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Wstęp
Transformacja ustrojowa była procesem, który nie wydarzył się z dnia na dzień. Miała
solidną podbudowę lat osiemdziesiątych i tak naprawdę trwa do dnia dzisiejszego.
Wykorzystana metoda badawcza ma jeden główny i najważniejszy cel – oddać głos
uczestnikom tych wydarzeń. Dać sobie możliwość zerknięcia na te czasy oczami ich bohaterów
i poznać pełny obraz transformacji we wszystkich jej odcieniach.
Wybór akurat tego czasu, tych trzydziestu lat nie jest przypadkowy. Wystarczy
pobieżna lektura kilku wydarzeń z tego okresu, aby zdać sobie sprawę jak ogromne zmiany,
jak doniosłe wydarzenia w Polsce i na świecie miały miejsce.
Analiza materiału w niniejszej publikacji obarczona jest oczywiście sporą dozą
subiektywizmu i próbą dokonania wyboru najbardziej istotnych zdarzeń, relacji. Zamysłem
przyświecającym autorowi było wyodrębnienie pewnych wspólnych cech w percepcji
społecznej i próba podsumowania losów zawodowych oraz obrazu transformacji.
Każdy z dwudziestu siedmiu autorów i autorek, którzy przyczynili się do powstania
niniejszego opracowania, w tym miejscu zasługuje na podziękowanie i wyrazy ogromnego
uznania za podjęcie się niełatwego zadania i podzielenie się wspomnieniami z tych lat.

Historia metody biograficznej
Metoda biograficzna stosowana jest przede wszystkim w naukach społecznych,
humanistycznych, przykładowo w socjologii, pedagogice, psychologii. Jest jedną z najlepiej
rozwiniętych i zaadoptowanych metod socjologii polskiej.
Była stosowana przede wszystkim przez Floriana Znanieckiego i Józefa Chałasińskiego,
a następnie również przez Jana Szczepańskiego, Antoninę Kłoskowską i wielu innych
socjologów polskich.
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Florian Znaniecki to jedna z najciekawszych postaci polskiej nauki. Urodził się w 1882
roku w Świątnikach (miejscowość na terenie obecnego województwa kujawsko-pomorskiego),
zmarł na emigracji w 1958 w Urbana na terenie Stanów Zjednoczonych. Był polskim filozofem,
a przede wszystkim założycielem polskiej socjologii akademickiej. Początkowo studiował na
Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim, jednak za udział w antyrosyjskich protestach
studenckich został relegowany z uczelni. Kontynuował studia zagranicą. Studiował na
uniwersytetach w Genewie, Zurychu oraz Paryżu (na słynnej Sorbonie), miał tam okazję
poznać tak wybitnych naukowców jak Henri Bergson czy Émile Durkheim. Zrobił doktorat na
Uniwersytecie Jagiellońskim, a tuż przed wojną wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie
wspólnie z Williamem Thomasem, jako jeden z pierwszych socjologów zastosował metodę
badania dokumentów osobistych, takich jak autobiografie, listy czy pamiętniki, w ten sposób
analizował losy polskich emigrantów, przebywających w Stanach Zjednoczonych. Wspólnie
stworzyli pracę „Chłop polski w Europie i Ameryce”. W 1920 roku objął katedrę socjologii na
Uniwersytecie Poznańskim, gdzie specjalnie dla niego została utworzona Katedra Filozofii,
zamieniona na Katedrę Socjologii i Filozofii Kultury. Współpracował z socjologami
amerykańskimi, w lecie 1939 roku pojechał na cykl wykładów, z których już do Polski nie
wrócił. Przyjął amerykańskie obywatelstwo i został profesorem socjologii na University of
Illinois, gdzie nauczał do swojej śmierci.
Florian Znaniecki był jednym z głównych przedstawicieli socjologii humanistycznej.
Opracował koncepcję współczynnika humanistycznego, czyli nastawienia badawczego
ukierunkowanego na to, aby analizować działania społeczne z uwzględnieniem ich znaczenia
dla aktorów działających. Socjolog powinien brać pod uwagę znaczenie wydarzeń dla aktorów
w nim uczestniczących, starać się pojąć ich punkt widzenia. W koncepcję tę idealnie wpisuje
się metoda biograficzna. Współczynnik humanistyczny nadaje sens wytworom ludzkim czy
społecznym, bez niego przedmioty takie jak obraz, książka, rzeźba nie mają absolutnie sensu.
Kontynuatorem jego myśli w Polsce został Józef Chałasiński. Zorganizował łódzki
ośrodek socjologiczny, wypracował nowe metody badawcze. Wprowadził metodę
pamiętnikarską i autobiograficzną do badań socjologicznych, zainicjował konkursy na
pamiętniki chłopskie i robotnicze.
Podobne znaczeniowo koncepcje do współczynnika humanistycznego to na przykład
rozumienie (Verstehen) Maxa Webera, wczuwanie (Einfuehlung) Wilhelma Dilthey'a, empatia
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Stanisława Ossowskiego. Najbardziej kompleksowe rozwinięcie tej idei to ustalenia
teoretyczne Petera Bergera oraz Thomasa Luckmanna, autorów „Społecznego tworzenia
rzeczywistości” oraz fenomenologia Alfreda Schutza, która oparta jest o rzeczywistość
społeczną związaną z określonymi kontekstami, „świat życia” (Lebenswelt).
Metoda biograficzna pozwala spojrzeć na świat społeczny oczami uczestników,
pozwala na intersubiektywny odbiór faktów społecznych. Umożliwia odkrycie świata
społecznej świadomości uczestników związanych ze sobą wspólnymi kontekstami
społecznymi, takimi jak wiek, miejscowość, narodowość, kultura.
Stosowanie metody biograficznej pozwala na wzbogacenie wiedzy o zależności
pomiędzy świadomością zbiorów społecznych i jednostek, a przeobrażeniami struktury
społecznej. Rozszerza

