swoistej symbiozie. Śmietniki najbardziej opłaca się 

penetrować, kiedy są najpełniejsze, czyli w dzień wywózki. Zdzisław, kilka 

godzin przed ekipą śmieciarzy pojawia się na osiedlu, przegląda śmietniki  
i wystawia je na ulicę. Dzięki temu MPO ma znacznie ułatwioną pracę. 

Pracownicy przedsiębiorstwa rewanżują mu się dwojako. Po pierwsze, 

przymykają oko na jego działalność, która jest wbrew regulacjom 

przedsiębiorstwa. Po drugie, jak mówi, od czasu do czasu postawią 

„browara”.  

Zdzisław pracuje przez 8 godzin dziennie, sześć dni w tygodniu. 

Każdy dzień pracy kończy odwiezieniem materiałów do punktu skupu. 

Badany współpracuje na stałe z dwoma takimi miejscami. Twierdzi, że 

dziennie jest w stanie zarobić do 50 zł. Bardzo chwali sobie dzielnice  
w których pracuje, opowiada, że musiał je przejąć od innego zbieracza.  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W jego słowach można uchwycić pewną dumę, kiedy opowiada jak 

wywalczył sobie i opanował tę część miasta. Twierdzi, że momentami 

walka miała charakter dosłowny, ale opłaciła się. Mankamentem jest 

czasami stosunek ludzi do jego osoby. Spotyka się z wyzwiskami, 

obelgami, czasem ktoś go przegoni  .  127

5.5.4 Rodzina 
Zdzisław ustatkowanie, budowanie rodziny rozpoczął stosunkowo 

późno, bo w wieku około 30 lat. Na początku lat dziewięćdziesiątych 

poznał kobietę z którą zamieszkał. Ona była sporo od niego starsza, bo  
o 10 lat. Nigdy się nie pobrali, ona była już mężatka, miała 4 dzieci. Krótko 

po ich spotkaniu narodziło się piąte dziecko. Badany pracując w MPO był 

w stanie utrzymać całą, siedmioosobową rodzinę. Dziś wspomina ten 

wysiłek finansowy z pewną dumą. Rozstanie z partnerką i jej rodziną 

nastąpiło po tym, jak się dowiedział, że nie jest ojcem ostatniego dziecka, 

co zostało formalnie udowodnione. Zdzisław odszedł od partnerki. Kobieta 

krótko po ich rozstaniu umarła na nowotwór.  

Badany związał się z drugą kobietą. Poznali się „na ulicy”, kiedy to 

oboje byli chwilowo bezdomni. Nieco młodsza partnerka ma już, podobnie 

jak poprzednia dwoje dzieci. Z kobietą tą Zdzisław żyje do dziś. Mają 

wspólnie dziecko – dwunastoletnią córkę. Kiedy spodziewali się dziecka, 

Zdzisław postanowił zatroszczyć się o wózek. Pojechał do Gdańska i tam 

go ukradł, szybko został ujęty. W ataku gniewu zniszczył radiowóz, za co 

powędrował do więzienia.  

Życie rodzinne układało się dobrze, choć nie bez kłopotów. 

Największym ich zmartwieniem były kłopoty lokalowe. Od 1991 roku 

mieli już 18 przeprowadzek. Na ogół zamieszkiwali w wynajętych 
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budynkach gospodarczych, przybudówkach. Wynajmowali pojedyncze 

pomieszczenia.  

Dzieci z poprzedniego związku są już samodzielne, z czego badany 

jest dumny. Córka z mężem mieszka na Rubinkowie a syn przebywa za 

granicą. Pewne problemy sprawia najmłodsze, wspólne dziecko. Zdzisław 

mówi, że jest to trudne dziecko, niepozbawione problemów 

emocjonalnych. Słaba uczennica, powtarzała klasę. Córka jest 

zmartwieniem obojga rodziców.  

5.5.5 Ubóstwo 
Badany jest formalnie osobą bezdomną. Nie nosi ze sobą dowodu 

osobistego, jedynie kserokopię. Robi tak z obawy przed jego zgubieniem. 

W rubryce adres zameldowania jest puste miejsce. Zdzisław mówi o sobie, 

że zawsze był biedny.  

Mieszkał dwa lata na Dworcu Wschodnim w Toruniu, kilka miesięcy 

spędził w schronisku Brata Alberta.  

Mimo, że ze zbierania surowców wtórnych jest w stanie zarobić 

około 1000 zł. miesięcznie, to i tak jest to niewiele. Same opłaty za 

wynajęte pomieszczenie wynoszą 360 zł. na miesiąc. Dodatkowo dochodzą 

koszty utrzymania niepracującej konkubiny i dziecka. W celu 

zabezpieczenia rodziny, zdecydowali się na pewien zabieg prawny. Otóż 

Zdzisław przyznał się do ojcostwa, a konkubina wystąpiła do niego  
o alimenty. Jako że badany, nie jest w stanie ich spłacać, państwo płaci na 

dziecko – 210 zł. miesięcznie. Nie mają wiele dobytku, głównie ubrania, 

trochę sprzętów domowych, stary czarno-biały telewizor. 

5.5.6 Wykluczenie 
Osoba badana jest osobą ekskludowaną na wszystkich możliwych 

polach.  

W kwestii ekonomicznej, mimo, że zarysowana sytuacja finansowa 

nie pozostawia złudzeń, pojawiają się pewne ciekawe aspekty. Zdzisław 
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pytany o szanse podjęcia innej, bardziej oficjalnej pracy mówi, że może 

miałby szanse, ale nie chce. Tłumaczy, że „za 3,5 zł. nie będzie stał przy 

betoniarce”. Poza motywem finansowym, wskazuje jeszcze na inne walory 

obecnej pracy: jest sam dla siebie szefem, jest niezależny, wolny. 

Można u niego zaobserwować pewną „woltę ekonomiczną”. Otóż 

Zdzisław nie jest biznesmenem, jest skrajnie ubogi. Nie dotyczą go 

atrybuty gospodarki liberalnej: kursy walut, wskaźniki giełdowe, stopy 

procentowe NBP, czy fuzje banków. Jest z tej sfery wykluczony. 

Wykluczony jest również z poziomu niższego – ludzi zależnych od 

systemu socjalnego. Nie otrzymuje żadnych zasiłków, nie może się nawet  
o nie starać, nie przysługuje mu żadne ubezpieczenie, nie ma szans na 

rentę, emeryturę. Więc i tutaj, problemy płacy minimalnej, kapitału 

początkowego, czy płatnego urlopu, nie dotyczą go. I paradoksalnie, po 

wykluczeniu z tego niższego poziomu, trafia na poziom „krwiożerczego 

kapitalizmu”, czyli de facto poziom wyższy – gospodarkę kapitalistyczną. 

Zdzisław sam wybiera komu sprzedać swój „urobek”. Ma tylko tyle, na ile 

zapracuje. Nie ma żadnych świadczeń socjalnych. Działa w warunkach 

wolnej konkurencji, wolnego rynku, gdzie sam musi zdobywać teren. Nie 

odprowadza żadnych podatków. Powyższe cechy jego pracy, sugerują 

funkcjonowanie w warunkach gospodarki liberalnej, przez której działanie 

znalazł się w obecnej sytuacji.  

Zdzisław nigdy nie interesował się polityką. Nigdy nie brał udziału 

w wyborach, zresztą bez zameldowania nawet nie ma do tego prawa. 

Niewiele wie o systemie politycznym naszego kraju, zupełnie nie zna 

struktury władzy. Nigdy nie był zaangażowany w działanie żadnej 

organizacji.  

Badany słabo czyta a znaczenia wielu słów nie rozumie. Wyraźnie 

widać, że nie ma wielu okazji do prowadzenia „niezawodowych” rozmów. 

Nie ogląda telewizji, nie słucha radia.  
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Jedynymi bliskimi osobami Zdzisława są konkubina i dzieci.  
Z własną rodziną nigdy nie miał kontaktu. Nie ma życia towarzyskiego, 

pracuje w samotności. Była partnerka nie żyje. Kuzyn, Jasiu, po wyjściu  
z więzienia popełnił samobójstwo – „powiesił się chłopak na klamce”.  

5.5.7 Podsumowanie 
Zdzisław, pytany o przyczyny, o siły, które kierowały jego losem, 

wskazuje na wpływ domu dziecka. Rozpamiętuje, jak to był karany, choćby 

za próby chodzenia do kościoła. Co ważne wtedy nie mógł uczestniczyć w 

życiu religijnym i tego nie robił, teraz może, ale i tak tego nie robi. 

Osoba badana w pełni zdaje sobie sprawę ze swojej sytuacji 

społeczno-materialnej, ale jak twierdzi, nie jest tak najgorzej. Zdzisław 

opowiada, że zna gorszych od siebie, ludzi których sytuacja jest jeszcze 

gorsza. Jak mówi, poza tym, że on zarabia i nie przepija, a łoży na rodzinę, 

odróżnia go od nich jeszcze coś innego. Wskazuje tutaj na granice, które  
w jego pojęciu są nieprzekraczalne, a oni je przekroczyli, jak okradanie 

przyjaciół, czy żebranie na ulicy.  

Badany pytany o stosunek do reszty świata, tych, którym się jakoś 

powodzi, odpowiada, że jest na to zobojętniały. Ten świat, do którego on 

już nie należy, nie jest jego sprawą, nie dotyczy go. Jednak silniej 

dopytywany stwierdza, że „trochę im zazdrości” i to nawet nie tym 

zamożnym, ale najbardziej „chłopakom z MPO”. I wyznaje, że „już się 

trochę poddał”.  

5.6 Badany VI: Jachu 
Janusz ma obecnie 39 lat. Wśród przyjaciół i znajomych znany jest 

jako Jachu, i życzy sobie aby tak do niego mówić. I choć tego nie 

wypowiada, to chyba należy też o nim myśleć „Jachu” a nie Janusz. 

Badany ten jest przypadkiem dość szczególnym. Zarówno ubóstwo jak  
i wykluczenie w jego wypadku wydają się być w znacznej mierze 
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świadomą, podmiotową decyzją. Istotne wydaje się zapytanie, czy nie 

mamy tu do czynienia z samowykluczeniem.  

5.6.1 Dom rodzinny 
Jachu wychowywał się w niewielkiej podtoruńskiej miejscowości, 

która wówczas była wsią, a obecnie jest integralną częścią miejskiego 

organizmu. 

Rodzina nie należała do wzorowych, choć nie można w niej 

zauważyć patologii. Mama pracowała, była pielęgniarką. Jak zauważa 

badany, całe życie poświęciła opiece nad ludźmi. Ze strony zawodowej byli 

to oczywiście pacjenci, ze strony osobistej: dzieci i mąż.  

O ojcu Jachu mówi niechętnie. Wiadomo, że był chorym organem 

rodziny. Nałogowy alkoholik, człowiek, który nawet w czasach socjalizmu 

skutecznie migał się od podjęcia pracy. Janusz wspomina, że pamięta 

epizody ojcowej pracy: na kolei, w służbach miejskich. Ojciec odbywał 

również karę pozbawienia wolności, choć nie wydaje się aby akurat ten 

epizod miał istotne znaczenie dla biografii Jacha. Ojciec przebywał  
w zakładzie karnym raz, przez 6 miesięcy, za uchylanie się od alimentów,  
i było to już w kilkanaście lat po odejściu badanego z domu rodzinnego.  

Z ojcem wiąże się też ważny, pozytywny aspekt młodych lat 

badanego. Pytany o pozytywne, szczęśliwe wspomnienie z dzieciństwa 

prawie od razu mówi o prezencie – nowej książce, którą dostał bez okazji 

od ojca. Książka ta dotyczyła leśnictwa, i jak uważa badany, miała 

zainteresować go tą tematyką. Był to swoisty impuls ojca, wobec 

perspektywy życiowej - zawodowej Janusza. 

Mimo kłopotów z ojcem Jachu nie zgadza się z opinią, że miał 

ciężkie dzieciństwo. Owszem, mówi, że źle wspomina awantury rodziców. 

Dom utrzymywany z jednej pensji też nie należał do zamożnych, ale 

podobno w tym czasie w tej miejscowości tak po prostu bywało, a co 

najważniejsze „było wielu którym się powodziło jeszcze gorzej niż nam”. 
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W owym czasie za rodziny patologiczne, w opinii Jacha, uchodziły rodziny 

wielodzietne, w których problemy finansowe w znacznym stopniu 

komplikowały egzystencję.  

Janusz w dzieciństwie nie sprawiał problemów wychowawczych, 

czy to rodzicom, czy szerszemu otoczeniu. Sprawiał raczej wrażenie 

dziecka niedopilnowanego. Ot, wychodził z domu uciekając od awantur, 

nie mógł liczyć na udział obojga rodziców w swoim wychowaniu.  

Janusz ma siostrę, dwa lata starszą. Mają bardzo dobry kontakt. 

Siostra jest „zawodową gospodynią domową”. Choć i w jej życiu były 

komplikacje: szybka ciąża, niechciane małżeństwo, rozwód, teraz prowadzi 

udane dostatnie życie u boku nowego partnera. Ma obecnie 41 lat i jest już 

babcią, co wydaje się w jej ustach brzmieć dumnie.  

Dom rodzinny Janusza mocno zmienił swój kształt po odejściu 

dzieci. Rodzice wzięli rozwód. Ojciec zmarł kilka lat temu, w samotności, 

przygarnięty „na kąt” do własnej matki. Mama Jacha związała się z nowym 

mężczyzną, wyjechała z Torunia, jest szczęśliwa w nowym związku. 

Badany konkluduje obecną sytuację matki: „wreszcie dostała od życia, to 

co jej się należało”.  

5.6.2 Szkoła 
Janusz był uczniem słabym, choć nigdy nie zagrożonym brakiem 

promocji do następnej klasy. Jego zdolności, zaangażowanie w naukę 

najlepiej charakteryzuje fakt, że nawet we własnej opinii był średnim 

uczniem wśród tych, którzy po szkole podstawowej wybrali naukę  
w szkole zawodowej. 

