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Zielona wyspa na morzu recesji?
Dwie dekady polskiej transformacji
w perspektywie socjologicznej
Polska transformacja. Refleksje wstępne
Polacy kolejny już raz stanęli przed koniecznością określenia własnej podmiotowości. Pół wieku totalitarnej polityki narzuconej Polsce najpierw przez
okupacyjną Trzecią Rzeszę, a następnie ideologię realnego socjalizmu stworzyło
szczególną strukturę polskiego społeczeństwa jako zamkniętego, przynajmniej
częściowo, na świat demokracji zachodniej. Rok 1989 przyjmuje się jako moment
zrzucenia przez Polskę piętna państwa satelickiego i wejścia na drogę budowania
Rzeczypospolitej jako społeczeństwa obywatelskiego oraz gospodarki rządzonej
według zasad wolnego rynku. Polska znalazła się w orbicie państw tworzących
najsilniejsze struktury współczesnego świata i podejmuje wysiłki zajęcia zgodnej
z realiami pozycji w tejże strukturze. W systemie kontynentalnym i globalnym
Rzeczpospolita wzmacnia własną siłę poprzez przynależność do dwóch potężnych struktur międzynarodowych: Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej. Polska jest również ważnym beneficjentem wielu innych układów międzynarodowych. Przynależymy chociażby do ONZ czy układów europejskich, jak
Trójkąt Weimarski (Polska, Niemcy i Francja) czy Grupa Wyszehradzka (Czechy,
Słowacja, Polska i Węgry). Wydaje się, że przynależność do powyższych struktur
będzie dla Polski przepustką do zajęcia silnej i ugruntowanej pozycji w światowej cywilizacji pod warunkiem, iż zaakceptuje ona logikę społecznego rozwoju
współczesnego świata. Aby to osiągnąć, Polska i Polacy muszą wykonać wiele pracy w różnych wymiarach życia zarówno publicznego, jak i prywatnego. Dzisiaj
Polacy są przede wszystkim zadowoleni z życia prywatnego, ufają rodzinie i przyForum Socjologiczne 1, 2010
© for this edition by CNS

forum-imprimatur.indd 77

2011-12-02 12:35:00

78

Marek S. Szczepański, Anna Śliz

jaciołom, wycofują się zaś z życia publicznego, obdarzając najniższym zaufaniem
przedstawicieli rodzimej klasy politycznej. Stąd też jednym z najważniejszych
wyzwań staje się wprowadzenie zasad przejrzystości i porządku w przestrzeni makrostrukturalnej Polski, aby mogła włączyć się ona skutecznie w budowę
ładu globalnego. Przynależność do silnych podmiotów międzynarodowych jest
ważna z punktu widzenia pozycji globalnej, ale ważniejsze wydaje się pierwotne skonstruowanie silnych państwowych i społecznych struktur wewnętrznych.
W odniesieniu do Polski są to wysiłki budowania nowego porządku społecznego
na gruzach upadłej ideologii realnego socjalizmu. Ważnym krokiem w realizacji tej drogi politycznej było między innymi otwarcie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (1994), jak również pogłębienie związków z międzynarodowymi instytucjami finansowymi: Bankiem Światowym i Międzynarodowym
Funduszem Walutowym1. Fakt powiązania Polski z gospodarką światową Polacy
silnie sobie uświadomili w roku 2009, kiedy kryzys światowy spowolnił gospodarczy rozwój kraju, przyczyniając się chociażby do wzrostu poziomu bezrobocia.
Równocześnie Polska pozostaje wciąż „zieloną wyspą” — wszak produkt krajowy
brutto wzrósł w roku 2009 o 1,7%2 — mimo że wielu rodaków i wiele firm odczuło skutki światowego kryzysu gospodarczego. Polska skutecznie opiera się światowym zawirowaniom ekonomicznym, ale jej wewnętrzna siła będzie rosła, kiedy
zmniejszony zostanie wpływ segmentów zwanych „garnuszkowymi”3, powstanie
silna i odpowiedzialna klasa średnia o wysokim kapitale społeczno-kulturowym,
ukonstytuuje się wysoki kapitał ekonomiczny i ugruntowane będą zasady demokracji. Prerogatywy te stanowią fundamentalne wyzwania dla Polski i Polaków,
gdyż to oni są głównymi inicjatorami i aktorami społecznych, ekonomicznych,
politycznych oraz kulturowych przeobrażeń. Dzięki posiadanym kompetencjom
cywilizacyjnym przyczyniają się do realizacji modernizacyjnej ścieżki Rzeczypospolitej. Jednak nie wszystkie jednostki i całości społeczne są ważnymi podmiotami demokratycznych i wolnorynkowych zmian w Polsce. Upadek realnego socjalizmu dowartościował i dał godne warunki życia jednym, ale ograniczył szanse
na godną egzystencję drugich. Pokazujemy więc ulokowanie RP w strukturach
globalnych, przełamujących się jednak w układach lokalnych i regionalnych. Pi1 Z. Zagórski, Struktura społeczeństwa transformacji postkomunistycznej w Polsce. Wybrane
aspekty podmiotowości „spóźnionego” społeczeństwa narodowo-obywatelskiego, [w:] L. Gołdyka,
A. Zelek (red.), Dwie dekady polskiej transformacji. Gospodarstwo — Społeczeństwo — Polityka,
Szczecin 2009, s. 262.
2 http://forsal.pl (dostęp: 27 listopada 2010).
3 Segmenty g ar nus z kowe są pochodną upaństwowienia w okresie PRL-u własności prywatnej, realizacji pełnego zatrudnienia i — last but not least — reglamentacji dóbr. Na początku
transformacji postkomunistycznej system reglamentacji totalitarnoustrojowej został zastąpiony
systemem reglamentacji socjalnoosłonowej. Wprowadzenie zasad tej polityki uzasadniano koniecznością zapewnienia ofiarom komunizmu „miękkiego ich lądowania” w nowej rzeczywistości prywatnej własności i wolnego rynku. Zob. Z. Zagórski, op. cit., s. 261–262.
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szemy w istocie o glokalnej Polsce, nawiązując do znanego neologizmu Roberta
Robertsona.