również wiedzę o zjawiskach psychospołecznych. Cytując Józefa

Chałasińskiego można powiedzieć, iż:
„Struktura społeczna nie sprowadza się do rzeczowo-technicznych i ekonomicznych
elementów; jest ona bowiem organizacją społecznych postaw i wartości. Taką organizacją jest
stan, warstwa społeczna, naród, państwo, jak w ogóle wszelka grupa społeczna. Zmiany
struktury społecznej polegają więc na zmianach w organizacji postaw i wartości.”1
Metoda biograficzna to podejście, które charakteryzuje się szeregiem korzyści
związanymi z jej stosowaniem. Wśród najważniejszych warto wymienić2:
•

W życiu społecznym jest ona powszechna i naturalna. Konstruowanie opowieści to
jedna z pierwotnych form rozumienia. Inne metody badawcze, takie jak na przykład
sondaże, testy, eksperymenty, nie mają charakteru tak naturalnego jak opowieść,
która ludzkości towarzyszy praktycznie od zawsze. Nawet w dzisiejszych cyfrowych
czasach są kultury, w których ustny przekaz jest doniosłym środkiem przekazu wiedzy
i tradycji.

•

Metoda biograficzna przekazuje sens i znaczenie faktów społecznych. Pojawia się
bogactwo różnorodnych i powiązanych doświadczeń jednostki. Badacz ma szansę na
znacznie lepsze zrozumienie kontekstów danych przemian społecznych, ich źródeł
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i przyczyn. Daje szansę dotarcia do rzetelnego obrazu postaw, wskazuje na ich realne
działanie, w odróżnieniu od deklaracji z innych metod badawczych.
•

Dzięki niej możliwe staje się pokazanie skomplikowania ludzkiego życia, jego dynamikę.
Ukazuje ludzkie życie jako nieprzejrzyste, wieloznaczne, często wewnętrznie
sprzeczne. Wskazuje na rolę emocji w dokonywanych wyborach, pokazuje kluczowe
elementy dla tworzenia się postaw.