Okres szkoły podstawowej był czasem, kiedy ujawniły się silne 

tendencje Janusza do nonkonformizmu, swoistego awangardyzmu.  
W środowisku wiejskich dzieci, gdzie najpowszechniejszymi rozrywkami 

były wszelakie odmiany sportu i reperowanie starych motorowerów, Jachu 

zdobył się na ekstrawagancję. Nauczył się grać na gitarze - sam. Jak mówi, 
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nie miał nikogo wśród swoich kolegów, kto grałby na jakimkolwiek 

instrumencie. Wówczas też po raz pierwszy spotkał się z nieakceptacją, 

brakiem tolerancji innych. Bywało, że był nazywany „dziwakiem”, 

„frajerem”, czy w najlepszym razie „Jachem Muzykantem” z odcieniem 

ironii. Jego zainteresowanie muzyką zdawał się być reakcją na sytuację  
w domu. Gra na gitarze była odskocznią od awantur rodzinnych, 

pospolitości ich dramatu.  

Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w szkole 

zawodowej o profilu stolarskim. Co ważne, wybrał placówkę nie najbliższą 

swojemu miejscu zamieszkania. Nauka w nowej szkole wymagała 

zamieszkania w internacie, i wydaje się, że był to faktyczny powód 

wybrania tej a nie innej szkoły. Miał nadzieję, że w nowym środowisku,  
z dala od rodziny i kolegów, którzy go nie potrafili zrozumieć, uda mu się 

w spokoju poszukać miejsca dla siebie. W okresie nauki przyjeżdżał do 

domu zaledwie kilka razy do roku, mimo, że miał do przejechania jedynie 

40 km. Rodzice nigdy go w szkole nie odwiedzili. Nie bywali, jak twierdzi, 

nawet na wywiadówkach. Sam profil szkoły okazał się dla Janusza mało 

interesujący, czego dowodzi fakt, że nigdy nawet nie próbował podjęcia 

pracy w wyuczonym fachu.  

Po ukończeniu szkoły zawodowej nie utrzymywał kontaktów  
z kolegami, i oni zdawali się go nie rozumieć. Podobnie jak poprzednio 

(wyjeżdżając ze wsi), nie pielęgnował znajomości z grupą towarzyską. 

Doprowadził do zerwania kontaktów.  

Krótko po ukończeniu szkoły zawodowej otrzymał powołanie do 

służby wojskowej. W armii służył 2 lata, w jednostce kwatermistrzowskiej. 

Okres wojska był ostatnim czasem w życiu Jacha, gdzie można mówić  
o uczestnictwie w zorganizowany procesie edukacji. 

Po wojsku Janusz przeszedł istotną przemianę w Jacha. Zszedł ze 

ścieżki, na którą wydawał się być skazany: wieś – zawodówka - fabryka. 
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Wyjście z wojska, w sposób naturalny, było dla młodych ludzi 

krokiem w dorosłość, to właśnie wtedy należało poszukać poważnej pracy, 

założyć rodzinę – słowem ustatkować się. Januszowi to nie bardzo zdawało 

się odpowiadać. Był to dla niego czas, kiedy „szukał siebie”.  

W któryś z letnich miesięcy, tuż po wyjściu z wojska, Jachu 

zdecydował się na odważny krok. Postanowił spróbować zarobić na 

wakacje graniem na gitarze. Ulokował się pod pomnikiem Kopernika  
w centrum Torunia. W ten sposób w krótkim czasie udało mu się zarobić, 

ale co najważniejsze dla jego biografii, poznał kolegów, którzy trudnili się 

tym samym. Okazało się, że byli to ludzie ze środowiska kontestatorów  
- ludzi żyjących alternatywnie, po trosze związanych z awangardowymi 

ruchami artystycznymi, po trosze z kulturą punk, a po trosze z grupą 

obecnie nazywaną ruchem zielonych. Janusz przyłączył się do ich 

subkultury.  

Decyzja o włączeniu się do środowiska neohippisów była dla niego 

dość naturalna. Dotąd, przez całe życie uciekał od rówieśników. Ze swojej 

wsi, gdzie był „Jachem Muzykantem” do internatu przy szkole zawodowej. 

Ze szkoły, która okazał się niedoskonałą ucieczką, bo mocno kierującą na 

„poukładane życie”, pod pomnik Kopernika. Ludzie których poznał, 

okazali się, podobnie jak on, niezainteresowani poukładanym życiem,  
i podobnie jak on, przez część społeczeństwa nietolerowani, jako zbyt 

awangardowi odszczepieńcy. Jachu wreszcie znalazł ludzi, którzy go 

rozumieli, którzy podobnie jak on, borykali się z brakiem akceptacji. Jachu 

mocno z nimi się zintegrował, stał się jednym z nich.  

5.6.3 Praca 
Na początku swojej drogi zawodowej badany podejmował zajęcia 

charakterystyczne dla swojego kręgu towarzyskiego – ludzi alternatywy. 

Wykonywał prace na wysokościach - udało mu się, dzięki pośrednictwu 

kolegów, zdobyć uprawnienia. Malował kominy, mosty i tym podobne 
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konstrukcje w całej okolicy. Innym razem wykonywał prace porządkowe  
w miejskim ogrodzie zoobotanicznym. Jak sam mówi, „kombinowali kasę” 

kiedy potrzebowali i pracowali tylko tyle, ile potrzebowali. Badany  
z naciskiem podkreśla, że jedynym uznawanym przez niego i jego 

przyjaciół sposobem pozyskiwania środków do życia była wyłącznie praca, 

nigdy kradzieże czy żebractwo.  

Po kilku latach podejmowania zajęć dorywczych Jachu podjął 

poważniejszą pracę. Był to początek lat dziewięćdziesiątych. Nowe 

warunki gospodarcze sprzyjały podejmowaniu inicjatyw biznesowych.  

Jachu, dzięki pomocy jednego z kolegów, otrzymał posadę w sieci 

sprzedaży bezpośredniej. Był akwizytorem. Chodził po domach oraz 

firmach i sprzedawał produkty różnego rodzaju. Po zdobyciu 

doświadczenia w tej formie sprzedaży, po opanowaniu techniki sprzedaży i 

pewnych zabiegów socjotechnicznych zyskał sporą pewność siebie. Jak 

sam mówi, zdał sobie sprawę, że nigdy nie umrze z głodu, bo już wie jak 

zarabiać. Opisuje nawet swoiste konkursy, jakie sobie urządzali ze 

współpracownikami. Polegały one na tym, że na przykład w kiosku pod 

urzędem skarbowym w Toruniu każdy z nich kupował sobie ołówek. 

Konkurs wygrywał ten, kto sprzedał w tym urzędzie, ów ołówek za wyższą 

cenę. Uzyskiwali wówczas nawet kilkusetkrotne przebitki. 

Jachu postanowił założyć własną firmę zajmującą się akwizycją. 

Wspomina, że najtrudniejszą rzeczą było znalezienie własnego „tematu”, 

czyli produktu, który można by oferować. Wpadł wówczas na pomysł 

sprzedawania jonizatorów powietrza. Produkt okazał się „strzałem  
w dziesiątkę”. Po pierwsze, gwarantował on 4-5 krotną marżę. Po drugie, 

była to nowość na rynku. A po trzecie, jako asortyment medyczny 

zwolniony był ze stawki VAT.  

Badany w krótkim czasie zbudował sprawnie działające 

przedsiębiorstwo. Produkty sprzedawał w całej Polsce, głównie w firmach, 
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zakładach pracy. Handlował już tylko ilościami hurtowymi. Zatrudniał 

kilka osób. Firma miała swoją siedzibą w centrum miasta. Zarobione 

pieniądze inwestował w samochody, kupił między innymi nowe japońskie 

auto sportowe, limuzynę Mercedesa, kilka aut firmowych. Udało mu się 

kupić komfortowe mieszkanie w centrum Torunia. Dużą część pieniędzy 

pożyczył innym przedsiębiorcom, którzy go o to prosili. Sporo środków 

poświęcał też na bieżącą konsumpcję. Właśnie wtedy założył rodzinę. To 

był szczyt jego kariery zawodowej.  

Problemy przyszły w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych. 

Główną przyczyną upadku były problemy z urzędem skarbowym. Przez 

specyficzną interpretację przepisów skarbowych, urząd domagał się 

należnego podatku VAT. Janusz został zmuszony do wyprzedania majątku 

firmy na rzecz pokrycia rzekomych należności. Po majątku firmy przyszedł 

czas na mieszkanie, prywatne samochody. Janusz wniósł sprawę do sądu, 

gdzie po czasie otrzymał korzystny dla siebie wyrok, ale firma już 

wówczas nie istniała. Badany próbował jeszcze reaktywacji działalności 

gospodarczej, ale nie było już tak łatwo jak dawniej. Jonizatory nie były 

już hitem rynkowym, sporo wzrosła konkurencja w branży sprzedaży 

bezpośredniej. Reaktywacja firmy nie powiodła się. Po porażce Janusz 

przeżył okres załamania, rezygnacji. 

Znowu nie miał nic. Wrócił na „pełen etat” do towarzystwa 

alternatywy. Ponownie imał się prac dorywczych, z tą różnicą, że już 

zazwyczaj za granicą. Zbierał owoce w Hiszpanii, malował wysokie 

budynki w Holandii. Przez dłuższy czas jeździł po Europie i utrzymywał 

się z grania na gitarze, na ulicach wielkich miast.  

Po kilku latach postanowił jednak zaprzestać włóczęgi i poszukać 

jakiejś pracy na miejscu. Wpływ na tę decyzję miała tęsknota za rodziną, za 

towarzystwem alternatywy.  
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Jachu miał dwie grupy przyjaciół: z biznesu i z alternatywy. Tym 

pierwszym pożyczał pieniądze, kiedy jeszcze je miał, tych drugich 

zatrudniał, pomagał wychodzić z kłopotów osobistych. Korzystając  
z pomocy kolegów postanowił się na nowo ustatkować. Jak się okazało, 

koledzy z biznesu zupełnie o nim zapomnieli, w najlepszym razie traktując 

jak człowieka z ulicy, proponując na przykład posadę kelnera w osiedlowej 

pizzerii. Paradoksalnie to koledzy z ruchu awangardy najbardziej mu 

pomogli, umożliwiając podejmowanie pracy w firmach w których sami 

pracowali, dorabiali.  

Sam badany okazywał się już za stary do podejmowania prac 

niedorywczych, czego dowodzi epizod pracy w pubie. Lokal należał do 

jego kuzyna. Ten szukając zastępcy, prawej ręki zaproponował posadę 

Jachowi. Badany jednak nie potrafił się już odnaleźć w regularnej 

odpowiedzialnej pracy. Odczuwał dyskomfort współpracując z ludźmi  
15-20 lat od siebie młodszymi. Szybko zaczęły pojawiać się podejrzenia  
o oszustwa, nadużycia, niegospodarność, problemy z nadużywaniem 

alkoholu. Odszedł, jak sam mówi, przez wyrzuty sumienia. 

Od przeszło roku Janusz szuka tylko prac na trochę, na tak długo, na 

ile mu potrzeba. Transportuje przyczepy campingowe z Holandii, wozi 

muzyków orkiestry kameralnej na koncerty.  

Ciągle zdarza mu się jeszcze mówić o nowych szumnych planach, 

własnych firmach, poważnych wyjazdach zagranicznych. Badany za 

każdym razem jednak, o krok przed realizacją planów, wymyśla jakiś 

powód, dla którego nie mogą one ostatecznie dojść do skutku - raz były to 

ukradzione pieniądze, innym razem przeziębienie, jeszcze innym to 

niedoszły wspólnik się wycofał.  
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5.6.4 Rodzina 
Janusz ciągle jeszcze jest formalnie kawalerem. Pomimo tego, że 

przez kilka lat żył w stałym związku, doczekał się dwójki dzieci, nigdy nie 

zdecydował się go zalegalizować.  

Swoją partnerkę - Annę poznał jeszcze wtedy, kiedy był jednym  
z liderów toruńskiej kultury hippisowskiej. Kiedy się poznali ona była 

jeszcze w liceum. Jak ją sam Jachu charakteryzuje, była trochę zbuntowaną 

dziewczyną z dobrego domu, zafascynowaną ruchem alternatywnym i jego 

postaciami. Anna jest sporo młodsza, o 12 lat, od Janusza. Po kilku latach 

związku zdecydowali się zamieszkać razem (Jacha) stać wówczas było na 

zakup mieszkania. Wkrótce potem zdecydowali się na dzieci. W odstępie 

dwóch lat urodziły im się dwie córki. Kiedy firma popadła w kłopoty 

zaczęły się problemy rodzinne. Stracili mieszkanie, dobytek, zmuszeni 

zostali by wyprowadzić się do mieszkania babci Anny. Partnerka badanego 

nie wytrzymała kryzysu. Miała pretensje o brak Jacha w domu, o brak 

środków do życia. W końcu zdecydowała się odejść, do jednego z jego 

przyjaciół. Wyprowadzili się oni na Mazury, gdzie przez kilka lat żyli  
w konkubinacie.  

Okres rozpadu rodziny pokrył się z kryzysem firmy. Był to czas 

szybkiego upadku Jacha, z samego szczytu na dno. Okazało się nagle, że 

nie ma on środków do życia, mieszkania, i co gorsza rodziny.  

Jachu utrzymuje obecnie kontakty z byłą partnerką i córkami. Anna 

mieszka na północy Polski, tworzy rodzinę z kolejnym partnerem. Jachu 

jak sam mówi nie ma już wielkich pretensji do niej, że się „poddała”, ale 

nienawidzi swojego dawnego przyjaciela, którego obwinia za swoje 

kłopoty rodzinne.  

Obecnie Jachu, jako kawaler, miewa przelotne miłostki, poznaje 

dziewczyny przy okazji imprez w pubach. Sam jednak mówi, że są one już 

tylko „dla rozrywki”, niewiele dla niego znaczą. Chyba przyzwyczaił się 

już do myśli, że na zawsze pozostanie sam.  
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5.6.5 Ubóstwo 
Jeśli odnieść życie Janusza, jego stan majątkowy, do powszechnie 

przyjętych norm, to okaże się, że mamy do czynienia z osobą bardzo 

ubogą. Posiada niewiele. Nie ma mieszkania, mieszka w czymś co 

nazwałbym mini squatem  . Ma tylko kilka ubrań, wszystkie „na luzie”. 128

Sam swój majątek charakteryzuje jako kilka rzeczy potrzebnych do życia, 

która możliwa jest do spakowania w jeden plecak. Taka postawa wydaje się 

być jeszcze echem czasów włóczęgi po krajach Europy zachodniej. Ma też 

to stary, klasyczny rower holenderski.  

!  