Polacy w świetle transformacji ustrojowej
Ponad dwie dekady polskiej transformacji ustrojowej to wystarczający czas,
aby podjąć ostrożną próbę wstępnej analizy pozytywnych i negatywnych osiągnięć Polski i Polaków w zakresie budowania własnej podmiotowości i silnej
pozycji na arenie międzynarodowej. Możliwość podjęcia tego wyzwania wiąże
się z przejściem od gospodarki socjalistycznej i polityki totalitarnej do wolnego
rynku i demokracji. Stąd zasadniczym celem prezentowanego artykułu jest pokazanie indywidualnych i zbiorowych skutków społecznej transformacji. Rozważamy kategorię wygranych, czyli tych, którzy najwięcej zyskali, i kategorię
tych Polaków, którzy ponieśli największe koszty w świetle rezultatów polskich
przeobrażeń. Analizujemy parametry demograficzne osób i grup, które tymi
procesami są szczególnie zainteresowane i upatrują w nich swoich życiowych
szans, oraz tych, którzy myślą o nich z bojaźnią. To podjęcie próby ukazania,
w jaki sposób jednostki i społeczne całości ujęte w ramy struktury społecznej
odnoszą się do przemian i ich społecznych skutków. Mówiąc o społecznych całościach, mamy na myśli klasy, warstwy czy kategorie zawodowe, do których
przynależność różnicuje postawy wobec transformacji. Na podkreślenie zasługuje także fakt, że ogólna euforia, która ogarnęła miliony Polaków w chwili
triumfu opozycji demokratycznej, z upływem czasu zróżnicowała ich postawy.
Wygenerowanej kategorii chętnych transformacji przeciwstawiała się liczna kategoria wrogich temu procesowi. Postawy pozytywne charakteryzowały Polaków najlepiej wykształconych, wpisujących się w młodsze przedziały wiekowe,
pochodzących z dużych miast i legitymujących się krótkim stażem pracy w firmach państwowych. Taka postawa wśród Polaków pojawiła się jeszcze w okresie realnego socjalizmu i charakteryzowała jednostki, które już wtedy aktywnie
uczestniczyły w dążeniu do zmian gospodarczych i społecznych. Dzisiaj to kategoria Polaków, którzy zgadzają się, że gospodarka kapitalistyczna oparta na prywatnej przedsiębiorczości jest najlepszym systemem dla Polski. Są zadowoleni
z funkcjonowania wolnego rynku w Polsce i kojarzą go najczęściej z zyskiem
i postępem 4. A contrario znalazła się kategoria Polaków najgorzej wykształconych, z najstarszych grup wiekowych, mieszkańców mniejszych miejscowości
i o silnym zakotwiczeniu w firmach państwowych. Jednostki o takiej postawie
charakteryzował lęk przed zmianą i postawa wycofania. Taka postawa to z jednej
4

Komunikat Centrum Badania Opinii Społecznej: Polacy wierzą w gospodarkę wolnorynkową,
Warszawa, marzec 2009.
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strony efekt przekonania o egzystencjalnym bezpieczeństwie płynącym ze strony
państwowego właściciela, a z drugiej lęk przed nieprzewidywalną przyszłością,
jaką niosą z sobą wolny rynek i nowoczesność. Jednostki tworzące tę kategorię nie
były przygotowane do aktywnego uczestnictwa w rodzącej się gospodarce rynkowej. Stąd też najczęściej kojarzą gospodarkę rynkową z takimi określeniami, jak
braki i niedobór 5. To jednostki, które w okresie upaństwowienia gospodarki
znalazły się w obszarze totalitarnej reglamentacji dóbr, a dzisiaj pozostają w systemie polityki osłonowej państwa.
Początkowa euforia Polaków wobec transformacji była między innymi rezultatem wieloletnich negatywnych doświadczeń związanych z gospodarką socjalistyczną. Te niekorzystne odczucia były udziałem niemal wszystkich obywateli i wiązały się z pustymi półkami sklepowymi, złą jakością towarów oraz
ich notorycznie niedostateczną podażą. Sytuację tą i związane z nią doświadczenia Polacy kojarzyli z własnością państwową i brakiem wolnego rynku.
Między innymi to niezadowolenie skłoniło ludzi do wyjścia na ulice, a władze
zostały zmuszone do podjęcia pierwszych kroków, które zainicjowały transformację ustrojową. Rok 1989 stał się datą demarkacyjną pomiędzy światem
realnego socjalizmu i ograniczonej suwerenności a wolnością demokratyczną.
Ten trudny i bolesny dla wielu okres przejścia wciąż trwa. Jednym z jego najważniejszych rezultatów jest podział wśród Polaków, który w stopniu zasadniczym wpływa na poziom społecznego rozwoju, a kolejno na pozycję kraju
we współczesnym świecie. Transformacja ustrojowa jest bowiem procesem
złożonym i trudnym do jednoznacznej interpretacji. Transformacja kojarzona
przede wszystkim z prywatyzacją, gospodarką wolnorynkową i ideałami demokratycznymi to:
nie jest jeden dobrze określony i mierzalny czynnik. To nazwa wielce złożonego układu zjawisk
ekonomicznych, społecznych i politycznych, to nazwa wielu równolegle toczących się i wzajemnie na siebie oddziałujących procesów6.

Wielowymiarowe skutki transformacji w znaczącym stopniu różnicują sytuację Polaków, którzy nade wszystko kojarzą transformację z wolnością gospodarczą, wolnym rynkiem, wprowadzeniem kapitalizmu, prywatyzacją oraz możliwością rozwoju własnej przedsiębiorczości. Ale kojarzą także z pełnymi półkami
sklepowymi, wolnością i szerokim wyborem dóbr materialnych i niematerialnych7. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszyscy Polacy mogą być beneficjentami
tych przeobrażeń.
5

Ibidem.
Cyt. za: K. Hamer, Polacy w ciągu dekady zmiany systemowej, [w:] P. Radkiewicz, R. Siemieńska (red.), Społeczeństwo w czasach zmiany. Badania Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego
1992–2009, Warszawa 2009, s. 86.
7 Komunikat Centrum Badania Opinii Społecznej: Bilans zmian w Polsce w latach 1989–2009,
Warszawa, luty 2009.
6
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Współczesne kategorie społeczne Polaków
Dwie dekady polskiej transformacji ustrojowej czy cywilizacyjnej to w rozumieniu długiego trwania (la longue durée) okres niezwykle krótki. W tym jednak okresie w wielu dziedzinach życia dokonały się wydarzenia, które wpisały się
w życie społeczeństwa polskiego, wybranych jego grup, wpływając w konsekwencji w różnym stopniu na życie poszczególnych jednostek. Wydarzeniem o wręcz
rewolucyjnym charakterze zdaje się być proces prywatyzacji polskiej gospodarki.
Architektem radykalnych zmian własnościowych był Leszek Balcerowicz, który
ideę prywatyzacji zdefiniował, jako
prawo do pewnych działań jednostek (posiadania, użytkowania, rozporządzania) wobec pewnych podmiotów (dóbr). Czynności te są regulowane przez normy prawne, przyznające jednostkom określone uprawnienia. Prawo własności wskazuje więc, kto i jakie czynności w stosunku
do jakich przedmiotów może wykonywać8.