•

W metodzie tej silnie podkreślona staje się podmiotowość człowieka. Aktywna
jednostka, która ma szansę wyeksponować swoją wolną wolę w kształtowaniu
własnego życia, a także bliższego i dalszego otoczenia. Człowiek to coś więcej niż suma
warunkowych i bezwarunkowych odruchów, to wola i twórczość.

•

Metoda biograficzna pozwala na dostrzeżenie unikalnych przyczyn i zjawisk. Pojawiają
się indywidualne czynniki decydujące o kształcie życia, wskazują na jednostkowe, a nie
wspólne motywy działań.

•

Metoda ta uzupełnia teoretyczną lukę pomiędzy poziomem mikro i makro w badaniach
społecznych. Pokazuje jak indywidualne wybory kształtują ogólnospołeczne procesy
oraz jak ogólnospołeczne procesy wpływają na indywidualne postawy i wybory.

•

Ma ona znaczną moc etyczną (moralną) i polityczną. Oddaje ona głos tym, których na
co dzień nie słychać, często marginalizowanym, co daje też siłę politycznego
oddziaływania.
Metoda

biograficzna,

z

racji

założeń

metodologicznych

opartych

jednak

o subiektywizm badanego, obaczona jest pewnymi wadami.3 Jednym z zagrożeń przy
stosowaniu metody biograficznej jest możliwość uzewnętrznienia się mechanizmu zwanego
totalitarnym ego. Powoduje ono według Anthonego Greenwalda trzy główne zniekształcenia:
a. Egocentryzm – postrzeganie autora jako głównego aktora i uczestnika, a wręcz
kreatora zdarzeń;
b. Iluzję pozytywnych efektów – przypisywanie sobie zasług w zdarzeniach
pozytywnych, negowanie zaś roli w zdarzeniach negatywnych;
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Tamże, s. 105-106.
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c. Konserwatyzm poznawczy – utrzymywanie raz przyjętych potwierdzeń dla
własnych założeń wbrew przyjętym faktom, przede wszystkim dla zachowania
spójności przyjętego wizerunku samego siebie.
Metoda biograficzna zagrożona jest statycznością. Ocena danych wydarzeń
dokonywana jest zawsze z perspektywy już ukształtowanego jej obrazu. Nie da się ująć
dynamiki zmian oceny i percepcji zdarzeń.
Powstają pewne wątpliwości natury etycznej. Dokładna transkrypcja, samo odczytanie
zapisanych myśli, może nie oddawać w pełni zamysłu autora biografii.

Kalendarium wydarzen z lat 1989-2019
w Polsce i na swiecie.
Lata 1989-2019 to czas ważnych przemian politycznych, społecznych, gospodarczych
i technologicznych. Świat, który wyłonił się z przemian politycznych, nowy porządek, miał być
początkiem świata wolnego od konfliktów, triumfu humanizmu. Francis Fukuyama w słynnym
eseju Koniec historii ogłosił kres konfliktów między wielkimi systemami politycznymi i triumf
liberalnej demokracji na świecie. Trzydzieści lat później okazuje się jak bardzo mylne było to
założenie.