Fotografia 3. Wyk. F. Nalaskowski !
Styl życia Jacha w znacznym stopniu uszczupla koszyk jego 

podstawowych potrzeb konsumenckich. Jachu nie ma żadnych stałych 

zobowiązań finansowych. Rachunków nie płaci, bo nielegalnie zajmuje 

pustostan. Żona zrezygnowała z roszczeń alimentacyjnych wobec niego. 
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Jedynym stałym punktem w budżecie są wydatki na żywność, ale i tu 

sprawa jest nieco ułatwiona, bo Janusz od lat jest wegetarianinem. Poza 

jedzeniem, stałym wydatkiem jest alkohol, choć nie mamy tu do czynienia 

z uzależnieniem, chodzi tu raczej o dodatek do spotkań ze znajomymi, 

imprez knajpianych. 

Janusz, podobnie jak kilku innych badanych, skonstruował strategię 

przetrwania przy minimalnych nakładach finansowych. Kiedy pije w pubie 

piwo, to tylko to najtańsze, za 3,5 zł., ale najchętniej wnosi własne 

zakupione w sklepie za 2 zł. Nie korzysta z komunikacji miejskiej, porusza 

się rowerem. Chcąc skorzystać z Internetu wybiera się do biblioteki. Od 

znajomych pożycza czasopisma, książki, płyty. Nie myśli o przyszłości, 

żyje chwilą, „chwyta dzień”. O ile w czasach prosperity czynił inwestycje, 

z myślą o czasie który nadejdzie, o tyle obecnie nie zaprząta sobie tym 

głowy. Badany jest przekonany o tym, że podobnie jak w tej chwili może 

żyć jeszcze przez wiele lat, a później też jakoś to będzie.  

Wydaje się, że jedyną osobą, która dba o przyszłość Janusza jest jego 

matka, która po przepisaniu starego mieszkania na córkę, obecny lokal 

planuje zostawić synowi. Janusz wcale nie jest tym rozwiązaniem mocno 

zainteresowany. Mieszkanie, które może otrzymać znajduje się w mieście 

oddalonym od Torunia o kilkadziesiąt kilometrów. 

5.6.6 Wykluczenie 
Wnikliwie analizując wypowiedzi badanego, próbując 

zinterpretować jego wykluczenie dochodzi się do zaskakującego wniosku. 

Badany jest wykluczony ze społeczeństwa w jego „oficjalnym” kształcie, 

ale na rzecz innych, świadomie wybranych środowisk – alternatywnej 

kultury, alternatywnej społeczności. 

Mimo, że wobec powszechnie przyjętych norm, wskaźników 

ekonomicznych, Janusz powinien uchodzić za osobę żyjącą w głębokim 

ubóstwie - tak nie jest. Po pierwsze, w środowisku w którym żyje wszyscy 
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mają tyle samo, wszyscy są podobnie biedni. Po drugie, Januszowi 

niczego, w jego opinii nie brakuje. Ma gdzie mieszkać, co jeść, pić, ma w 

co się ubrać. Kiedy pojawia się jakaś nowa niezaplanowana potrzeba, 

Janusz szuka dodatkowej pracy. Nikogo swoim wizerunkiem nie razi, jest 

czysty, wygląda zawsze schludnie, choć na luzie. Wydaje się być 

szczęśliwy z tym co posiada, a taka deklaracja w jego ustach brzmi 

wiarygodnie, albowiem jest człowiekiem, który zaznał smaku dużych 

pieniędzy.  

Pojawia się pewien problem z interpretacją postawy Jacha wobec 

polityki. Deklaruje on otwarcie niezainteresowanie polityką, wręcz 

antypaństwowość. Wyraźnie wykazuje postawę anarchistyczną, a nawet 

wrogość wobec instytucji państwowych. Nie korzysta z jakichkolwiek form 

pomocy państwa. W biografii Jacha pojawiają się jednak epizody 

zaangażowania w inicjatywy obywatelskie. Były to akcje protestacyjne 

wobec wojny w Iraku, marsze tolerancji, czy protesty przeciw 

niehumanitarnemu traktowaniu zwierząt. I pojawia się pytanie: czy 

świadoma rezygnacja z prawa wyborczego, wyraźna negatywna deklaracja 

wobec polityki i państwa, jest ekskluzją? Czy nie mamy tu raczej do 

czynienia z samowykluczeniem z tej sfery? Czy nie mamy tu do czynienia 

z samowykluczeniem z polityki „oficjalnej” na rzecz polityki 

„antyoficjalnej”? 

Kwestia uczestnictwa w kulturze wygląda podobnie jak uczestnictwo 

w polityce. Janusz jest uczestnikiem popularnego w jego środowisku buntu 

wobec kultury popularnej, komercyjnej. Nie ogląda telewizji, ma  
w pogardzie muzykę popularną, kolorowe czasopisma, wszystkie mody  
i trendy. Żyje jakby równoległym torem kultury, może na zapleczu kultury 

masowej. Słucha muzyki niezależnej, niekomercyjnej, wymienia się ze 

znajomymi książkami spoza listy aktualnych bestsellerów. Cechą tej 

kultury, oprócz buntu wobec pop, jest fakt, że uczestnictwo w niej nie 
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wymaga pieniędzy. Uczestnictwo w kulturze popularnej wymaga 

nakładów. Bilet do kina kosztuje 20 zł., płyta CD 35 zł., książka z Empiku 

40 zł. Jachu i jego środowisko starają się realizować uczestnictwo w 

kulturze za darmo. Wymieniają się materiałami, korzystają z bibliotek, 

organizują darmowe koncerty, itp. 

Najmniej wątpliwości budzi kwestia uczestnictwa w życiu 

towarzyskim. Janusz ma bardzo rozległy krąg przyjaciół i znajomych. Oni 

wręcz zdają się być dominującą siłą w jego trajektorii. To właśnie koledzy  
i przyjaciele, czy też ich działania stały u podstaw wszystkich znaczących 

zmian w życiu Janusza. Związanie poprzez przyjaźnie z ruchem 

neohippisowskim, wejście do biznesu, rozpad rodziny, obecne „życie 

zawodowe”.  

O ile u badanego zaangażowanie w życie towarzyskie znacząco 

przekracza umowną średnią w tym zakresie, o tyle na odwrót jest z życiem 

rodzinnym. Janusz nigdy nie założył formalnie rodziny, nie potrafił 

zapobiec rozpadowi tego co już miał, wreszcie jego umiarkowane, choć 

poprawne, kontakty z córkami, byłą żoną. 

5.6.7 Podsumowanie 
Fakt wykluczenia Jacha z kultury spowodowany jest głównie 

działaniem w środowisku alternatywy, awangardy. Tak naprawdę od 

momentu wyjścia z wojska, czyli od blisko 20 lat, żyje w tym środowisku, 

współtworzy je. Nawet „romans z normalnym życiem” – czyli prowadzenie 

własnej firmy - nie spowodował zerwania kontaktów z alternatywą. Jachu 

wracał z pracy, zdejmował służbowy garnitur i umawiał się z przyjaciółmi 

na ognisko nad Wisłą. Dlatego też wydaje się, że wszystkie działania  
w życiu Janusza, o których można by powiedzieć, że były powrotem do 

normalności, miały jedynie charakter nadbudowy wobec kultury 

awangardy artystycznej. Własna firma, rodzina, stała praca, były dobre tak 

długo, jak długo nie kolidowały z uczestniczeniem w „środowisku”.  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Z upływem czasu oderwanie się od tego stylu życia zdaje się coraz 

trudniejsze, czego dowodzą pozorowane próby wyjazdów zagranicznych, 

własnej inicjatywy biznesowej z ostatnich miesięcy. 

Badany w swoim życiu rodzinnym, podobnie jak jego siostra, zdaje 

się reprodukować model swoich opiekunów. Zawiązywanie związków 

czasowych, nic na stałe. Rodzaj uczuciowego włóczęgostwa.  

Janusz jest osobą, według powszechnych kryteriów ubogą, ale jego 

sytuacja materialna jest następstwem wykluczenia z kultury. Wyjście ze 

społeczeństwa do społeczności alternatywy pociągnęło za sobą 

konieczności dostosowania do otoczenia, również w kwestii poziomu 

życia, potrzeb materialnych. Badany, jako bodaj jedyny z osób poddanych 

badaniu, deklaruje, i sprawia wrażenie, że jest szczęśliwy i dokonał 

dobrego wyboru drogi.  

!
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Rozdział 6  
Próby uogólnień 

!
Postulatem metodologicznym odnoszącym się do wywiadów 

narracyjnych F. Schutze, jest wynajdowanie w poszczególnych biografiach 

wspólnych, ważnych jakościowo cech, które bądź to są przyczynami, bądź 

skutkami badanego problemu.  

6.1.1 Ograniczona percepcja przyszłości 
Jedną z cech łączących wszystkich respondentów jest zjawisko braku 

percepcji przyszłości. Polega ona na niewiązaniu skutków bieżących 

działań, lub ich braku, z przyszłością. Najbardziej jaskrawym przejawem 

jest tu brak zainteresowania, lub brak frasunku, tym jak będzie wyglądała 

przyszłość. Najbardziej ujawnia się to poprzez nieczynienie niemal 

żadnych nie tylko długofalowych, ale nawet krótkich planów. Badani,  
w przeważającej większości ujawniali ten syndrom.  

Ukazywana tu perspektywa ubóstwa, siłą rzeczy pomaga dostrzec 

finansowo-egzystencjalną odmianę tego zjawiska. Człowiek ubóstwa, 

mimo, że zdaje sobie sprawę ze swojego położenia, nie podejmuje  

żadnych działań, lub podejmuje ich zadziwiająco mało, aby ten stan 

zmienić. Ów człowiek bez przyszłości posiada kilka twarzy, różne oblicza, 

niekiedy wobec siebie komplementarne, innym razem wykluczające się.  

Rabuś – Człowiek okradający swoją przyszłość, prowadzący 

gospodarkę rabunkową. Zakłada zawsze, że jakoś to będzie, na bieżąco 

przejada wszystkie środki. To taki Thomas  , z dziecięcej książki, który 129

już w drodze do szkoły zjada wszystkie bułki. Rabuś nie inwestuje swoich 

środków w przyszłość, a jedynie w swoje bieżące trwanie nawet 

(chwilowo) na zawyżonym poziomie. Przykładem może być tu Andrzejek  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i historia z jego zapalniczką. Może to być Jurek, który jawnie oszukuje, 

okrada swojego pracodawcę, chociaż nie ma złudzeń, że straci za to pracę. 

Co bardzo istotne, jest to świadoma taktyka.  

Przyczyn takiej postawy może być kilka. Po pierwsze, można nie 

ufać przyszłości. Skoro już tak wiele razy mnie oszukała, to dlaczegóż tak 

jej oczekiwać, tak się na nią przygotowywać. W tej opcji człowiek zdaje się 

mówić: „skoro później mogę pieniądze zgubić, albo mogą mi je ukraść, to 

lepiej abym już teraz je skonsumował”. Drugim wręcz odwrotnym 

wytłumaczeniem jest rozpieszczenie przez przyszłość. Skoro przyjęta, 

rabunkowa, strategia się sprawdza – ciągle żyję – to po co ją zmieniać.  
W tym rozwiązaniu przyszłość wydaje się łaskawą panią, która zawsze 

przygarnie, nie skrzywdzi syna marnotrawnego. Ostatnia tego odmiana, to 

takie fizyczne przełożenie teorii energii. Żadna energia w naturze nie ginie, 

więc jeśli teraz gdzieś jej jest za mało, to znaczy, że pewnie gdzieś jej jest 

za dużo. To takie przechodzenie z ekstrema w ekstremum. Skoro cierpi się 

głód przez kilka dni, to przy pierwszej nadarzającej okazji wpada się  
w drugą skrajność – objedzenie, do odruchu wymiotnego włącznie. To taka 

strategia źle pojętej rekompensaty.  

Przeżyty – To postawa, w której przeszłość, jej charakter, 

uniemożliwia percepcję przyszłości. Dzieje się tak wtedy, kiedy to, co 

człowiek już przeżył, co było lepsze niż stan obecny, blokuje myślenie  
o tym co nadejdzie.  

Blokowanie może odbywać się na zasadzie rezygnacja. „Ja i tak już 

nie osiągnę tego co miałem, więc po co się starać”. To również taki 

maksymalizm, albo wszystko, albo nic. „Skoro nie mam tego co chcę, to 

nie chcę mieć prawie niczego”. 

Przeżyty był Józef, który w młodości zachłysną się wolnością  
i pieniędzmi, a obecnie boryka się z trudnościami egzystencjalnymi swoimi 

i swojej rodziny. To również w pewnym sensie Jurek, który nie chciał 
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mozolnie od początku budować swojego życia, bo poznał drogę na skróty, 

której łatwość była tak wielka, że „frajerstwem” była przy niej mozolna 

praca.  

Zbyt biedny – To człowiek, który nie może planować swojej 

przyszłości, bo go na to nie stać. Może nie móc sobie na to pozwolić, bo 

dosłownie ma tak mało pieniędzy, ale może go również zbyt pochłaniać 

teraźniejszość – czyli brak czasu.  

Myślenie o przeszłości to podejmowanie decyzji, dokonywanie 

wyborów. Mamy tu do czynienia z sytuacją, w której nie ma wyboru. 

Ubóstwo jest tak głębokie, że nawet obejmuje ono możliwe do wyboru 

warianty rozwiązań. Jeśli zarabia się kilka złotych dziennie, to siłą rzeczy 

jest się skazanym na przeznaczanie tego wyłącznie na bieżące potrzeby, 

inwestując w towary z najniższej półki. Jeśli dodatkowo wysiłek związany 

z taką formą egzystencji pochłania cały czas, to nie ma możliwości oddania 

się refleksji na przyszłością.  

Przykładem Zbyt biednego może być Zdzisław, który od kilku lat 

uczestniczy w regularnym „kieracie”, którego intensywność i uzyskiwane 

niskie dochody uniemożliwiają mu podejmowanie zmian z myślą  
o przyszłości. 