To pojęcie własności wywodzi się z klasycznego liberalizmu przyjmującego
tezę o związku własności prywatnej z wolnością jednostki. Nie wgłębiając się
w ideologię liberalizmu, która powstała na zgliszczach feudalizmu, zaznaczmy
jedynie, że
w liberalnej myśli społecznej wolność jest wartością naczelną, jest ona godna pożądania jako
taka, nie zaś dlatego, że umożliwia lub ułatwia osiąganie jakichś innych dóbr. Dlatego liberałowie mówią chętniej o wolności od niż o wolności do, nie przesądzając na ogół, jak wolność
powinna być przez jednostki wykorzystana9.

Wolność ta przekłada się na działalność jednostek na rynku, na którym egoistyczne interesy, jak powiadał Adam Smith, zmuszają jednostki do współpracy
i wymiany usług. Dbając o własny interes, każda jednostka przyczynia się do zawiązania i utrwalania więzi społecznych. Równocześnie należy pamiętać o idei
umowy społecznej Johna Locke’a, która zaczęła być zasadna wraz z pojawieniem
się pieniądza. Ten fenicki wynalazek10 umożliwił gromadzenie większego bogactwa, niż było potrzebne do zaspokojenia potrzeb podstawowych. Pierwotny ład
społeczny chroniący życie, wolność i majątek należało więc wzmocnić instytucjami wymierzającymi sprawiedliwość, którym podlegaliby wszyscy bez wyjątku, które wkluczałyby pojawienie się jakiejkolwiek agresji. Jednostki oddają więc
część swojej wolności w zamian za ochronę własności prywatnej11.
Ta uniwersalistyczna prawda towarzyszyła idei polskiej prywatyzacji, czyli
zmianie nieefektywnego socjalizmu w kapitalizm oparty na własności prywat8

L. Balcerowicz, Uwagi o pojęciu własności, „Studia Filozoficzne” 1986, nr 4.
J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002, s. 148–149.
10 Przyjmuje się, że to Fenicjanie wynaleźli monety, chociaż stan dzisiejszej wiedzy sugeruje, że
najstarsze znalezisko, pochodzące z VII wieku p.n.e., jakim jest bryłka elektronu (stop złota i srebra), opatrzony jest stemplem złotnika z Efezu.
11 J. Locke, Traktat drugi. Esej dotyczący prawdziwych początków zakresu i celu rządu obywatelskiego, [w:] idem, Dwa traktaty o rządzie, przeł. Z. Rau, Warszawa 1992.
9
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nej, w którym każda rzecz ma właściciela, a prawa własności są jasno oznaczone
i jak najmniej ograniczone12. Fundamentem polskiej transformacji było między
innymi zbudowanie gospodarki na wzór krajów zachodnioeuropejskich, opartej
na własności prywatnej, wolnym rynku i otwartej na handel ze światem. Wprowadzenie tych reguł wiązało się z wyeliminowaniem centralnego planowania
i zakończeniem epoki biurokratycznego sterowania gospodarką. Przeobrażenia
zmierzały więc do stworzenia silnego sektora prywatnego w gospodarce i przekształcenia własności państwowej w prywatną. Cele te miały być realizowane
z zachowaniem osłon socjalnych dla najuboższych13. Prywatyzacji towarzyszył
początkowo entuzjazm, który jednak w niedługim czasie przerodził się w dość
powszechną krytykę. Był to rezultat negatywnych skutków społecznych, wśród
których najważniejszymi były wzrost bezrobocia oraz poszerzająca się grupa ludzi
wykluczonych. To prywatyzację jako ważny element polskiej transformacji ustrojowej obwiniano przede wszystkim o odczuwalny w wielu warstwach społecznych
spadek poziomu i jakości życia.
Szok transformacyjny, jaki przeżyli Polacy na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, związany był z radykalnymi zmianami gospodarczymi zawartymi
w planie Balcerowicza. Sam autor tych zmian po dwudziestu latach przyznaje, że
można było zrobić jeszcze więcej, ale jedynie na tyle pozwalała ówczesna sytuacja
Polski. To zastanawiające słowa, gdyż reformy wprowadzone przez Leszka Balcerowicza do dzisiaj uznaje się za najbardziej odważne i radykalne od momentu
pożegnania kraju z realnym socjalizmem. Początkowa euforia Polaków związana
z powrotem suwerenności zanikała pod wpływem realnej sytuacji Polski w sferze
ekonomicznej, co wiązało się z pogarszaniem się poziomu życia wielu rodaków.
Stąd zapewne poszukiwania lepszych rządów i powierzanie władzy przedstawicielom rozmaitych opcji politycznych.
W 2009 roku oceny korzyści wynikających z procesu polskiej prywatyzacji były zróżnicowane. Kryteriami tego zróżnicowania były sytuacja społeczna,
polityczna i ekonomiczna kraju. W roku 2009 przeważały opinie ambiwalentne
— 41% Polaków uważało, że prywatyzacja jest dla polskiej gospodarki w takim
samym stopniu korzystna, jak niekorzystna. W tym samym badaniu jedna trzecia
respondentów dostrzegała w prywatyzacji wyłącznie korzyści, a jedna piąta zwróciła uwagę wyłącznie na negatywne skutki polskiej prywatyzacji14.
Ważniejszą ikoną polskiej transformacji stała się dekompozycja klasy robotniczej i przeobrażenia polskiej klasy chłopskiej, która została włączona do światowego obrotu rynków żywnościowych. W zamian pojawiła się grupa wysoko
wykwalifikowanych robotników, jak również powiększająca się systematycznie
12

s. 135.