Rok 1989
1 stycznia
Uruchomiona została Telegazeta TVP. Telegazeta jest formą teleksu wysyłanego
jednocześnie z sygnałem programu telewizyjnego. Telegazeta w roku 2019 nadal jest dostępna
na wszystkich ogólnopolskich kanałach. Wciąż wykorzystywana jest jako użyteczne źródło
przekazu ogłoszeń drobnych, a przede wszystkim jako źródło wiedzy o programie
telewizyjnym. Telegazeta ma swój ogromny udział w udostępnieniu telewizji osobom
niesłyszącym bądź niedosłyszącym. Miesięcznie ponad 160 programów udostępnianych jest
z możliwością uruchomienia napisów na Telegazecie.
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5 lutego
W tym dniu o godzinie 23:40 został postrzelony w serce Chris Gueffroy, ostatnia ofiara
Muru Berlińskiego. Motywem ucieczki było przyspieszone powołanie Chrisa do wojska. Wraz
z nim uciekał jego kolega Christian Gaudian, który został postrzelony w nogę, a następnie
skazany na 3 lata więzienia, uniewinniono go we wrześniu 1989. Już 9 listopada 1989 roku
zaczął się upadek Muru Berlińskiego. Żołnierze Armii Ludowej NRD zostali nagrodzeni przez
władze premią wysokości 150 marek NRD, po upadku Muru zostali skazani. W wyniku presji
społeczeństwa Erich Honecker w dniu 3 kwietnia odwołał rozkaz strzelania do osób, które
próbowały przekroczyć Mur.

Rok 1990
26 lutego
Jan Kułakowski został powołany na stanowisko ambasadora przy Wspólnotach
Europejskich. Jako nastolatek brał udział w Powstaniu Warszawskim. Był łącznikiem
i sanitariuszem Pułku AK Baszta. W roku 1998 został głównym negocjatorem przystąpienia
Polski do Unii Europejskiej.

28 listopada
Margaret Thatcher rezygnuje ze stanowiska premiera. Rok wcześniej drugą kadencję
prezydentury kończy Ronald Reagan. Margaret Thatcher była premierem Wielkiej Brytanii
od roku 1979. Za swoją stanowczość w realizacji reform gospodarczych oraz nieprzejednaną
postawę wobec państw bloku wschodniego zyskała przydomek „Żelazna Dama”. Wspierała
taktykę odstraszania ZSRR stosowaną przez Prezydenta USA Ronalda Reagana, wydała zgodę
na instalację rakiet nuklearnych na wyspach.

Rok 1991
16 kwietnia
Odbyła się pierwsza sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W sesji brało
udział 7 domów maklerskich, notowanych było 5 spółek. W roku 2019 na GPW notowane są
już 464 spółki, w tym 51 zagranicznych.
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16 kwietnia
Skoda została zakupiona przez Volkswagena. Jest to jedna z najbardziej udanych
prywatyzacji zakładów z krajów byłego bloku socjalistycznego. W momencie przejęcia Skoda
produkowała około 200 000 samochodów rocznie, w roku 2015 był to już ponad 1 000 000 aut
rocznie. Skoda zatrudnia w swoich zakładach ponad 28 000 pracowników.

Rok 1992
26 sierpnia
Wybuchł pożar w Kuźni Raciborskiej. Prawdopodobną przyczyną była iskra
z hamującego pociągu. Pożar strawił ponad 90 ha lasu i był największym pożarem lasu w Polsce
i Europie po II wojnie światowej. W akcji gaśniczej brało udział 26 samolotów PZL M18
Dromader, około 1100 samochodów pożarniczych, śmigłowce, 50 cystern kolejowych
i 6 lokomotyw, a także sprzęt ciężki, taki jak czołgi, pługi i spychacze. W sumie w akcji gaśniczej
brało udział około 10 000 osób, zginęły w niej 3 osoby.

3 grudnia
Wysłano pierwszego SMSa w historii o treści „Merry Christmas”. Usługa SMS urosła
w tym czasie do maksymalnie 53 miliardów SMSów wysyłanych rocznie w Polsce. Od kilku lat
notuje się rosnący spadek liczby wysyłanych SMSów, które tracą na rzecz internetowych
komunikatorów.