6.1.2 Deficyty świata bez przyszłości 
W przypadku ludzi ubogich następstwa ograniczonej percepcji 

przyszłości przybierają różne formy. Oto niektóre z nich, ujawnione jako 

powszechne w grupie badanej:  

Brak świadczeń socjalnych - ubezpieczenia, lub brak składki 

emerytalnej. Oba wynikają z zatrudnienia na czarno. Tutaj rabunkowość 

objawia się tym, że często mając wybór pracować legalnie i zarabiać mniej, 

ale mieć świadczenia, czy pracować nielegalnie zarabiając więcej, 

wyzbywając się świadczeń - zwycięża teraźniejszość. Lepiej mieć więcej 

pieniędzy teraz, niż potem. Podobnie jest z oszczędnościami, u tych którzy 
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mogą sobie na nie pozwolić. Poza tym czytelne było u niemal wszystkich 

badanych, że praca „na czarno” była dla nich furtką do swoiście 

rozumianej wolności. Pracować „na czarno”, oznacza w myśl prawa nie 

pracować  
w ogóle. Zatem porzucenie pracy nie niesie z sobą konsekwencji 

administracyjnych. Kradzież w pracy czy nietrzeźwość, nie powodują 

reperkusji takich, jak podczas legalnego zatrudnienia. 

Brak inwestowania w siebie – to może być z jednej strony niechęć 

przed daniem ogłoszenia o swoich usługach w lokalnej prasie, a z drugiej 

uchylanie się od podjęcia darmowego kursu w urzędzie pracy. To również 

brak wiary w edukację i przekonanie o marnotrawieniu czasu  
w powszechnej, obowiązkowej szkole.  

Brak udziału w polityce – w tym wypadku dominuje przekonanie  
o braku związku między podejmowanym udziałem w wyborach,  
a możliwością wpływania na zmiany zachodzące w otoczeniu.  

Brak rodziny – to komplikacje, czy niechęć w podtrzymywaniu, lub 

budowaniu związku, domu. Wynika to z traktowania rodziny, raczej jako 

obowiązku powinności, a mniej jako swoistej inwestycji na przyszłość.  
W trakcie rozmów bowiem, spotykałem się z argumentami, które nie 

pozwalają wykluczyć i takiej możliwości, że badani boją się zakładania 

rodziny. Tkwią w przekonaniu, że rodzi ona niemal wyłącznie obowiązki  
(i koszty), a nie stanowi grupy wsparcia. Argumenty typu „a co ja im mogę 

dać” czy „a za co wyuczę dzieci?” zdają się o tym stanowić. Nie oznacza 

to, że pozostają poza wszelkimi związkami. Popularne są konkubinaty, 

bądź bardziej krótkotrwałe związki. Podobnie jak w przypadku pracy, to 

takie „związki na czarno” - są, ale ich nie ma. Odejście nie rodzi 

konsekwencji. Są administracyjnie mgliste. 

Brak udziału w religii – może być również skutkiem ograniczonej 

percepcji przyszłości. Jeśli założyć, że motywacją w praktykach religijnych 
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jest oczekiwana gratyfikacja po śmierci – pójście do nieba, to nie dziwi 

brak uczestnictwa w nich osób skrajnie ubogich. Mimo deklaracji wiary  
w Boga, niewielu z nich decyduje się na aktywne uczestnictwo w życiu 

Kościoła, bo „nagroda” jest zbyt odległa, a kosztem są wysiłki  
i wyrzeczenia doczesne.  

6.1.3 Bogata biografia  
Bogata biografia, to mnogość doświadczeń i ich egzotyczność  

w porównaniu do „szarej biografii”. Wywiadowani przeze mnie 

respondenci mieli bardzo bogate, ale nade wszystko zróżnicowane 

doświadczenia. Część z nich sporo podróżowała, przebywali w zakładach 

karnych, schroniskach lub domach opieki. Pracowali w nietuzinkowych 

zawodach, szukali niekiedy bardzo „alternatywnych” źródeł utrzymania. 

Również ich sytuacja rodzinna mocno odbiegała od społecznie 

ustanawianych norm. Krótko mówiąc, życie sporej części moich 

respondentów mogłoby stać się kanwą opowieści przygodowo-

awanturniczej, czy nawet filmu. Być może dla środowiska z którego 

pochodzili było to pewną normą, a wręcz szarością, ale z perspektywy 

obowiązujących powszechnie przyjętych norm i wartości nie jest. 

Poczynione przeze mnie obserwacje stoją w pewnej sprzeczności  
z opiniami innych autorów  , którzy zdawali się wnioskować, że skoro 130

ktoś nie ma pieniędzy, to również nie stać go na bogatą biografię. W mojej 

opinii, to właśnie ów brak środków zmuszał „moich ubogich” do szukania 

sposobów na życie, co skutkowało wielowątkowością ich życiorysów.  

6.1.4 Nieskończony wymiar ubóstwa 
To tendencja, której ujawnienie dokonało się niejako przypadkowo. 

Kiedy kolejny z badanych, pytany o swoją sytuację, mówił, że jest zła, ale 

są jeszcze gorsi, postanowiłem się temu przyjrzeć. Jak się okazało, każda  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z wywiadowanych osób, bez oporów wskazywała osobę uboższą. 

Postanowiłem wówczas podążyć jednym z sugerowanych przez nich 

tropów. Odnalazłem i spytałem wskazanego „uboższego”, ale i on wskazał 

osobę od siebie biedniejszą, do której się udałem. Podążając tą drogą udało 

mi się zrekonstruować łańcuszek dwunastu osób, z których nawet ta 

ostatnia, była w stanie swobodnie wskazać osobę biedniejszą od niej.  
W końcu zrezygnowałem, z przyczyn które poniżej przedstawię. 

Konkludując, możliwość wskazania osoby biedniejszej, nadawała ubóstwu 

wymiar nieskończony. Tworzyła się więc również wartość ubóstwa 

doskonałego, w kierunku którego można iść, ale nie jest się go w stanie 

osiągnąć.  

Z perspektywy człowieka posiadającego stałą, godziwie płatną pracę, 

łatwo jest wskazać osobę od siebie uboższą. Może to być pracownik stacji 

benzynowej, na której tankujemy, o którym wiemy, lub domyślamy się, że 

zarabia mniej od nas. Może to być również bezrobotny, którego nie 

musimy znać osobiście, ale o którego 17 procentach obecności  
w społeczeństwie wiemy. I tak każdy przez nas pytany poda innego 

uboższego, gdzie w końcu dochodzi się do granic absurdu. Okazuje się,  
i tak było w moim przypadku, że zapytany o „uboższego”, człowiek 

formalnie bezdomny (Zdzisław), najbiedniejszy ze znanych mi ludzi, ze 

swobodą wskazuje „gorszego”. I podążając tym tropem, odnajdując już 

nawet ziemiankę w lesie w której mieszkał alkoholik, niebezpiecznie 

ocierający się o granicę biologicznej egzystencji, dowiadywałem się  
o jakimś kolejnym „biedniejszym”.  

Problem w ustaleniu najbiedniejszego ma dwie przyczyny. Po 

pierwsze, pojęcie to może być rozumiane różnie. Oczywiście na początku 

biedniejszy jest ten, który ma mniej pieniędzy. Ale co w przypadku, kiedy 

mamy dwie osoby, bez pieniędzy? Która z nich jest biedniejsza? Wówczas 

logicznie odpowiemy, że ta, która mniej posiada. Jednak ponownie 
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możemy mieć dwie, które równie mało, albo wręcz nic nie posiadają. Co 

wtedy? Wtedy dochodzi się do kategorii nieoczywistych, i może się 

okazywać, że wówczas wartością, która przesądza o stopniu ubóstwa jest 

na przykład stan zdrowia, stopień niezależności od innych, związanie  
z rodziną, popularność w społeczności, a nawet wiek. Słowem kategorie 

początkowo wobec ubóstwa odległe, ale w jakiejś perspektywie będące 

jego następstwem, stają się wyznacznikiem jego wielkości.  

Drugą przyczyną niemożności ustalenia „ostatniego ubogiego”, są 

właściwość ludzkiej psychiki. Dla poprawienia własnego samopoczucia, 

wynajdujemy tych, którzy mają jeszcze gorzej. Niezwykle trudno jest się 

przyznać, że jest się najgorszym ze wszystkich. To jak przyznanie się przed 

samym sobą do totalnej porażki. Człowiek, a właściwie jego psychika, 

stosując nieświadomie mechanizmy pokrewne wyparciu  , będzie się 131

bronił przed tym uczuciem. Dlatego też, nie przyznając się do tego, że jest 

się najbiedniejszym, wskazując biedniejszego od siebie, podnosimy nieco 

własną wartość.  

Z powyż szych wzg lędów zan iecha łem poszuk iwan ia 

najbiedniejszego. Zaczynałem od osoby, która w moim pierwotnym 

przekonaniu była możliwie najbiedniejsza. Znalazłem jeszcze jedenaście 

innych, po drodze napotykając „człowieka w ziemiance”. Wszyscy potrafili 

dostrzec głębsze ubóstwo od własnego. Zdałem sobie sprawę, że  
z podobnym skutkiem mógłbym ścigać horyzont.  

6.2 Katalizatory wykluczenia 
Analizując problem ekskluzji i ubóstwa, w sposób naturalny 

dochodzi się do momentu wyszukiwania relacji tych dwóch, bądź co bądź, 

odmiennych zjawisk. Mimo, że w wielu interpretacjach wykluczenie  
i bieda, są tak blisko siebie, że wręcz tożsame, nie można się z takim 

stanowiskiem zgodzić.  
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Problem wykluczenia, może istnieć bez ubóstwa. Per analogiam, 

ubóstwo może istnieć bez wykluczenia. Odwołując się do badań własnych, 

mogę wskazać przykład Janusza, jako człowieka ubogiego, ale 

niewykluczonego. Określając stan posiadania Jacha, odwołując się czy to 

do oficjalnych (np. ekonomicznych) wskaźników, czy też percepcji 

potocznej, należałoby mówić o człowieku bardzo ubogim. Janusz nie 

posiada żadnych stałych dochodów, a wartość całego jego majątku  
w chwili obecnej nie przekracza 1000 zł.. Pomimo tego nie możemy o nim 

myśleć jako człowieku ponad wszelką wątpliwość wykluczonym. Janusz 

podejmuje inicjatywy społeczne, mimo że często wymierzone w system 

polityczny państwa. Ma bardzo szerokie grono znajomych i przyjaciół. Nie 

czuje się ubogim, bo posiada tyle, ile potrzebuje, a do tego podobnie tyle, 

co ludzie z którymi się porównuje – ze swojego środowiska. Ostatecznie 

czytuje on książki, prasę, interesuje się muzyka – organizuje koncerty. 

Mimo, że fakt jego uczestnictwa w życiu społecznym może budzić 

kontrowersje, jako że uczestniczy on w społeczeństwie alternatywnym, 

niemniej jednak uczestniczy. Jak widać, odwołując się do teoretycznych 

ustaleń dotyczących ubóstwa i wykluczenia, Janusz jest osobą ubogą, ale 

nie ekskludowaną. 

 Z drugiej strony, mimo, że badanie nie pokazało takiego przypadku 

(bo i nie na tym się skupiało), możemy wyobrazić sobie człowieka, który 

mimo faktu posiadania pieniędzy, nie borykania się z problemami 

finansowymi, jest ze społeczeństwa ekskludowany. Człowiek wyłączony  
z życia towarzyskiego, nie posiadający przyjaciela, lub nie będący w stanie 

zawiązać przyjaźni. Nie podejmujący, lub nie będący w stanie podejmować 

uczestnictwa w polityce. Wreszcie człowiek poza życiem kulturalnym, 

który ponownie nie chce, lub nie może chodzić do kina, czytać książek  
– być odbiorcą kultury. Przykładem takim może być choćby osoba 

niepełnosprawna. „Uwięziona” w domu, ale wspierana finansowo przez 
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państwo z tytułu renty, zapomogi, czy też utrzymywana przez opiekunów 

lub rodzinę. Fakt braku możliwości „pokryciem” obszarów składających 

się na uczestnictwo w życiu społecznym, czy szerzej kulturze – wywołuje 

wykluczenie. Reasumując, w takim przypadku moglibyśmy mówić  
o osobie nieborykającej się z problemem ubóstwa, choć wykluczonej. 

Powstaje więc naturalne pytanie: skoro ubóstwo nie jest skazane na 

współwystępowanie z wykluczeniem, a wykluczenie nie jest skazane na 

współuczestniczenie z ubóstwem, jakie są okoliczności ich jednoczesnej 

obecności?  

Na podstawie badań mogę stwierdzić, że ubóstwo jest warunkiem 

możliwym, acz niewystarczającym, dla wystąpienia wykluczenia. Innymi 

słowy nie ma takiej postaci ubóstwa, która sama w sobie przesądzałaby  
o następstwie wykluczania.  

Mimo, że udowodnienie powyższej tezy może być trudne, jako że  
w przeważającej liczbie przypadków sytuacja skrajnego ubóstwa 

współistnieje z ekskluzją społeczną. Zaprzeczeniem takiego rozumowania 

jest przywoływany wcześniej przykład Jacha.  

Warto więc zadać pytanie, co w takim razie, musi się zdarzyć aby 

dokonało się wykluczenie, jeśli już mamy ubóstwo. Otóż musi się pojawić 

katalizator. W języku chemii katalizator to substancja, która dodana do 

układu reakcyjnego umożliwia i przyspiesza reakcję  . W tej sytuacji jest 132

to zjawisko, które musi się pojawić, obok ubóstwa, aby ekskluzja mogła się 

pojawić. Fakt wystąpienia wykluczenia, jest dodatkowo warunkowany 

intensywnością i siłą ubóstwa jako katalizatora. 

Poniżej postaram się przedstawić typologię zaobserwowanych, 

zdiagnozowanych katalizatorów. Zestawienie to nie musi być kompletne, 

jako że opierałem się na ograniczonej liczbie przypadków. Dodatkowo, nie 

wszystkie zjawiska o charakterze warunkującym wystąpienie ubóstwa 
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mogą być możliwe do zdiagnozowani dziś, ze względu na swój 

dynamiczny charakter. 

6.2.1 Nałóg 
To pierwszy, jaki udało się zidentyfikować katalizator. Co ważne 

mowa tu o nałogach, w stopniu zasadniczym komplikujących codzienne 

ludzkie funkcjonowanie. Więc, niejako z definicji, może to być alkohol, 

czy narkotyki, ale tylko wówczas, gdy używanie ich będzie istotnie 

wpływać na działanie, postawy. Z medycznego punktu widzenia nałóg to 

zakorzeniona dysfunkcja sprawności woli przejawiająca się w chronicznym 

podejmowaniu szkodliwych dla organizmu decyzji, które są sprzeczne  
z przesłankami rozeznania intelektualnego  . Ujmując to nieco ogólniej, 133

można by mówić tu o poważnym uzależnieniu, którego zaspokajanie wiąże 

się podejmowanie decyzji dla siebie szkodliwych. Te negatywne decyzje 

to: szkodzenie własnemu zdrowiu, wydawanie pieniędzy na używki, 

marnowanie czasu, itp.. 