J. Miklaszewska, Filozofia a ekonomia. W kręgu teorii publicznego wyboru, Kraków 2001,

13

Ibidem, s. 135–136.
Komunikat Centrum Badania Opinii Społecznej: Prywatyzacja — oceny, skojarzenia, oczekiwania i obawy, Warszawa, październik 2009.
14
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grupa dobrze radzących sobie w nowej rzeczywistości rolników. Równocześnie
pojawiać się zaczęły klasy in statu nascendi, jak klasa średnia, metropolitalna czy
farmerska. Przeobrażenia te spowodowały również wiele społecznych wykluczeń
zarówno w miastach, jak i na wsi.
Rozwój rodzimej klasy robotniczej rozpoczął się w okresie dwudziestolecia
międzywojennego, a apogeum osiągnął w okresie przywództwa Edwarda Gierka,
kiedy królował sen o potędze wielkoprzemysłowej klasy robotniczej jako politycznego katharsis po siermiężnym socjalizmie Władysława Gomułki15. Postawiono
na przemysłową gigantomanię, lekceważąc sektor usług. Dowartościowywano
przede wszystkim klasę robotniczą (robotników fizycznych), marginalizując wykonujących pracę umysłową i intelektualistów. Klasa robotnicza uzyskała wielkie
przywileje, a mimo tego to robotnicy jako pierwsi wystąpili przeciwko władzy
ludowej, ponosząc równocześnie najwyższe koszty zainicjowanych przeobrażeń
rewolucyjnych. Rewolucje ustrojowe mają bowiem to do siebie, że pożerają własne dzieci. Tak też stało się z rodzimymi robotnikami, kiedy przerwano czas ich
mitologizacji, a rozpoczęto przywracanie właściwego jej położenia w społecznej
strukturze. Do głosu coraz wyraźniej dochodziło wykształcenie oraz kompetencje
cywilizacyjne. Pracownicy z certyfikatami uniwersyteckimi bądź politechnicznymi zajmowali coraz wyższe pozycje społeczne, spychając z nich sztucznie wywindowanych przedstawicieli klasy robotniczej. W prezentowanym pejzażu niekwestionowane miejsce przypada restrukturyzacji polskich zakładów przemysłowych
i towarzyszącemu jej procesowi prywatyzacji. Modernizacja, ale także upadek
wielu zakładów pracy wtłoczyły w struktury bezrobocia robotników, którzy charakteryzując się brakiem kwalifikacji i predyspozycji do przyjęcia nowoczesnych
ról społecznych, gremialnie zasilali szeregi polskich bezrobotnych, ubogich,
a nierzadko także społecznie wykluczonych. Brak społecznego przydziału rodzi
frustrację i sprzyja psychicznej degradacji. Paralelne trajektorie życiowe odnoszą
się także do rodzimej klasy rolniczej. Rozdrobnione, kilkuhektarowe gospodarstwa rolne utraciły w nowej rzeczywistości zdolność do zapewnienia jakichkolwiek warunków egzystencji rolnikom i ich rodzinom. Przejawem takiej sytuacji
był upadek Państwowych Gospodarstw Rolnych, a jego konsekwencje doskonale
ukazują kolejne kadry filmu Arizona, zrealizowanego przez Ewę Borzęcką.
Procesowi transformacji towarzyszyło ubożenie znaczącej części polskiego
społeczeństwa. Jednostki i grupy społeczne były i wciąż są marginalizowane, ponieważ ich kwalifikacje, a także przestrzeń społeczna, w której przyszło im żyć, nie
dają szans na aktywny udział w konstruowaniu nowej polskiej rzeczywistości. Są
utożsamiani z nową biedą, garnuszkiem państwa i instytucjami pomocy społecznej. Zdegradowanym w rezultacie polskiej transformacji grupom społecznym towarzyszą odległe społecznie kategorie Polaków, którzy znaleźli adekwatne dla sie15

M.S. Szczepański, W. Ślęzak-Tazbir, Polska transformacja 1989–2009: megatrendy i aktorzy,
[w:] L. Gołdyka, A. Zelek (red.), op. cit., s. 204.
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bie miejsce w dobie społecznych przeobrażeń. To kategoria ludzi legitymujących
się wyższym wykształceniem, profesjonalizmem i kompetencjami cywilizacyjnymi. To wygrani polskiej transformacji, którzy w efekcie procesu prywatyzacji i rodzącej się dominacji sektora usług — także nowoczesnych — zajęli korzystne dla
siebie pozycje. Dyplom wyższej uczelni, wielkomiejska przestrzeń zamieszkania
oraz znajomość realiów świata zachodniego pozwoliły tym ludziom awansować
w społecznej strukturze i poczuć się wygranymi. Do kategorii tej dołączyli dzisiaj
młodzi Polacy, niedotknięci ideologią realnego socjalizmu. Wykształceni i kompetentni, mieszkańcy rodzimych metropolii, którzy wypełniając powinności obywatelskie, oddają głosy na tych, którzy zmieniają oblicze transformacyjnej Polski
w kierunku światowej cywilizacji. To ludzie odważnie podejmujący próby zmiany
polskiej rzeczywistości, rzucający bezpardonowo wyzwania reliktom socjalistycznej spuścizny. Wychodzą naprzeciw wyzwaniom cywilizacyjnym współczesnego
świata, a także nie boją się konkurencji ze strony rówieśników z krajów o utrwalonej i silnej demokracji oraz wolnym rynku. Kategorię tę tworzą zarówno ludzie
młodzi, którzy realny socjalizm znają jedynie z opowiadań rodziców i dziadków
oraz kart książek, jak i ludzie, którzy ze względu na kompetencje awansowali społecznie w pierwszych etapach polskiej prywatyzacji, a teraz dzieci dziedziczą ich
pozycję, podobnie jak dzieci przegranych transformacji stają się kolejnym pokoleniem korzystających z pomocy socjalnej państwa.
Polacy, którzy zwycięsko wyszli z trudnego okresu przejścia od komunizmu
do socjalizmu, a także młodzi i wykształceni, głównie mieszkańcy miejskich aglomeracji, tworzą kręgosłup rodzącej się rodzimej klasy średniej. Jej pochwałę wygłosił Arystoteles, który widział w stanie średnim siłę między bogatymi i biednymi, mającą największy wpływ na stabilność państwa i jego ustrój polityczny. Sam
Arystoteles był zwolennikiem tzw. złotego środka, gdyż widział w nim ostoję ładu
i bazę dobrego ustroju społecznego16. Dzisiaj jesteśmy w pełni świadomi, że silna
klasa średnia stanowi fundament silnej demokracji, jest nośnikiem idei rozwoju
oraz ładu i stabilności państwa. W Polsce wciąż rozbrzmiewa publiczny dyskurs,
który dotyczy definicji rodzimej klasy średniej. Dyskutanci są niemal zgodni, że
protoplastą współczesnej, jeszcze rachitycznej, klasy średniej jest mieszczaństwo.
Tworzyli go ludzie trwale związani z miastem, zawodowo, rodzinnie i emocjonalnie przypisani pewnemu stylowi życia, ulokowani między ubogimi a najbogatszymi jego mieszkańcami. W czasach realnego socjalizmu mieszczaństwo stało
się umarłą klasą, a mieszczanina zastąpił mieszkaniec miasta, wpisany najczęściej
w przestrzeń wielkopłytowych blokowisk17. Dzisiaj trudno o precyzyjną definicję
polskiej klasy średniej, ale można wskazać na przydane jej stygmaty. Najistotniejsze z nich to wykształcenie, sposób zarobkowania, poziom osiąganego dochodu
oraz styl i standard życia.
16
17