Rok 1993
3 stycznia
Odbył się pierwszy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poświęcony dziecięcym
chorobom serca. Zebrano wtedy ponad 1,5 mln dolarów. Od tej pory Finały Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy odbywały się już 27 razy, podczas XXVII Finału zebrano prawie 47,0 mln
dolarów. Podczas XXVII Finału WOŚP został śmiertelnie ugodzony nożem Prezydent Gdańska
Paweł Adamowicz.
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15 października
Pokojowa Nagroda Nobla dla Nelsona Mandeli i Frederika Wilhelma De Klerka za
zniesienie apartheidu w RPA. Rok później Nelson Mandela został prezydentem RPA.
W więzieniu spędził 27 lat. W RPA po dziś dzień uznawany jest za „ojca narodu” i „ojca
założyciela demokracji”.

Rok 1994
5 i 17 września
Wyemitowano pierwszy odcinek „Mody na sukces” w telewizji oraz pierwszy odcinek
rodzinnego teleturnieju „Familiada”. Angielski tytuł „Mody na sukces” brzmi „The Bold and
the Beautiful”, czyli śmiali i piękni. W Polsce wyemitowano 7262 odcinki tego serialu, emisję
serialu rozpoczęto od odcinka 216. „Familiada” jest jednym z najdłużej produkowanych
teleturniejów w Polsce, nagrano ponad 2500 odcinków. Nieco starszy jest teleturniej „Jeden
z dziesięciu”, emitowany od 3 czerwca 1994 roku, którego nagrano prawie 2800 odcinków.

20 lipca
Aleksander Łukaszenko został prezydentem Białorusi w wyniku pierwszych i zarazem
jedynych wolnych wyborów na Białorusi. Funkcję tę sprawuje do dnia dzisiejszego. Od roku
1997 jest również Prezydentem Białoruskiego Komitetu Olimpijskiego. Jest krytykowany na
arenie międzynarodowej, określany mianem dyktatora. Stał się również postacią szeroko
obecną w kulturze, z uwagi na znaczny wpływ na życie Białorusinów, stałą obecność
w mediach oraz wzbudzane kontrowersje. Na jego temat powstają filmy, książki, piosenki,
a nawet obrazy. Co ciekawe, nie tylko na Białorusi.

Rok 1995
1 stycznia
Rozpoczął się proces denominacji złotego w stosunku 10 000:1. Do obiegu weszły nowe
monety i banknoty o nominałach 10 zł, 20 zł i 50 zł. W kolejnym etapie 1 czerwca 1995 do
obiegu weszły nowe banknoty 100 zł i 200 zł. Od 1 stycznia 1997 banknoty starej emisji
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przestały być prawnym środkiem płatniczym. Od tego dnia mogły być wymieniane na nowe
złote tylko w placówkach NBP oraz innych bankach.

12-16 lipca
Masakra w Srebrenicy, czyli masowe egzekucje wykonane na około 8373
muzułmańskich mężczyznach i chłopcach przez paramilitarne oddziały Serbów w czasie wojny
w Bośni, w okolicach miasta Srebrenica. Masakra ta jest uznawana za największe ludobójstwo
w Europie od czasu II wojny światowej. Radislav Krstić, jeden z dowódców wojsk serbskich
biorących udział w masakrze został skazany na 46 lat więzienia. Z uwagi na bierną postawę
żołnierzy holenderskich ONZ i niemal wydanie muzułmańskiej społeczności w ręce serbskie
Holenderski Instytut Dokumentacji Wojny nazwał w raporcie 2002 roku, udział Holendrów w
Srebrenicy „współpracą przy czystkach etnicznych”.

Rok 1996
22 marca
W tym dniu pierwszy autobus Neoplan zjechał z linii produkcyjnej dając początek jednej
z najprężniejszych firm w wolnej Polsce – firmie Solaris. Od roku 1996 do 2018 firma
wyprodukowała 17 101 autobusów, trolejbusów i autokarów oraz 89 tramwajów jeżdżących
w ponad 700 miastach w 32 państwach w Europie, Afryce oraz Azji.