Uzależnienie staje się istotnym katalizatorem dopiero wtedy, kiedy 

działa silnie destruktywnie na funkcjonowanie danej osoby – i wówczas 

można mówić o nałogu. Z tego punku widzenia do grupy tych nałogów  
- katalizatorów raczej nie należy uzależnienie od nikotyny, kawy, czy 

telewizji.  

Nałóg, poprzez „wywieranie nacisku” na decyzje funkcjonalne 

jednostki, zaburza jej funkcjonowanie. Jeśli osoba skłania się bardziej ku 

temu, aby przeznaczyć środki materialne (czyli skutek pracy, wysiłku, 

czasu) na zaspokojenia głodu uzależnienia, a nie na konieczne potrzeby 

egzystencjalne. W tym ujęciu potrzeby egzystencjalne będą to te, których 

zaspokojenia jest niezbędne do przeżycia w kulturze, będą to między 

innymi:  

- pożywienie - odpowiednio bogate w składniki odżywcze,  
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- schronienie - zapewniające bezpieczeństwo i wygodę,  

- odzienie - spełniające wymogi stawiane przez kulturę, 

- środki czystości   . 134

Wśród wywiadowanych przez mnie osób nie było człowieka,  
u którego głównym katalizatorem wykluczania byłby nałóg, aczkolwiek 

pewne tego symptomy zdradzał Zdzisław, choćby przez to, że decyzją sądu 

skazany został na podjęcie kuracji odwykowej. Sam jednak fakt, że silne 

uzależnienie może być katalizatorem, nie budzi chyba jednak wątpliwości. 

W naszym kraju najczęściej owym nałogiem - katalizatorem są alkoholizm 

czy narkomania.  

6.2.2 Konflikty z prawem 
Warto tu na wstępie podkreślić, że katalizujące jest nie samo łamanie 

prawa, ale dopiero sytuacja w której wyjdzie to na światło dzienne, czyli 

działanie kontroli społecznej. Co również istotne, chodzi tu nie tyle  
o wykroczenia (jak śmiecenie na ulicy, czy jazda samochodem bez pasów) 

ale o przestępstwa, najczęściej o charakterze pospolitym.   

Sam fakt łamania prawa nie ma tu znaczenia, bo nie wpływa 

znacząco na funkcjonowanie danego człowieka. Nawet jeśli się kradnie, ale 

nikt o tym nie wie, to sytuacja ta ma wszelkie cechy zatrudnienia – daje 

pieniądze za czas i wysiłek. Problem pojawia się dopiero, jak jest się na 

kradzieży (czy jakimkolwiek innym przestępstwie) przyłapanym. Z jednej 

strony są to sankcje karne, które przewiduje prawo. Może być to kara 

pozbawienia wolności, grzywna, ale również zakaz opuszczania kraju, czy 

roboty społeczne. Każda z sankcji ma (albo może mieć) duży, zaburzający 

wpływ na funkcjonowanie. Klasycznym przykładem jest tu więzienie, 
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które zabiera czas, ale i częstokroć głębiej demoralizuje. Powrót do 

społeczeństwa po odbyciu kary, też nie jest łatwy.  

Obok wpływu formalnego wiążącego się z procesem i sankcją, 

mamy też wpływ nieformalny. Popadnięcie w konflikt z prawem silnie 

wpływa na naszą opinię w społeczeństwie. Nieufność, podejrzliwość, lęk, 

czy wrogość, to tylko niektóre z możliwych reakcji społecznych. Sytuacja 

taka utrudnia, a często uniemożliwia, podjęcie pracy, wynajęcie 

mieszkania, czy nawet relacje z innymi ludźmi i budowanie związków.  

Spośród moich badanych, zarówno Jurek jak i Zdzisław przebywali 

w zakładzie karnym. W obu tych przypadkach, fakt pobytu w więzieniu był 

tym,  który w połączeniu z ubóstwem, przyczynił się w stopniu zasadniczy 

do wykluczenia. Podjęcie pracy („normalnej”) po więzieniu nie było 

możliwe. Zdzisław szukał, ale nikt go nie chciał. Jurek już nie potrafił, nie 

chciał, nie zależało mu.  

Sytuacja taka, z teoretycznego punktu widzenia jest paradoksem, bo 

oto ktoś, kto nie potrafi odnaleźć się w społeczeństwie (występuje 

przeciwko jego regułom, łamie prawo) – trafia do więzienia. Ale 

pozbawienie wolności ma na celu, prócz ukarania, resocjalizację, czyli  
w tym wypadku naprawę. Efektem więzienia, może być człowiek 

„zepsuty”, bo wykluczony. Problem wygląda jeszcze bardzie 

paradoksalnie, jeśli uświadomimy sobie, że w praktyce przestępca może 

świetnie funkcjonować w społeczeństwie, a dzięki sankcji karnej staje się 

wykluczony. Czy to, co ma naprawiać „zepsutego”, „psuje” sprawnego. 

Zarówno Jurek, jak i Zdzisław, przed więzieniem funkcjonowali dobrze, 

nie zdradzali cech wykluczenia.  

6.2.3 Wiek 
Zaawansowanie w latach jest istotną, choć często nieuświadamianą 

przyczyna kłopotów. Sprawa wieku jest dość względna.  
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Co oczywiste, sześćdziesięciolatek jest za stary na podejmowanie 

prac murarsko–remontowych. Jest słabszy fizycznie, szybciej się męczy, 

jest mniej odporny na czynniki zewnętrzne – pogodę, zanieczyszczenia itp. 

W systemie, który często wymaga od emerytów podejmowania zajęć 

zarobkowych, niezrealizowanie tego wymogu może wykluczać. 

Przykładem tego może być Dziadek, który po kilkudziesięciu latach pracy 

otrzymuje jedynie kilkaset złotych renty, która nie wystarcza na pokrycie 

bieżących potrzeb. Lekarstwem na taki stan rzeczy powinna być praca, ale 

Dziadek nie jest w stanie jej sprostać. Po pierwsze, uniemożliwia mu to 

stan sprawności organizmu (przebyty zawał). Po drugie, „stan mentalny”. 

Jako wieloletni majster, brygadzista, szef firmy, nie jest w stanie 

podporządkować się poleceniom zawodowym innej osoby, na dodatek 

prawdopodobnie młodszej. Dziadek bez pracy nie był w stanie 

przeciwdziałać swojemu ubóstwu, wyłączeniu z głównego nurtu kultury.  

Wspomniana na wstępie względność, ujawnia się w poniższym 

przypadku. Oto, raptem niespełna czterdziestoletni Janusz, przyjęty do 

pracy w pubie, nie radzi sobie z obowiązkami. Z jednej strony, nie jest  
w stanie udźwignąć wymogów fizycznych. Praca w barze to wielogodzinny 

wysiłek wymagający dużej sprawności, wytrzymałości i skupienia. Jednak 

to nie kondycja fizyczna uniemożliwiła Januszowi pracę za barem. To brak 

nawiązania porozumienia ze współpracownikami okazał się decydujący.  
W większości współpracownikami Jacha byli studenci, czyli ludzie młodzi. 

Janusz mimo, że teoretycznie „młody duchem”, nie umiał już nawiązać 

kontaktu. To nie była już ta młodzież, którą on stanowił, z którą, jak mu się 

wydawało, potrafi się jeszcze dogadać. Praca za barem była jedyną jego 

szansą na względnie stałe zatrudnienie, porażka oznaczała brak stałej pracy, 

czyli pozostawanie w „podziemiu”, w ekskluzji.  
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6.2.4 Ograniczenia osobowości  
Niekiedy to właśnie cechy osobowości mogą być przyczyną,  

w połączeniu z biedą, wystąpienia stanu wykluczenia. Co warto na wstępie 

odnotować, to to, że owe „utrudniające” cechy osobowości, nie muszą mieć 

postaci chorób psychicznych. Stanowisko takie potwierdza A. Jakubik, 

odróżniając kategorię zaburzeń struktury osobowości (o charakterze 

patologii) od zaburzeń cech osobowości, niekoniecznie związanych  
z chorobą  . Owe ograniczenia to wszelkie dominujące cechy naszej 135

osobowości, które znacznie, negatywnie wpływają na sprawność naszego 

działania. Może to być niedojrzałość, niska inteligencja, wszelkie cechy 

aspołeczne, lenistwo, nieuczciwość. Będą to nasze wewnętrzne przeszkody 

utrudniające udział w kulturze, podejmowanie adekwatnych ról 

społecznych. Podobną koncepcję przedstawia w swojej pracy Wiesław 

Łukaszewski  , budując nawet całą typologię osobowościowych barier. 136

Mamy tu również całą grupę możliwych form pseudoradzenia sobie  
z problemami otaczającego świat takich jak postawy „Reinterpretacji, 

fasady i kłamstwa”, czy „Jeszcze się przekonacie”. 

Spośród badanych przeze mnie osób, to Andrzejek zdradzał 

najwyraźniej symptomy ograniczeń osobowości. Fakt jego niedojrzałości, 

w połączeniu z limitowaną inteligencją, zaburzał funkcjonowanie  
w społeczeństwie. Andrzejek nie był w stanie nauczyć się niczego ponad 

podstawowe czynności fizyczne, nawet obsługa telefonu komórkowego 

przekraczała jego możliwości. Przez to nie był w stanie podnosić swoich 

kwalifikacji, rozwijać się zawodowo. To również niedojrzałość 

emocjonalna uniemożliwiła utrzymanie związku małżeńskiego. 

Niefrasobliwość i brak przewidywania przyszłości, nie pozwolił mu 

zabezpieczyć bytu materialnego. To, że Andrzejek nie ma rodziny, 
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przyjaciół, nie uczestniczy w kulturze, nie ma pieniędzy, jest w znacznym 

stopniu „zasługą” cech jego osobowości.  

6.2.5 System 
Pod pojęciem systemu kryje się organizacja społeczno-gospodarcza 

kraju. System to wszelkie odgórnie ustalone zasady organizacji naszego 

życia. Owe regulacje mogą wpływać na komplikacje naszego 

funkcjonowania. Oczywiście nadrzędny cel wprowadzania jakiejkolwiek 

organizacji, praw, struktury to podniesienie wygody i skuteczności 

funkcjonowania społeczeństwa. To, że żyjemy w jakiś regułach, ma służyć 

naszemu (jako składowej społeczeństwa) dobru, jest sprawą oczywistą. 

Zdarza się jednak tak, że system, jego budowa zamiast pomagać, szkodzi.  

Za przykład działania tego katalizatora niech posłuży 

funkcjonowanie Józefa. Jest niezłym fachowcem - dużo i ciężko pracuje, 

zarabiając dość godziwe pieniądze. Pomimo to jest ubogi i pozostaje, wraz 

z rodziną w wykluczeniu. Problem polega na tym, że mimo korzystnej 

pracy, nie zarabia wystarczająco wiele, aby wygrać walkę z wykluczeniem. 

Józef ma żonę i 4 dzieci, z czego najmłodsze jest kalekie. Środki 

przeznaczane na utrzymanie rodziny, pomimo tego, że relatywnie niemałe, 

są i tak niewystarczające. Sytuacja wydaje się patologiczna, aby ciężko  
i dużo pracujący człowiek nie był w stanie utrzymać swojej rodziny. W tym 

wypadku system jest najwyraźniej wadliwy, nie ułatwiając rodzinie Józefa 

egzystencji. Sytuacja jest tym bardziej skomplikowana, że Józef jest 

przykładem całego pokolenia „szczęściarzy posiadających pracę”, którzy  
w zamian za nieco wyższe zarobki zrzekają się, sami lub u pracodawcy, 

opłacania składek ubezpieczeniowych, emerytalnych. Zgadzają się na 

zatrudnienie na czarno. Fakt ten w przyszłości może mieć dwojakie skutki. 

Po pierwsze, zatrudnieni dziś na czarno mogą w przyszłości, ze względu na 

nieopłacanie składek do ZUS-u, okazać się ludźmi bez zabezpieczenia na 

starość, co da nam całą społeczność - generację starych nędzarzy. Po 
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drugie, ograniczone i ciągle zmniejszające się wpływy do centralnego 

systemu ubezpieczeniowego, mogą dać skutek w postaci jego załamania. 

Bankructwo systemu świadczeń da nam nie tyle społeczność starych 

nędzarzy, co całą generację.  

Przykład Dziadka właśnie pokazuje błąd w organizacji, bo oto 

człowiek po latach pracy nie może sobie pozwolić na godną egzystencję. 

Dziadek jest przykładem jednego z już dość popularnych ubogich 

staruszków, którzy bez pomocy bliskich, sami muszą sobie radzić.  
W obecnej chwili średnia emerytura wynosi około 1200 zł. brutto, czyli nic 

ponad 950 zł . netto, gdzie warto zaznaczyć , że większość 

świadczeniobiorców otrzymuje emerytury zbliżone do wartości najniższej, 

czyli około 600 zł. brutto  .  137

Taki stan rzeczy, czyli uświadamianie powyższego katalizatora,  
w prostej konsekwencj i prowadzi do generowania postaw 

antypolitycznych, czy wręcz antypaństwowych. W „łagodniejszej” 

odmianie może skutkować poparciem dla partii politycznych, 

legitymizujących się populistycznym programem. 

6.2.6 Środowisko 
Wpływy środowiska społecznego (rozumianego jako rodziny grupy 

sąsiedzkiej i towarzyskiej) na funkcjonowanie człowieka, nie podlegają 

dyskusji i były wielokrotnie udowadniane  . O odniesieniu do 138

analizowanego zjawiska ekskluzji, należy się jednak skupić na 

negatywnych – sprzyjających wykluczeniu – oddziaływaniach otoczenia. 

Oddziaływania mogą przebiegać w dwuetapowo. Jak to ujmuje  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W. Wincławski  , na etapach: pierwotnym i wtórnym, odróżnianych na 139

podstawie aktywności własnej jednostki. 