Arystoteles, Polityka, przeł. L. Piotrowicz, Warszawa 1964.
M.S. Szczepański, W. Ślęzak-Tazbir, op. cit., s. 207.
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Kluczowym warunkiem przynależności do klasy średniej jest wykształcenie
— przede wszystkim o uniwersyteckim charakterze. Formalnemu wykształceniu
powinien towarzyszyć zasób wiedzy potocznej — znajomość kanonu kultury, literatury, polityki oraz umiejętność interpretacji filmu bądź sztuki teatralnej. Podobnie nieodzowną cechą członków klasy średniej jest sposób zarobkowania. Ta
kategoria to zarabiający pracą własnych rąk, a raczej głowy. To przedsiębiorcy,
właściciele firm. To ludzie wolnych zawodów (prawnicy, artyści, dziennikarze,
naukowcy, lekarze, oficerowie). Najważniejsze, aby sposób zarobkowania zapewniał możliwość samorozwoju. Nieodzowne jest, by związek z wykonywaną pracą
miał charakter nie tylko rzeczowy, ale i emocjonalny. Ten emocjonalny wymiar
gwarantuje kreatywność, prometejskość i otwartość, które służą rozwojowi jednostki i społeczeństwa. W każdym przedstawicielu klasy średniej winny spotykać
się cechy określające postawę nowego indywidualizmu, czyli jednostka powinna
godzić pracę, zabawę, wypoczynek, potrzeby estetyczne, kulturalne, artystyczne,
religijne i prospołeczne.
To portretowanie klasy średniej zbliża nas do stwierdzenia, że przedstawiciele
tej kategorii społecznej prowadzą właściwy styl życia, który wraz z wymienionymi
cechami łączy dodatkowo aktywność fizyczną, sposób spędzania wolnego czasu,
dbałość o wygląd, zdrowie czy realizację planów dotyczących przyszłości własnych dzieci. Na przeciwległym krańcu sytuuje się scharakteryzowana powyżej
klasa ludzi, którzy wyszli przegrani w rezultacie przeobrażeń transformacyjnych
Polski. Ten uproszczony dychotomiczny podział, pokazujący przede wszystkim
społeczny dystans między dwiema kategoriami Polaków powstałych w rezultacie
polskiej transformacji, jest również widoczny w ikonosferze polskich metropolii
i przyjmuje formę gated communities i gett ubóstwa czy biedy.

Gated communities i getta biedy: ikony polskich miast
Polska, wchodząc na ścieżkę transformacji ustrojowej, włączyła się równocześnie w nurt globalnych procesów: globalizacji i metropolizacji oraz towarzyszącej
im rewolucji migracyjnej. Ważniejszym wyrazem owych procesów jest fizyczna
i społeczna ekspansja światowych metropolii, które w ramach swojej przestrzeni
skupiają to, co we współczesnym świecie mieści się w definicji władzy. A są to:
informacja, wiedza, najnowocześniejsza technika i technologia oraz idea innowacyjności. Tragarzami tych wartości są jednostki, które dysponując wysokimi
kompetencjami cywilizacyjnymi oraz kapitałem społeczno-kulturowym, skupiły
się w największych metropoliach — hegemonach współczesnej polityki i społecznego rozwoju. To jednostki tworzące elitę metropolitalną18, które żyjąc w świecie
18 E l it a me t rop ol it a l na to ludzie obdarzeni wysoką potrzebą osiągania i autotelicznej samorealizacji, zdolni do nieustannych transgresji i twórczego nonkonformizmu, posiadający wysoki
poziom kompetencji symbolicznych i kompetencji odbioru, którzy nie są przywiązani do miejsc.
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przydanych wartości uniwersalistycznych konstytuują elitę światową. To kategoria ludzi oddzielonych od reszty symboliczną granicą kompetencji i bogactwa. Fizycznie odgradza się od społeczeństwa, zamieszkując metropolitalne przestrzenie
opisywane jako gated communities, które w polskiej literaturze przedmiotu funkcjonują jako „osiedla grodzone” (osiedla za murem). Są one definiowane jako:
osiedla otoczone murem lub płotem z ograniczonym dostępem publicznym, posiadające wewnętrzne regulacje prawne w formie umów wiążących mieszkańców oraz (zazwyczaj) wspólnie
zarządzane19.

Osiedla grodzone stały się ważnym elementem aranżacji przestrzeni miejskiej
w latach osiemdziesiątych XX wieku, kiedy ponowoczesność odcisnęła swoje piętno nie tylko na architekturze, ale i urbanistyce. Przenikanie gated communities do
przestrzeni miast zostało zapoczątkowane w Los Angeles i zwróciło uwagę teoretyków miasta i przestrzeni. W oparciu o kryterium genealogiczne wyróżniamy
kilka rodzajów osiedli grodzonych: wspólnoty stylu życia (lifestyle communities),
wspólnoty prestiżu (prestige communities) oraz wspólnoty bezpieczeństwa (security
communities)20. Idea osiedli grodzonych intensywnie rozwija się w różnych częściach świata, także w Polsce. Polskie gated communities występują w przestrzeni
największych miast, a najwięcej jest ich w Warszawie. W polskich regionalnych
metropoliach Europy Środkowej gated communities zaczęły powstawać wraz z dekompozycją struktury społecznej, gdy jedna kategoria ludzi wyraźnie awansowała
społecznie, a druga ulegała silnej pauperyzacji. Osiedla grodzone stały się ikoną
społeczną powstałą bądź to z naturalnych potrzeb ludzkich, bądź poczucia braku
bezpieczeństwa21. Osiedla, które stały się innowacją przestrzeni zostały wytworzone przez dynamikę globalizacji i metropolizacji oraz strach przed chaosem i anomią
rozprzestrzeniającą się na terytorium miasta. Ich istnienie neguje ideę egalitarnej
przestrzeni społecznej. Mieszkańcom gwarantuje bezpieczeństwo i prestiż, restytuując wzorce dobrowolnego odizolowania się od otoczenia. Beneficjentami osiedli
grodzonych w Polsce, które stanowią owoc transformacji ustrojowej pogłębionej
uniwersalistycznymi procesami współczesnego świata, są przede wszystkim menedżerowie, zarządcy wyższego szczebla, techniczni i naukowi specjaliści, biznesmeni powiązani z wolnymi zawodami. To kategorie ludzi, którzy tworzą polską klasę
średnią utożsamianą czasami i z bardzo dużą ostrożnością z elitą metropolitalną.
To wygrani polskiej transformacji, którzy zajmując obszary rezydencjalne polskich
miast, uciekają od erozji reguł życia społecznego, a mury osiedla traktują jako zabezpieczenie przed skażeniem przez kontakt z „Innym” (kontaminacja)22. Chcą być
19

s. 11.

Cyt. za: J. Gądecki, Za murami. Osiedla grodzone w Polsce — analiza dyskursu, Wrocław 2009,

20

E.J. Blakely, M.S. Snyder, Fortress America, Gated Communities in the United States, Washington D.C. 1997.
21 A. Gąsior-Niemiec et al., Grodzenie miasta: CASUS Warszawy, „Studia Regionalne i Lokalne”
2007, nr 4 (30), s. 6–30.
22 Ibidem, s. 10.
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hermetycznie odizolowani od otoczenia, a równocześnie wymagają wewnętrznej
homogeniczności społeczno-ekonomicznej mieszkańców. Ta fizyczna demarkacja
względem świata zewnętrznego gwarantuje bezpieczeństwo, prestiż, komfort i wygodę mieszkania, ciszę, zieleń oraz porządek i ład przestrzenny. Zapewne wielu Polaków pragnie zamieszkać w takiej przestrzeni miasta, ale lansowany lokator osiedli
grodzonych to człowiek młody, wykształcony, bardzo dobrze zarabiający i prowadzący określony styl życia. Taka społeczna enklawa jest pozytywnie waloryzowana,
gdyż kojarzy się z dobrobytem, spokojem i bezpieczeństwem, ale jednocześnie dostęp do niej mają tylko wybrani.
Najbardziej odległymi społecznie od gated communities przestrzeniami polskich metropolii są getta biedy, w których miejsce znaleźli między innymi ci, którzy w rezultacie polskiej transformacji stracili najwięcej. O ile osiedla grodzone
charakteryzują się dobrowolną decyzją o zamieszkaniu w ich przestrzeni, o tyle
getta oznaczają przymusową społeczną izolację. Pejoratywne znaczenie getta
ukonstytuowało się przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, ale rodowód
getta — ghetto — pochodzi z Wenecji. To w ikonosferze Wenecji w pierwszej
połowie XVI wieku powstały pierwsze getta, czyli miejsca zamknięte, w których
musieli mieszkać Żydzi. Właściwie była to segregacja, ekskluzja społeczności
żydowskiej narażonej na zniewolenie, przymus i pogardę ze strony świata zewnętrznego23. Socjologiczną analizę gett zapoczątkował przedstawiciel Szkoły
Chicagowskiej Louis Wirth, który w monografii The Ghetto dokonał deskrypcji
wpływu i znaczenia fizycznego, psychicznego i społecznego życia w getcie na etniczną grupę Żydów. We wstępie do pracy Wirtha Robert Ezra Park stwierdza, że:
„getto staje się fizycznym symbolem dla tego rodzaju moralnej izolacji, który tak
zwani »zwolennicy asymilacji (asymilacjoniści)« pragną zerwać”24. Getto stało
się początkowo szczególnym habitatem dla społecznie stygmatyzowanych grup
etnicznych, a dzisiaj funkcjonuje jako enklawa wykluczenia i izolacji jednostek,
które przegrywają z procesami globalnymi. Współczesne getta skupiają najgorsze
przejawy nierówności, dyskryminacji, nędzy ludzkiej i kryzysu społecznego. Są
rezultatem procesu informacjonizmu gospodarki światowej, co przekłada się na
fakt, że niskie wykształcenie, brak kompetencji cywilizacyjnych i segregacja przestrzenna utrwalają getta jako formę społecznego wykluczenia. Getto jest miejscem zamkniętym w swojej biedzie i marginalności25. Tak definiowane współtworzy również wizualność polskich miast, a ich ekspansja ściśle wiąże się z rodzimą
transformacją ustrojową, która dowartościowując jednych, bez społecznego przydziału pozostawiła drugich. To właśnie ci ludzie są mieszkańcami rodzimych gett.
Polskie enklawy biedy wkomponowują się w pejzaż metropolii, a ich mieszkańcy
to ludzie przede wszystkim o niskim wykształceniu, bez kompetencji i profesjo23

R. Calimani, Historia getta weneckiego, przeł. T. Jekielowa, Warszawa 2002.
R.E. Park, Foreword, [w:] L. Wirth, The Ghetto, Chicago 1928, cyt. za: K. Czekaj, Socjologia
Szkoły Chicagowskiej i jej recepcja w Polsce, Katowice 2007, s. 251.
25 M. Castells, Koniec tysiąclecia, przeł. J. Stawiński, S. Szymański, Warszawa 2009, s. 123–129.
24
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nalnych umiejętności, którzy wyraźnie zasilają klasę bezrobotnych. To ludzie,
którzy w czasach realnego socjalizmu byli w dużej mierze filarem klasy robotniczej, a wraz z dekompozycją struktury społecznej znaleźli się na marginesie życia
społecznego, tworząc klasę ubogich i społecznie wykluczonych. To ludzie żyjący w zdegradowanych dzielnicach miasta, w których ulokowały się w znacznej
mierze społeczne zjawiska patologiczne, jak: alkoholizm, przemoc, narkomania,
przestępczość.
Dwie dekady polskiej transformacji wygenerowały zasadniczo dwie kategorie
ludzi, z których jedni zaliczyli społeczny awans, a drudzy degradację. Te kategorie tworzą pejzaż polskich metropolii, które w rezultacie transformacji odnotowały wyraźny rozwój i w ślad za przykładem światowych metropolii podzieliły
mieszkańców ze względu na kompetencje, źródło zarobkowania i styl życia. Ten
podział dominuje w metropoliach i dużych miastach, ponieważ małe miasta czy
wsie same w sobie są najczęściej przegranymi przeobrażeń transformacyjnych
Rzeczypospolitej.