W mojej analizie oddziaływanie to może przybierać dwie postaci. Po 

pierwsze, środowisko może świadomie hamować pewne antyekskluzyjne 

zachowania. Presja środowiska może na przykład wymagać porzucenia 

edukacji, szybkiego podjęcia pracy. Analogicznie środowisko może 

wzmacniać pewne sprzyjające wykluczeniu zjawiska. Może więc dawać 

asumpt do działalności przestępczej, czy tolerować alkoholizm i inne 

patologie, czyli jak to określa R. Wroczyński, może mieć charakter 

przyzwalający  . 140

Po drugie, środowisko może działać niekorzystnie poprzez brak 

stymulacji do działań służących inkluzji. Dokonywanie zmian, 

przełamywanie schematów, to jedne z zadań służących wychodzeniu  
z zaklętego kręgu ekskluzji. Dla skutecznego podejmowania tych działań, 

wytrwania w nich konieczne jest również wsparcie środowiska, bez 

którego wysiłki mogą się okazać daremne. Wsparcie środowiska to również 

uznawane wzory. Rozstrzygający w tym zakresie może okazać się dobór 

wzorców i ich akceptacja społeczna. 

Na udowodnienie istnienia i słuszności tego katalizatora może służyć 

kilka biografii. Z pewnością może być to Jurek, który pochodząc z rodziny 

przestępczej nie miał wśród bliskich wzoru do naśladowania. Dla jego 

rodziny, konflikty z prawem czy pobyt w więzieniu, były nie tyle głęboką 

patologią, co realizacją jakiegoś utrwalonego modelu. Podobnie jak ojciec  
i bracia, tak i Jurek był w zakładzie karnym. Na to wszystko nakłada się 

jeszcze akceptacja grupy towarzyskiej Jurka, dla jego działań 

przestępczych.  
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Innym przykładem może być Jachu, który wobec deklarowanego 

szczęścia – wynikającego z satysfakcji obecnym stanem – nie podejmuje 

działań dla zmiany swojej sytuacji. Skoro Janusz jest taki sam, jak jego 

koledzy z subkultury alternatywnej, więc jest w tym środowisku 

akceptowany, to dlaczego ma się zmieniać? W jego wypadku sugestie ludzi 

spoza „środowiska” – na przykład ze strony matki, to za mało aby starać 

się o zmiany.  

Ostatnią biografią dowodzącą siły środowiska jest Zdzisław, który za 

swój stan, obwinia pobyt w domu dziecka. Mimo, że Zdzisław może się 

mylić, przypisując decydujący wpływ placówce opiekuńczej, to 

subiektywnie może być w tym sporo prawdy. Z jego relacji wynika, że 

wychowanie rozumiane jako świadome kształtowanie osobowości, 

zastąpiono zabiegami, które miały na celu zagwarantowanie porządku  
i ładu w placówce. Kary fizyczne, niedopilnowanie i brak troski o los 

wychowanka po osiągnięciu pełnoletniości, nie mogły i nie wpłynęły 

korzystanie na przeciwdziałanie wyłączeniu Zdzisława z kultury.  

6.2.7 Stan zdrowia 
Ten katalizator wydaje się mieć olbrzymie, choć trudno 

obserwowalne skutki. Szacuje się, że aż 15% osób w wieku produkcyjnym 

to inwalidzi. Oznacza to, że już sam fakt niepełnosprawności, utrudnia im, 

jeśli nie uniemożliwia, uczestniczenie w życiu społecznym, choćby  
w formie pracy. Jeśli na to wszystko nałoży się jeszcze ubóstwo, to 

nietrudno tu o wyłączenie z kultury.  

Stan zdrowia to oczywiście kondycja ciała i umysłu. Wątek 

odnoszący się do przeszkód związanych z cechami osobowości, 

wynikającymi (lub nie) z choroby psychicznej, został już wcześniej 

poruszony. Za przykład stanu zdrowia jako katalizatora wykluczenia niech 

służy przykład dziadka, który w wyniku zawału zmuszony był odejść  
z regularnej pracy.  
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Jednak stan zdrowia to nie tylko zdolność do pracy. Stan zdrowia to 

również możliwości zawiązywania znajomości, które są punktem wyjścia 

do szukania partnera, do tworzenia rodziny. Kondycja fizyczna może 

uniemożliwiać podróże, wyjścia do teatru, czytanie książek – czyli 

uczestnictwo w kulturze. Może też deformować percepcję rzeczywistości. 

6.2.8 Katalizatory - podsumowanie 
Przedstawiona powyżej lista katalizatorów nie musi być, jak 

zaznaczałem na wstępie i pewnie nie jest, kompletna. Wskazane tu 

zjawiska umożliwiające czy ułatwiające wykluczenie zostały oddane na 

podstawie wyników badań i intuicji badawczej.   

Co istotne, w poszczególnych biografiach zbiega się nieraz po kilka 

katalizatorów (Dziadek, Jurek, Zdzisław), w innych występuje jeden, ale za 

to bardzo silny (Józef). Taka wydaję się też być natura katalizatorów, które 

nie wykluczają się wzajemnie, a ich nagromadzenie sprzyja przyśpieszeniu 

i pogłębieniu ekskluzji.  

Reasumując, dla wystąpienia wykluczenia nie wystarczy samo 

ubóstwo, musi ono współdziałać z jednym ze wskazanych katalizatorów. 

Im więcej katalizatorów, im są one silniejsze, tym głębiej i wcześniej działa 

ekskluzja.  

!
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Rozdział 7  
Edukacyjne aspekty wykluczenia 

!
Dla przybliżenia powyższego problemu niezbędna jest odpowiedź na 

pytanie, czymże są zawarte już w pytaniu podmioty. Pojęcie wykluczenia 

zostało już wcześniej szeroko omówione. Edukacja natomiast, w przyjętej 

przeze mnie perspektywie, to planowe oddziaływanie na osobowość 

jednostki, wpajanie jej pewnych wartości poznawczych, wiedzy i nawyków 

za pośrednictwem formalnego systemu nauczania. Dla przejrzystości 

wywodu proponuję też, w sposób standardowy, podzielić edukacje na 

wychowanie i kształcenie. Mimo, że rozdzielanie tych procesów spotyka 

się z krytyką wielu autorów, w mojej opinii dla jasności będzie to 

korzystniejsze  . Kształcenie jest tu rozumiane jako proces nauczania jak  141

i uczenia się, czyli całość poczynań umożliwiających jednostce uzyskanie 

wiedzy o przyrodzie, kulturze, społeczeństwie, a także osiągnięcie 

wszechstronnego rozwoju osobowości, rozwijanie uzdolnień , 

zainteresowań, ogólnej sprawności umysłowej i fizycznej  . 142

Wychowanie zatem, w prezentowanym tu rozumieniu będzie 

intencjonalnym działaniem w formie interakcji, prowadzącym do 

uzyskiwania zmian w osobowości jednostki, ukierunkowanych przyjętym 

ideałem wychowawczym  .  143

Jednym z głównych zadań wychowania, socjalizacji jest formowanie 

postaw prospołecznych. Niejako z definicji, wychowanie ma 

przeciwdziałać wykluczeniu. Podobnie jest z kształceniem, które poprzez 
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użyteczność przekazywanej wiedzy i umiejętności pozwoli jednostce 

swobodnie funkcjonować w społeczeństwie.  

Odnosząc się do wyróżnionych wcześniej pól wykluczenia  
– ekonomicznego, politycznego, kulturalnego i społecznego – które ze 

składowych części edukacji działają w którym z pól. W obszarze ekonomi 

nieprzecenione wydają się kompetencje i możliwości zdobywania środków 

nabyte w procesie kształcenia, a także wiedza i umiejętności, które 

przekładają się na zarobki. Do tego dochodzi jeszcze postawa 

umożliwiająca skuteczne podejmowanie działań zarobkowych, na która 

mogą się składać pracowitość, ambicje, świadomość znaczenia pracy dla 

społeczeństwa, uczciwość, itp. Wszystkie powyższe cechy składowe 

kształtowane są w procesie wychowania. 

Podobnie jest z politycznym polem wykluczenia. Choć w tym 

przypadku wiedza i umiejętności wydają się mieć nieco mniejsze 

znaczenie, to i tak konieczne jest kształcenia. Aby brać udział w polityce 

państwa, regionu, otoczenia, aby podejmować inicjatywy obywatelskie, 

konieczne jest rozeznanie w otaczającej rzeczywistości. To dzięki 

zinstytucjonalizowanemu systemowi kształcenia człowiek zdobywa 

podstawową wiedzę i umiejętności, dotyczące prawidłowości 

funkcjonowania świata społecznego, poznaje jego organizację. Zadania 

wychowawcze są równie wyraźne. Na pierwszym miejscu zdaje się jawić 

cel tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, czyli takiego, które 

charakteryzujące się aktywnością i zdolnością do samoorganizacji oraz 

określania i osiągania wyznaczonych celów, bez impulsu ze strony władzy 

pańs twowej . Gdzie ważnymi pos tawami będą pa t r io tyzm, 

odpowiedzialność, itp.. 

Obszar ekskluzji kulturalnej, podobnie jak wcześniejsze obszary, 

wymaga działania obu sił edukacyjnych. Edukacja „wyrabia” odbiorcę 

kultury. Czy to na poziomie niższym, na przykład dla rozumienia humoru 
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seriali, obsługi Internetu i telewizji, czy też wyższym, kiedy uczy czym jest 

libretto, antrakt, czy cover. Wychowanie może zagwarantować uznanie dla 

wartości kultury jako takiej, wrażliwość na jej dokonania, czy 

wykształcenie gustów.  

W polu wykluczenia towarzyskiego mam trudności ze wskazaniem 

roli wykształcenia, choć nieostrożnym byłoby założenia, że nauczanie nie 

odgrywa tu żadnej roli. Niewątpliwie nabywane w drodze wychowania, 

socjalizacji kompetencje społeczne, mają tu decydującą rolę. Świadomość 

znaczenia bliskich osób w życiu, umiejętność nawiązywania przyjaźni  
i znajomości, są kluczowymi dla budowania kręgu towarzyskiego  
i możliwości utrzymania się w nim.  

Edukacja w życiu człowieka istnieje w dwóch zakresach. Zakres 

pierwszy to powszechna, obowiązkowa oświata. Etap ten nazywam 

symbolicznie kanonem. Jest to edukacja w sześciu klasach szkoły 

podstawowej (plus zerówce), trzech klasach gimnazjum, ewentualnie 

szkole średniej lub studiach wyższych. Kanon to okres, kiedy każdy 

obywatel ma obowiązek poddać się działaniu kształcenia i wychowania, 

które jest finansowane i kierowane przez państwo. Odstępstwo od tego 

obowiązku podlega bowiem karze. Pokładane w tym etapie edukacji 

nadzieje ogniskują się na „produkcji” pełnowartościowego obywatela  
– czyli człowieka przynoszącego inwestorowi (państwu) korzyść  
i z pewnością działającego na korzyść społeczeństwa (zintegrowanego).  

Etap drugi jest etapem nieobowiązkowym, który można by 

symbolicznie nazwać pomocą. Pomocą, bo w istocie jest to etap ratunkowy. 

Pomoc to wszelkie działania edukacyjne, następujące po (rzadziej w 

czasie) kanonie. Człowiek oddaje się im, kiedy ujawnią się  
u niego deficyty uniemożliwiające prawidłowe uczestniczenie w państwie  
i społeczeństwie. Może na tym etapie oddawać się „regeneracji” swojego 

wykształcenia, jak i wychowania. Pomoc może mieć wymiar dobrowolny, 
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jakkolwiek nie musi. Etap ten znajduje się w szerokim zainteresowaniu 

edukacji dorosłych. Może przybierać bardzo różne formy: od kursów  
i szkoleń, poprzez wszelkie terapie, na działaniach resocjalizacyjnych 

skończywszy.  

Na obu etapach (kanon i pomoc), zarówno kształcenie jak  
i wychowanie mogą wobec wykluczenia działać trojako. Po pierwsze, 

mogą przeciwdziałać ekskluzji. Podejmowane wówczas działania  
i generowane przez nie skutki dają efekty w postaci wiedzy, umiejętności  
i postaw, które utrzymują jednostkę w społeczeństwie, bądź też do tegoż 

społeczeństwa zbliżają. Słowem, są to wszystkie działania z punktu 

widzenia integracji ze społeczeństwem korzystne. 

Drugi typ relacji edukacji z wykluczeniem, to brak związku. Dzieje 

się tak wówczas, kiedy podejmowane formy kształcenia i wychowania nie 

mają wpływu na ewentualne wykluczenie. Są to zarówno działania mające 

na tę sferę (niejako z definicji) wpływać, jak i te które wpływać mają, ale 

są po prostu nieskuteczne. Mogą mieć one charakter fasadowy lub 

biurokratyczny i służyć bardziej sporządzaniu sprawozdań niż 

rzeczywistym działaniom. 

Wreszcie trzeci typ oddziaływania, to formy powodujące, lub też 

pogłębiające ekskluzję. Taki typ relacji jest oczywistym błędem systemu 

edukacji, wynikającym czy to z zaniedbania, czy to z błędnych założeń.  

Reasumując przyjęte dla dalszych rozważań ustalenia, należy 

powiedzieć, że edukacja to kształcenie i wychowanie. Obie z tych sił mogą 

przeciwdziałać wszystkim obszarom wykluczenia. Edukacja w życiu 

człowieka dzieli się na dwa etapy – powszechny – kanon, i interwencyjny  
– pomoc . Działania edukacyjne mogą mieć trojakie skutki. 

Przeciwdziałające wykluczeniu, nie mające na ekskluzję wpływu, oraz te, 

stymulujące wykluczenie. Dla jasnego przedstawienia powyższej struktury 

posłużę się schematem. 
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!  

Rysunek 2. Schemat relacji: edukacja - wykluczenie. !
Postaram się teraz wykazać każdy z wpływów edukacyjnych  

w każdej z konfiguracji, wskazując przykład takiego działania. Takie ujęcie 

będzie swoistym „zdjęciem” obecnego stanu relacji edukacja  
– wykluczenie społeczne. Dzięki temu obrazowi można będzie 

skonstruować mapę deficytów w edukacji, których likwidacja może 

przyczynić się do uskutecznienia walki z ekskluzją. 

7.1 Kanon – Kształcenie 
Przeciwekskluzyjnymi działaniami edukacji w tym zakresie będzie 

wszelka wiedza i umiejętności, które są użyteczne dla rozwoju społecznego 

przeciwdziałania ekskluzji. Będą to więc kompetencje uniwersalne, jak 
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znajomość podstaw matematyki, języka ojczystego, wiedza o środowisku. 