Stare i nowe podziały regionalne Polski
Kiedy na problem społecznych konsekwencji polskiej transformacji spojrzymy z perspektywy przestrzennej, to po jednej stronie zobaczymy duże miasta,
które z pewną ostrożnością można określić metropoliami, i pozostałą wizualną
przestrzeń Rzeczypospolitej. To największe aglomeracje najwyraźniej włączyły się
w proces cywilizacyjnych przeobrażeń, chociaż ich dystans do global cities jest
wciąż znaczący. Ale to rodzime metropolie — Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków, Katowice — skupiają najwięcej informacji, wiedzy, nowoczesnej technologii.
Dysponują najlepszą w kraju infrastrukturą i są nieźle skomunikowane ze światem. Mają najwyższy poziom informatyzacji i są niekwestionowanym centrum
kultury. Oferują edukację na dobrych wyższych uczelniach gwarantujących wysokie kwalifikacje oraz kompetencje i nowoczesne miejsca pracy, czym wysysają
z innych regionów Polski ludzi o najwyższym kapitale społeczno-kulturowym. To
współczesne centra Polski.
Na przeciwnym biegunie znajdują się polskie peryferie, które od centrum dzieli spory dystans cywilizacyjny, a najwyraźniej widać to w różnicach w poziomie
informatyzacji i infrastruktury. Polska transformacja ustrojowa dowartościowała
więc jedne regiony i społeczne przestrzenie, a drugie zepchnęła na dalsze lub bliższe krajowe i europejskie peryferie. Polskę tworzą regiony zróżnicowane i wielobarwne, zarówno wiodące w procesie rozwoju i przeobrażeń Rzeczypospolitej, jak
i peryferyjne, o nieznacznej roli w organizowanych zmianach transformacyjnych.
Niektóre z nich lokują się na wstydliwej liście 15 najuboższych regionów Unii Europejskiej (lubelskie, podkarpackie i podlaskie). Żaden polski region nie znalazł
się natomiast na liście 15 najbogatszych regionów UE.
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Rodzimy alfabet regionalny przywołuje silne zróżnicowanie przestrzeni Polski,
które sięga zarówno czasów historycznych, jak i współczesnych rezultatów polskiej
transformacji, a także procesów globalnych. Na tak zróżnicowanej mapie najjaśniej świecą polskie metropolie, które tworzą dzisiaj najszybciej rozwijające się
polskie przestrzenie. Mamy regiony, które korzystając z dziejowej spuścizny, rozwijają się szybciej — to ziemie na zachód od Wisły, z silnym, miejskim ośrodkiem
centralnym. Kolejno są regiony, które wiele straciły na podziale administracyjnym
w roku 1999. Do regionów tych zaliczają się województwo lubuskie i opolskie. Lubuskie w 2009 roku wytworzyło 2,4%, a opolskie 2,2% PKB Polski. Dla porównania dwa najsilniejsze regiony, czyli mazowiecki i śląski wytworzyły odpowiednio
21,6% oraz 12,6% PKB kraju. Dzisiaj najbardziej peryferyjne regiony Polski leżą
na wschód od Wisły: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. To pięć najbiedniejszych województw Polski — udział każdego
z nich w krajowym PKB wynosi znacznie poniżej 4%. Temu statystycznemu ujęciu towarzyszy analiza poziomu informatyzacji Polski, który także jest regionalnie
zróżnicowany. W roku 2009 dostęp do Internetu miało 51,4% gospodarstw domowych. Najwyższy poziom zinformatyzowania odnotowano w regionie pomorskim (61,3%), a najniższy w świętokrzyskim (39,9%)26. Ekonomiczne kryterium
regionalnego podziału Polski jest najważniejsze w procesie konstytuowania się
regionalnej mapy rozwoju Polski. Ale równocześnie stanowi fundament kolejnych
podziałów, czyli kulturowego i politycznego. W odwołaniu do kultur regionalnych
mówimy o różnych tradycjach, obyczajach, języku, literaturze czy lokalnych bohaterach, którzy stają się ważnymi elementami regionalnej identyfikacji. Każdy region ma kulturową specyfikę, ale nie każda jest w równym stopniu uświadamiana
przez Polaków. Znamy je wyrywkowo, pozwalają one jednak na szybką i właściwą
identyfikację regionu. Ale na mapę Polski możemy spojrzeć również pod kątem
dostępności kultury współczesnej. Ta kultura gości przede wszystkim w największych miastach, i to ich mieszkańcy są głównymi jej beneficjentami. Znamienite
koncerty, wspaniałe sztuki teatralne, centra kinowe, ale także znaczące konferencje i kongresy odbywają się w polskich metropoliach. Warszawa, Kraków, Poznań,
Wrocław czy Katowice to miejsca szczególne, jeśli chodzi o rozkład przestrzenny
takich wydarzeń. Ta lokalizacja idzie w parze z poziomem uczestnictwa, gdyż to
mieszkańcy wielkich miast są odbiorcami tych spektakularnych wydarzeń kulturalnych i naukowych. Natomiast ludzie mieszkający z dala od tych przestrzeni
nie uczestniczą w teatralizacji ważnych wydarzeń współczesnej kultury i nauki.
Ekonomia i kultura to ważne wymiary regionalnego zróżnicowania Polski, do
których dołącza sfera polityki — regiony stają się centrum elektoratu i wyborczych
preferencji. Polityczna mapa Polski jest związana z tradycją, która ukazując źródła
26 Dane statystyczne za: www.money.pl/gospodarka/regiony-polski (dostęp: 28 listopada 2010),
oraz J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa 2009.
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ciągłości zachowań, pozwala zarazem lepiej zrozumieć mechanizm zmiany kultury
politycznej27, zjawiska o znaczeniu teraźniejszym, ale zakorzenionego w przeszłości28. Życie polityczne i jego przejawy stanowią ważny element regionalnej tożsamości. Ta zaś wiąże się z aktywnością dominujących w regionie partii politycznych,
preferencjami wyborczymi mieszkańców oraz historycznymi i nowymi instytucjami politycznymi. Regionalny wymiar polityczny Polski urzeczywistnia się poprzez
wyborczą frekwencję, ale równocześnie każdej akcji wyborczej towarzyszy utrwalony w świadomości Polaków podział na Polskę wschodnią, związaną z ideałami