Na nieco dalszym etapie nauka języka obcego, obsługi komputera, 

Internetu. Na samym końcu nauka zawodu, który będzie umożliwiał 

znalezienie pracy, czyli będzie w jakimś stopniu deficytowy. W tej sferze 

mieszczą się również wprowadzane ostatnio do szkół lekcje 

przedsiębiorczości. O odniesieniu do sfery politycznej będą to działania 

pomagające zrozumieć mechanizmy rządzenia, organizacje władzy, czyli 

na przykład lekcje WOS-u i historii. Słowem, będą to przedmioty szkolne 

dające narzędziową wiedzę i umiejętności. Dla realizacji tego modelu  
– przeciwdziałania ekskluzji – ważne są dwa czynniki. Po pierwsze będzie 

to dobór treści, a po drugi skuteczność procesu kształcenia.  

Drugi typ oddziaływania – brak wpływu. W jego obszarze znajdują 

się przedmioty, będące treścią kształcenia, które nie odnoszą się 

bezpośrednio do działań przeciwekskluzywnych. Będą to na przykład treści 

chemii, fizyki, czy wychowania fizycznego, a zatem wszystkie te, które 

bezpośrednio nie przekładają się na skuteczność funkcjonowania  
w społeczeństwie. W obszarze tym mogą się również znaleźć przedmioty  
o charakterze narzędziowym, które teoretycznie powinny przeciwdziałać 

wykluczeniu, w praktyce tego nie czyniąc. Podobnie jak powyżej, 

przyczyna może tkwić bądź to w doborze treści, bądź w sposobie realizacji.  

Ostatni ze sposobów oddziaływania, to pogłębianie ekskluzji. 

Klasycznym tego przykładem mogą być szkoły zawodowe, gdzie 

inwestowany przez uczniów czas (wysiłek?) nie przekłada się na 

zdobywanie choćby tak fundamentalnych dla funkcjonowania  
w społeczeństwie kompetencji, jak rozumienie tekstów  . Dodatkowo 144

może się na to nakładać zdobywanie „niepotrzebnego” zawodu. Jeśli 

uświadomimy sobie fakt, że człowiek w trakcie edukacji kanonicznej, 

zdobywa tylko jeden zawód, wówczas okaże się jak istotny jest jego 
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wybór, a ze strony państwa zbudowanie odpowiedniej oferty. Mimo, że 

największe bezrobocie jest w zawodach sprzedawcy, kucharza, mechanika 

samochodowego, czy technika obróbki metali  , nie brakuje szkół 145

oferujących wykształcenie w tym zakresie. Innym sposobem wykluczania 

przez szkoły, może być przekazywanie wiedzy i umiejętności już 

nieaktualnych, czyli już zbędnych. Przykładem tego mogą być lekcje 

informatyki – przedmiotu z założenia „narzędziowego” – przeprowadzane 

na starych komputerach wyposażonych w przestarzałe oprogramowanie, 

kiedy wiadomo, że uczniowie ani w pracy, ani nawet w domu, już z takim 

sprzętem się nie zetkną. Takie doświadczenia miał również jeden z moich 

badanych, Jurek, uczeń zasadniczej szkoły zawodowej - piekarz. Nie był  
w stanie dokończyć edukacji, bo nie był w stanie znaleźć praktyk, tak wielu 

było chętnych. 

7.2 Kanon – Wychowanie 
Wychowanie w kanonie realizowane jest w kilku polach.  

W odróżnieniu do nauczania, które odbywa się głownie w szkole,  
w ramach realizacji pewnych przedmiotów, tu mamy swoistą 

dywersyfikację obszarów. Jest wychowanie towarzyszące kształceniu, 

odbywające się poprzez podawanie treści, jak choćby formowanie postaw 

poprzez wskazywanie wzorów z literatury na języku polskim. Są również 

przedmioty poświęcone wychowaniu, na przykład lekcje wychowawcze, 

czy religii. Istnieją również państwowe placówki edukacyjne, które 

realizują w ramach kanonu (ale niedotyczącego wszystkich) zadania 

wychowawcze – na przykład domy dziecka.  

Przykładem działań korzystnych dla przeciwdziałania wykluczeniu, 

będzie skuteczne kształtowanie postaw prospołecznych u wychowanków. 

Będą to formy kształtowania społecznie pożądanych cech – koleżeństwa, 

współczucia, solidarności, pomocności itp. Będzie to również skuteczne 
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wpajanie, czy też utwierdzanie w zasadach dekalogu, jako uniwersalnego 

prawa w naszej kulturze. W tych ramach znajduje się też kształtowanie 

postaw sprzyjających osiąganiu sukcesu zawodowego – pracowitości, 

ambicji, wytrwałości, ale i sprytu.  

Brak wpływu wychowawczego na ekskluzję przejawia się, na ogół, 

w nieudolności wychowawców. Przykładem tego mogą być lekcje religii, 

służące jedynie zrelacjonowaniu treści Pisma Świętego, a nie jego 

omówieniu, czy wykazaniu wniosków. W nurcie tym znajduje się również 

postawa niektórych nauczycieli, którzy swój brak oddziaływania 

wychowawczego tłumaczą niezobligowaniem do tego, wskazując dom 

rodzinny jako jedyny podmiot odpowiedzialny za wychowanie  . 146

Trzeci zakres to wychowanie, które pogłębia ekskluzję. Działania  
w tym nurcie mogą przybierać różne formy. Od najdrastyczniejszych, po 

łagodniejsze. Te drastyczne, to przykłady demoralizacji odbywającej się  
w domach dziecka  , czy szkołach. Działania demoralizujące, odbywające 147

się przy braku sprzeciwu ze strony wychowawców, mogą utrwalać postawy 

społecznie niepożądane. Dla realizacji tego modelu wystarczy niereagujący 

na wykroczenia uczniów podczas lekcji, nauczyciel. Wynikiem takiego 

zaniedbania wychowawczego może okazać się jednostka niezdolna do 

życia w społeczeństwie – odrzucona, czy przestępca. Łagodniejszy, choć 

może kontrowersyjny, proekskluzywny wpływ to podsuwanie 

nieodpowiednich wzorów wychowawczych. Wzór może okazać się 

nieodpowiedni poprzez niezrozumiałość, odległość od rzeczywistości, 

która okaże się dla młodzieży nie do pokonania. Wzór taki wreszcie, może 

być również konglomeratem cech, nie do końca w życiu społecznym 

pożądanych. Jak tytułowy bohater Pieśni o Rolandzie, który w imię 

własnych ambicji, swoiście pojmowanego honoru decyduje się na 
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samobójczy krok. Postawa, w której za wszelką cenę dominuje BYĆ, nad 

MIEĆ, w perspektywie społecznej wydaje się być generatorem 

wykluczenia, a takie wzorce często pojawiają się choćby w zestawie lektur 

szkolnych. Doświadczenia bliskie tu opisywanym miał Zdzisław  
– wychowanek domu dziecka. Jak sam zauważa, nie otrzymał wychowania, 

a co najwyżej opiekę. Po odejściu z placówki nikt się nim nie interesował. 

Sam dostrzegał u siebie deficyty kompetencji rodzinnych, dojrzałości.  

7.3 Pomoc – Kształcenie 
Na tym etapie, poddanie się edukacji jest zazwyczaj dobrowolne. 

Przykładem działań antyekskluzyjnych są wszelkiego rodzaju kursy 

dokształcające, podejmowane przez zainteresowanych na własną rękę, lub 

też będące wynikiem skierowania przez pracodawcę lub urząd pracy.  
W nurcie tym znajdować się mogą wszelkie placówki kształcenia 

dorosłych, od szkół prawa jazdy, poprzez kursy doskonalące, na 

działaniach zmierzających do przekwalifikowania włącznie. Reasumując, 

są to wszelkie działania podejmowane po okresie nauki obowiązkowej, 

których zadaniem jest poprawienie u uczniów możliwości udziału  
w społeczeństwie. Podobnie jak w przypadku kształcenia na etapie kanon, 

tak i tutaj warunkiem sukcesu podejmowanej nauki, jest adekwatność 

treści, jak i skuteczność przekazywania wiedzy.  

Przykładem działań obojętnych wobec wykluczenia, jest 

podejmowanie, czy też narzucanie nauki, której treści, bądź sposób 

przekazania nie przeciwdziałają ekskluzji. Dobrze egzemplifikuje ten 

przypadek skierowanie z urzędu pracy, jakie otrzymał jeden z moich 

badanych – Andrzejek, na kurs obsługi kasy fiskalnej. Sytuacja jest o tyle 

groteskowa, że ktoś uznał, że człowiek ten może być bez żadnego 

wykształcenia sprzedawcą, bo któż inny obsługuje kasę. Nieadekwatność 

polega na tym, że Andrzejek w żaden sposób nie był w stanie opanować 

obsługi urządzenia. Na marginesie warto przypomnieć, że właśnie wśród 
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osób z zawodem sprzedawcy, wskaźnik bezrobocia jest jednym  
z najwyższych w regionie  .  148

W kwestii oddziaływań na pole kształcenia, potęgujących 

wykluczenie nie łatwo o przykłady. Niemniej jednak one istnieją. Głośny 

był przypadek sprzed kilku lat, ze Śląska. W okresie, kiedy likwidowano 

kopalnie, część z przewidzianych do zwolnienia górników skierowano na 

przekwalifikowanie. Dotyczyło to szczególnie młodszej części 

pracowników, stojącej na początku drogi zawodowej. Jednym z najczęściej 

wybieranych, wtórnych zawodów, był zawód kierowcy. Jak się szybko 

okazało, kierowcy stali się drugą co do liczebności, po górnikach, grupą 

zawodową bezrobotnych w tym regionie.  

7.4 Pomoc – Wychowanie 
Wychowanie instytucjonalne w tym okresie występuje rzadziej niż 

kształcenie i częściej miewa charakter przymusowy. Działaniem dla 

zapobiegania wykluczeniu, może być na przykład terapia uzależnieniowa, 

małżeńska, czy proces resocjalizacji, o ile osiągają one zakładane efekty.  
Z dokładną egzemplifikacją może być tu kłopot, bo prawidłowość tego 

działania jest normą, do której zdążyliśmy się przyzwyczaić. Zauważalne  
i łatwiej wskazywane są odstępstwa od niej.  

W zakresie wpływów, nie zakończonych żadnym działaniem, można 

tu przywołać kilka przykładów. Po pierwsze, mogą to być terapie 

odwykowe dla alkoholików, które mają niewielką skuteczność, bo aż 70 

procent leczonych wraca do nałogu  . Można więc w tym wypadku mówić 149

o powszechnej nieskuteczności działania. Innym przykładem, może nieco 

bardziej subtelnym, jest spowiedź święta. Instytucja „pojednania  
z Bogiem”, prócz oczyszczenia, ma działać wobec nas naprawczo, czemu 

służy nauka poprzedzająca zadanie pokuty. Jakkolwiek mimo, że nie 
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prowadzi się statystyki grzechów, to około 90 procent z nich, to grupa tych 

samych, pospolitych „wykroczeń”. Wnioskować więc można, że pomimo 

świadomości złego postępowania, nauki i kary, wierni nie pozostają 

bezgrzeszni  .  150

Ostatnia grupa wpływów to działania, które w interwencji 

wychowawczej pogłębiają ekskluzję. Najwyraźniejszym przykładem 

takiego oddziaływania może być kara więzienia. Pozbawienie wolności, 

które z definicji, oprócz wymiaru represyjnego ma również być terapią 

powrotu do społeczeństwa   - resocjalizacja, bardzo często działa na 151

odwrót. Część osadzonych przechodzi swoistą szkołę przestępczą, mocno 

oddalając s ię od wyznawanych w spo łeczeństwie idea łów 

wychowawczych  . Wskutek takiego stanu rzeczy, po opuszczeniu zakładu 152

człowiek jest jeszcze dalej od społeczeństwa, niż wówczas, gdy do niego 

trafił. Spośród moich badanych, przykładem takiego potraktowania może 

być Zdzisław, który trzykrotnie wracał do więzienia, bo po kolejnych 

pobytach nie potrafił się odnaleźć w społeczeństwie. 

7.5 Edukacyjne aspekty wykluczenia - podsumowanie 
W zaprezentowanym powyżej opisie, wykazałem wszystkie możliwe 

relacje edukacji do wykluczenia. Dzięki takiemu zestawieniu można 

próbować skonstruować „mapę” relacji: edukacja - wykluczenie społeczne. 

Dz ięki t ak ie j mapie można wskazać obszary, w k tó rych 

zinstytucjonalizowane kształcenie i wychowanie skutecznie przeciwdziała 

ekskluzji, oraz takie, gdzie te wpływy bywają niewystarczające.  
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Co jednak najważniejsze, dzięki mapie można wskazać wspólną, dla 

wszystkich deficytowych, patologicznych sfer cechę – błąd diagnozy. Ów 

stan odbiegający od normy, pogłębianie ekskluzji, będący w istocie 

zaprzeczeniem intencji edukacji wydaje się mieć źródło w błędzie 

diagnozy. Błąd ten może się ujawniać na kilku płaszczyznach.  

Po pierwsze, złe rozpoznanie. Zjawisko rozpoznane jako problem, 

w istocie nim nie jest. Analogicznie, zjawisko pozornie prawidłowe, jest 

wypaczeniem. Przykładem może być niereagowanie wychowawcy na 

„falę” w domu dziecka, gdzie zjawisko to może być interpretowane jako 

„normalne w tym wieku”. W nauczaniu, przykładem może być kształcenie 

w kierunkach, które w odbieranej perspektywie nie dają żadnej możliwości 

zatrudnienia. Stanowisko takie charakteryzuje się przekonaniem o wartości 

wykształcenia niezależnie od jego treści (uzasadnienie typu „ważne, że się 

uczą”). 

Drugim błędem diagnozy może być zalecenie zastosowania złych 

środków zaradczych, czyli pomimo trafnego rozpoznania, wskazuje się 

nieskuteczne „lekarstwo”. Przykładem z obszaru kształcenia może być 

sytuacja Andrzejka, skierowanego na kurs, którego nie był w stanie 

skończyć, czy górników przekwalifikowywanych do zawodu obciążonego 

wysokim bezrobociem. Z zakresu wychowania, może to być wiara  
w socjointegracyjny skutek kary więzienia. 

Wszystkie poczynione w tym rozdziale uwagi, odnalezione 

uogólnienia, zawiązane teorie mają na celu rekonstrukcję rzeczywistości. 

Przybliżenie rzeczywistości w reżimie pojęć naukowych, wraz z pewnym 

uporządkowaniem w teorie i związki, ma być swoistą bazą do 

poszukiwania ewentualnych rozwiązań. Szukanie recept na walkę  
z wykluczeniem, możliwe jest tylko przy znajomości, zorientowaniu  
w realiach triady ubóstwo – wykluczenie – edukacja. Warunki te,  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z wykorzystaniem typologii, uogólnień i zależności, zostały przedstawione 

powyżej. 

!
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Rozdział 8  
Próba prognoz 

!
Istnienie wykluczenia, którego przedstawicielami byli moi 

respondenci, w naszym kraju jest faktem. Sytuacji ekskluzji nie wolno 

lekceważyć, bo im więcej wykluczonych, tym społeczeństwo potencjalnie 

słabsze. Im mniej ludzi może, chce się włączyć w działania obywatelskie, 

tym mniejszą mają one siłę i znaczenie. W obliczu zarysowanej sytuacji 

warto zadać sobie pytanie i co dalej? Co zrobić, aby sytuacja się 

poprawiła? 

Na wstępie należy zdać sobie sprawę z faktu, że nie jesteśmy  
w stanie oddziaływać na wszystkich wykluczonych i tylko wykluczonych 

na raz. Z punktu widzenia struktury społecznej, wykluczeni nie tworzą 

żadnej wspólnoty. Nie wiążą się w stowarzyszenia, czy grupy wzajemnej 

pomocy, nie mają świadomości „my” wobec swojej sytuacji. Ubodzy 

owszem, mają prawo do pomocy społecznej. Charakteryzuje ich 

specyficzna solidarność, czy wyraźne wyróżniki ekonomiczne wskazujące 

osoby ubogie. Również o zjawiskach z grupy katalizatorów można mówić 

jako wspólnototwórczych. Alkoholicy mają swoje kluby (mówi się, że 

„alkoholi alkoholika rozpozna”) czyli specyficzną więź. Bezrobotni są 

wyraźnie odróżniani przez system państwa, bywa, że zawiązują organizacje 

społeczne czy partie polityczne. Osoby chore, w podeszłym wieku, 

przestępcy, czy ludzie wywodzący się z podobnego środowiska również. 

Wykluczeni nie.  

Przyczyny takiego stanu rzeczy wydają się być dwie. Po pierwsze, 

sam termin wykluczenia słabo, w odróżnieniu na przykład od ubóstwa, 

funkcjonuje w świadomości społecznej. Skoro społeczeństwo, osoby 

wykluczone nie znają tego pojęcia, to trudno o to, aby kogokolwiek nim 
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piętnowały. Niemniej jednak, niewykluczone jest, że z dalszym wzrostem 

popularności terminu ekskluzji, zacznie on funkcjonować w słowniku 

przeciętnego Polaka. Wówczas pojawi się potencjalna możliwość 

zawiązania wspólnoty wykluczonych. Wydaje się jednak, że i wówczas nie 

będzie to takie łatwe, bo wykluczeni nie chcą lub nie mogą ujawnić się 

jako tacy. Z jednej strony będzie to wstyd, który może okazać się barierą 

więzi. Trudno jest się przyznać przed samym sobą i przed innymi, że jest 

się przegranym w społeczeństwie. Z drugiej strony zasadne wydaje się być 

pytanie, czy można samego siebie bezbłędnie zdiagnozować jako 

wykluczonego. Możliwe, że jest tak, że to społeczeństwo, i tylko 

społeczeństwo „skazuje na” i wskazuje wykluczenie.  

W tym miejscu warto zastanowić się nad ewentualnym 

samowykluczeniem. W świetle powyższych ustaleń wydaje się ono 

niemożliwe. Ekskluzja to przegranie, ale przegrać trzeba mieć z kim. 

Ekskluzja to też wypchnięcie, ale konieczny jest ów wypychający. Aby 

więc wykluczenie mogło stać się faktem, musi być grupa (społeczeństwo), 

które wykaże w tej materii inicjatywę i kogoś wykluczy. Tak jak nie można 

się samemu wypchnąć, tak i nie można się samowykluczyć. Można uciec 

ze społeczeństwa, można się od niego odizolować, skazać na rekluzję, bo 

powyższe działania nie wymagają aktywności społeczeństwa. 

Ustalony powyżej fakt bycia przez wykluczonych zbiorowością 

indywiduów, niesie za sobą ważne konsekwencje. Wszystkie działania, 

jakie możemy prowadzić przeciw wykluczeniu, mogą dotyczyć albo 

pojedynczych, konkretnych osób, albo całych grup, a nawet całego 

społeczeństwa. Masy, w której z definicji prócz osób zagrożonych czy 

dotkniętych ekskluzja znajdą się również osoby bez tego problemu.  

Podobnie działa edukacja, choćby w zakresie wychowania. Albo 

wobec konkretnego ucznia, stosując karę, na przykład za palnie 

papierosów, albo wobec wszystkich, w trakcie prowadzenia zajęć 
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profilaktycznie antyuzależnieniowych, bez względu na to, że w grupie są 

uczniowie problemem zagrożeni i niezagrożeni.  

8.1 Neutralizacja katalizatorów 
Pierwszym postulatem dla systemowych rozwiązań edukacyjnych 

jest neutralizacja katalizatorów.  

Jak zostało zasugerowane wcześniej, dla zaistnienia wykluczenia 

społecznego nie wystarczy samo, nawet najdotkliwsze ubóstwo. Wraz  
z ubóstwem musi pojawić się katalizator. Dynamika reakcji jest 

wypadkową stopnia, głębokości ubóstwa i siły katalizatora.  

Odwołując się do logiki, aby uniemożliwić reakcję, należy osłabić 

lub wyeliminować działanie któregoś z jej koniecznych komponentów.  

Walka z ubóstwem wydaje się nie mieć sensu. Ubóstwo jako 

margines będzie istniało zawsze niezależnie od obszaru. W kulturze 

posługującej się pieniędzmi, i na pieniądzach, między innymi, opierającej 

status społeczny, zawsze będą ci, którzy mają ich więcej (bogaci), oraz ci, 

którzy mają ich mniej (biedni). Pomimo zróżnicowania bogactwa 

poszczególnych państw świata nawet w najbogatszych (na przykład 

Kuwejcie) są osoby biedne. Niezależnie od zaprowadzonych, daleko 

idących rozwiązań socjalnych (państwa skandynawskie), ubóstwa jako 

takiego nie da się wyeliminować. Z tego względu jesteśmy niejako skazani 

na walkę z katalizatorami, jako możliwymi do pokonania.  

Charakter katalizatorów sprawia, że z niektórymi z nich możemy 

walczyć, po prostu je eliminując - uzależnienia, bariery osobowości. Wobec 

innych natomiast, możemy walczyć tylko neutralizując, bądź łagodząc ich 

skutki - wiek, stan zdrowia. Zarówno wobec tych pierwszych jak i drugich 

można stosować oręż edukacji.  

Na każdy ze wskazanych katalizatorów jesteśmy w stanie, bez 

większego trudu, wskazać jakieś możliwe rozwiązanie edukacyjne. Dzieje 

się tak dlatego, że owe rozwiązania już istnieją, możliwe jednak, na 
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przykład poprzez niedocenienie ich wagi, prowadzone są one na zbyt małą 

skalę.  

Nałóg zwalcza się poprzez terapie, nierzadko obowiązkowe,  
i działania profilaktyczne prowadzone w szkołach.  

Sytuacja ma się podobnie wobec konfliktów z prawem. Szkoły 

prowadzą profilaktykę poprzez działania wychowawcze, socjalizacyjne. Na 

etapie ratunkowym jest to resocjalizacja w więzieniach i programy 

powięzienne, skierowane do osób opuszczających zakłady karne. 

Dla osób starszych organizuje się na przykład uniwersytety trzeciego 

wieku – czyli inicjatywy reintegrujące, mające również na celu aktywizację 

osób dojrzałych.  

Z ograniczeniami osobowości może walczyć już szkoła w ramach 

działań kanonu, gdzie w pomocy pojawiają terapie. Dodatkową pomoc 

indywidualną gwarantują poradnie, szkolni pedagodzy i psychologowie.  

Walka z systemem jest bodaj najtrudniejsza poprzez edukację. 

Wydaje się, że w tej dziedzinie można bądź to uświadamiać rządzących do 

zmiany stanu rzeczy, bądź to młode pokolenie informować o realiach, 

apelując o rozważne decyzje. Zarówno jedno i drugie działanie w tej 

materii jest niewystarczające dla istotnej odmiany, dlatego w tym 

wyjątkowym przypadku odpowiedzialność za neutralizację katalizatora, 

powinna zostać przeniesiona z edukacji na państwo i rządzących.  

Przeciwdziałanie wpływom środowiska odbywa się poprzez udział 

placówek edukacyjnych w wolnym czasie uczniów. Im więcej czasu  
w szkole – pod kontrolą – tym mniej w niekorzystnym środowisku. 

Dodatkowo edukacja stosuje profilaktykę poprzez piętnowanie „złych” 

środowisk.  

W odniesieniu do stanu zdrowia prowadzone są działania, odnoszące 

się często do pedagogiki specjalnej. Jest to nauczanie indywidualne, 

działanie kompensacyjne, szkoły specjalne. Można również poprzez 
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edukację walczyć z kondycją fizyczną społeczeństwa – stosując programy 

profilaktyczne.  

Skoro jednak edukacja działa przeciw katalizatorom, to dlaczego 

ciągle mamy problem ekskluzji? Odpowiedź wydaje się tyleż banalna, co 

nieunikniona. Prowadzone działania, są bądź nieskuteczne (edukacja  
vs środowisko, edukacja vs konflikt z prawem), bądź też prowadzone na 

zbyt mała skalę (edukacja vs wiek, edukacja vs nałóg). Pierwszy błąd może 

wynikać z błędu w działaniach, drugi z niedocenienia wagi.  

Reasumując, edukacja może walczyć z katalizatorami (ergo 

wykluczeniem), i często to robi, jednak prowadzone działania nie 

przynoszą na ogół zadowalających efektów. Skuteczność edukacji w tym 

zakresie wydaje się być kluczem do sukcesu. 

8.2 Mobilność edukacji 
Drugi postulat, służący przeciwdziałaniu ekskluzji, a odnoszący się 

do instytucjonalizowanego systemu kształcenia i wychowania, jest 

postulatem mobilności.  

Duża część patologii edukacji wykazanych w mapie, czyli działań 

proekskluzyjnych, ma związek z „produkcją” bezrobotnych. Taki stan 

rzeczy, spowodowany jest nie tyle złą wolą zarządzających edukacją, co 

brakiem zorientowania w sprawach i potrzebach lokalnych, oraz 

skostnieniem systemu. Szkoły „produkują” bezrobotnych dla lokalnych 

rynków pracy, pomimo faktu, że wszyscy zdają sobie sprawę, że tak się 

dzieje. Zmiana takie stanu rzeczy często bywa niemożliwa. Najprostszym 

rozwiązaniem w sytuacji, gdy jakaś placówka „produkuje” bezrobotnych, 

byłoby zmiana jej profilu na „produkcję” w branży deficytowej. Aby 

jednak tak mogło się stać, to po pierwsze, osoba władna takich zmian musi 

mieć świadomość ich konieczności i rozeznanie w lokalnym (!) rynku 

pracy. O to, może być trudno z perspektywy ministerstwa, czy 

wojewódzkiego kuratorium oświaty. Po drugie, zmiana taka musi być 
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możliwa do przeprowadzenia szybko, aby nadążyć za rynkiem. Czas, przy 

takiej długiej – centralnej – ścieżce jest problemem.  

Rozwiązaniem może być umocnienie pozycji dyrektorów szkół tak, 

aby to oni podejmowali decyzję o przekwalifikowaniu klas, szkół. Dzięki 

takiemu rozwiązaniu dyrektor, jako „osoba lokalna”, może trafnie 

diagnozować sytuacje miejscowego rynku pracy, i bez zbędnych 

formalność wdrażać nowe rozwiązania w krótkim czasie. Taka strategia 

swoistej samorządności szkół daje jeszcze jedną możliwość – swoistego 

kontraktowania docelowego miejsc pracy w zakładach i miejscach 

ujawniających wakaty. W tej sytuacji dyrektor, obdarzony dużą władzą, ale 

i odpowiedzialnością, byłby swoistym managerem szukającym zbytu dla 

swoich „produktów”.  

Mobilność edukacji ma prócz opisanej powyżej, bardzo utylitarnej 

interpretacji, inną, nieco bardziej subtelną. Warto by może, podążających 

ścieżką edukacji, wyposażyć w uniwersalne, użyteczne kompetencje.  
Z jednej strony – kształcenia – będą to, odbywające się już zresztą w 

szkołach, lekcje przedsiębiorczości, nauka języków obcych. Gdzie do tej 

listy można by dodać wdrożenie do praktycznego radzenia sobie  
z zadaniami administracyjnymi lub księgowymi. Z drugiej jednak strony  
- wychowania - może to być wychowywanie człowieka zaradnego, 

przedsiębiorczego, na swój sposób odważnego. Być może należało by 

powoli odchodzić od promowania postawy ascety jako wzoru. Człowieka 

biednego, pogodzonego z tym stanem, jako ideału społecznego. Tym 

samym człowiek w życiu zaradny, jako będący w stanie generować środki 

materialne, nie musi być koniecznie „cwaniakiem” i „kombinatorem”. 

Podobnie jak to diagnozował M. Weber  , z punktu widzenia 153

funkcjonowania w nowoczesnych społeczeństwach, uprawniony jest 
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protestancki etos pracy – jako gromadzenie pieniędzy, rozwój produkcji ku 

radości Boga.  

Reasumując, mobilność w obszarze edukacji ma dwie płaszczyzny. 

Pierwsza, to zarządzanie edukacją możliwie wiernie podążające za 

potrzebami rynku, gdzie ważnym elementem mogą się okazać dyrektorzy 

poszczególnych placówek, jako odpowiedzialni za niewykluczeni swoich 

uczniów z rynku pracy. Po drugie, to treści edukacji, zarówno kształcenia 

jak i wychowania, które powinny podążać za duchem czasu i sytuacją 

społeczno-gospodarczą państwa. Słowem, edukacja powinna być mobilna 

na zewnątrz (organizacyjnie) i w środku (treści).  

!
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