prawicowymi, i zachodnią o dominujących poglądach lewicowych i centrowych.
Zróżnicowanie elektoratów wyborczych odnosi się także do podziału na mieszkańców miast i wsi. Pierwsi są bardziej przywiązani do centrowych i lewicowych
preferencji, co szczególnie jest widoczne w polskich metropoliach. Drudzy natomiast częściej odnoszą się do idei prawicowych, związanych z religią i tradycyjnymi wartościami narodowymi. Powyższe tezy znajdują potwierdzenie w danych
statystycznych uwzględniających polityczny rozkład partyjnych elektoratów. Kiedy
sięgniemy pamięcią do wyborów zarówno parlamentarnych, prezydenckich, jak
i europejskich, okaże się, że mapy politycznego obrazu Polski są bardzo do siebie
zbliżone. Potwierdził to kolejny raz rozkład elektoratu w wyborach prezydenckich
w roku 201029. Bastionem wyborczym przedstawiciela idei prawicowych — kandydata Prawa i Sprawiedliwości — kolejny raz stały się regiony Polski wschodniej
i południowo-wschodniej z Podkarpaciem na czele (powyżej 65% głosów). Kandydat utożsamiający się z poglądami prawicowymi największe poparcie uzyskał także
wśród mieszkańców polskiej wsi (57,8% głosów) i małych miast (poniżej 20 tysięcy
oraz 21–100 tysięcy mieszkańców po 44,5%), najniższe natomiast wśród mieszkańców największych polskich miast. Ze zgoła odmiennym rozkładem regionalnym
głosów mieliśmy do czynienia w wypadku przedstawiciela idei centrowych — kandydata Platformy Obywatelskiej — który najwyższy wynik uzyskał w regionach
lubuskim i zachodniopomorskim (powyżej 65% głosów). Zwyciężył zdecydowanie w miastach powyżej 500 tysięcy mieszkańców (64,9% głosów) oraz w miastach
o liczbie mieszkańców od 101 do 500 tysięcy (62,3%). Najniższe poparcie kandydat
ten otrzymał wśród mieszkańców polskiej wsi i małych miast.
Polityczna mapa Polski potwierdza zróżnicowanie regionalne — polskie metropolie i regiony o wyższym poziomie rozwoju opowiadają się wyraźnie po stronie centrowej i lewicowej, a małe miasta i wsie po stronie idei prawicowych.
27 Kultura polityczna to zespół wartości i orientacji politycznych powiązanych z systemem politycznym. Zależność między przekonaniami obywateli i ich stosunkiem do władzy, czy szerzej —
ustroju państwa, a instytucjami danego systemu. Jeśli system odpowiada przekonaniom obywateli
i realizuje wartości uznawane za ważne, to może stabilnie trwać: A. Śliz, M.S. Szczepański, Społeczności lokalne: od platońskiego polis do systemów lokalnych, „Edukacja Humanistyczna” 2008, nr 1, s. 20.
28 J. Bartkowski, Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Warszawa 2003, s. 46.
29 Dane z: www.wybory-prezydenckie2010.pl (dostęp: 28 listopada 2010).
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Aktorzy pierwszego planu i transformacyjni outsiderzy
Logika problematyki zaprezentowanej w artykule pozwoliła na wstępną prezentację dwóch kategorii Polaków ukształtowanych w rezultacie dwudziestu lat
polskiej transformacji. Wśród Polaków, którzy najbardziej skorzystali na polskiej
transformacji, znaleźli się przede wszystkim wykształceni, kompetentni, otwarci
na świat zewnętrzny mieszkańcy polskich metropolii, którzy skupili się w urbanistycznej przestrzeni gated communities. To przedstawiciele rodzimej klasy średniej, która coraz głośniej i skuteczniej puka do drzwi światowej elity metropolitalnej. Wśród Polaków, którzy najwięcej stracili na transformacji, znaleźli się
głównie słabo wykształceni, którzy w Polsce Ludowej tworzyli w dużej mierze
potęgę klasy robotniczej i chłopskiej. Transformacyjne przeobrażenia pozbawiły
ich pracy, godnych warunków życia, spychając do klasy społecznie wykluczonych.
Zamieszkują współczesne getta biedy i w większości wciąż pozostają na „garnuszku państwa”. To ludzie, których Zygmunt Bauman określa zbędnymi — ludzie na
przemiał. Okres polskiej transformacji ustrojowej wspomagany procesami globalizacji i metropolizacji nie tylko wygenerował dwie kategorie ludzi, lecz także
dwie kategorie polskich przestrzeni. To metropolie, które coraz wyraźniej przełamują w sobie najistotniejsze cechy global cities, oraz peryferie wciąż pozostające
poza głównym nurtem logiki światowego rozwoju. Socjologiczna analiza generuje
więc dwie zasadnicze kategorie ludzi i społecznych przestrzeni będących rezultatem polskiej transformacji ustrojowej, globalizacji i metropolizacji. Jedna i druga
wciąż są społecznie bardzo od siebie odległe.

The green island on the sea of recession?
Two decades of the Polish transformation
in the sociological perspective
Summary
The aim of the paper is to keep track of the selected elements of the Polish social reality in the
last twenty years that may account for the way in which Poland has dealt with its major civilisation
challenge. To achieve this, the authors start with an analysis of the Poles’ attitudes towards transformation. Next, they go on to outlining the major categories of the Polish society as a result of the
whole process (economic situation, lifestyle and education were some of the variables included at
this point). The authors pay some attention to two extremes that have been visible in Polish cities:
gated communities and ghettos of poverty. Yet, it is not only within the cities that the differences
emerge; for the past twenty years Poland has had to face its old and new regional divisions, now
visible also through the prism of the EU dimension of the centre–periphery dichotomy. To sum up,
the authors sketch a general picture of the winners and losers of the Polish transformation.
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