5 lipca
Urodziła się owca Dolly, która była pierwszym zwierzęciem sklonowanym z komórek
somatycznych dorosłego osobnika. Przeżyła 6,5 roku. Badania prowadzone w trakcie oraz po
jej śmierci nie potwierdziły tezy o wyższej podatności na schorzenia czy krótszym życiu
sklonowanych zwierząt. Negatywne i podejrzliwe przyjęcie sukcesu tego eksperymentu przez
opinię publiczną przełożyło się na szeroką dyskusję ogólnoświatową na temat etycznej strony
klonowania i w rezultacie wstrzymaniem państwowych dotacji na ten cel.
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Rok 1997
12 lipca
W tym dniu kulminacyjna fala na Odrze przechodziła przez Wrocław w czasie powodzi
tysiąclecia. Bilans powodzi był dramatyczny. Zginęło 56 osób. Straty materialne oszacowano
na około 12 mld złotych. W wyniku powodzi: dach nad głową straciło 7000 ludzi, około 40
tysięcy ludzi straciło dorobek całego życia, zniszczeniu uległ majątek ponad 9000 firm,
uszkodzeniu bądź zniszczeniu uległo blisko: 700 000 mieszkań, ponad 800 szkół, ponad 4000
mostów, 14 400 km dróg, 2000 km torów kolejowych, ponad 600 km wałów
przeciwpowodziowych oraz ponad 650 000 ha ziemi.

30 czerwca/1 lipca
Skończyła się 99-letnia dzierżawa Hongkongu. Spod władzy brytyjskiej Hongkong
przeszedł we władanie Chin i stał się Specjalnym Regionem Administracyjnym Chińskiej
Republiki Ludowej. Hongkong znaczy „pachnący port”. To miasto gdzie Wschód spotyka się
z Zachodem i jednocześnie miejsce o największej biznesowej wolności.

Rok 1998
13 lutego
Zakończono produkcję FSC Żuka. Żuk, zwany swego czasu „królem targowisk”,
dostępny był w różnych wersjach nadwozia. Były to nadwozia typu pick-up, typu furgon
i skrzyniowe, mikrobusy, a także różne odmiany pojazdów specjalistycznych, np. wersje
pożarnicze, kampery czy do przewozu specjalistycznych produktów. Odmiany Żuków
projektowane były bezpośrednio w fabryce, ale i w przedsiębiorstwach, których tabor opierał
się na Żukach. Łącznie wyprodukowano 587 500 sztuk wszystkich wersji tego modelu. Jego
bezpośrednim następcą został Lublin, zaprezentowany w roku 1993.

4 września
Została założona spółka Google przez dwóch doktorantów Uniwersytetu Stanforda,
Larry’ego Page’a i Sergeya Brina. Firma powstała jako nowatorska wyszukiwarka opracowana
na podstawie stworzonego przez założycieli algorytmu. Nazwa firmy początkowo miała
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brzmieć GOOGOL, czyli oznaczać 10 do potęgi 100, ale w wyniku błędu została zarejestrowana
pod nazwą GOOGLE. Skorygowanie nazwy okazało się niemożliwe, prawidłowa nazwa była już
zarejestrowana od 2,5 roku.

Rok 1999
12 marca
Polska stała się członkiem NATO. Na uroczystości, która odbyła się w Independence
w USA, ministrowie spraw zagranicznych trzech państw – Polski, Czech i Węgier – podpisali
protokoły akcesji do Traktatu Północnoatlantyckiego i przekazali je sekretarz stanu USA
Madeleine Albright. Polskę reprezentował Bronisław Geremek. Samej sekretarz stanu
(właściwie Marie Jana Korbelová) sprawa była szczególnie bliska sercu, ponieważ urodziła się
w Czechosłowacji, w Pradze, w roku 1937, w rodzinie żydowskiej, która wyemigrowała do
Stanów Zjednoczonych.

8 sierpnia
Władimir Putin został powołany na stanowisko premiera. Wcześniej był
funkcjonariuszem

KGB,

a

następnie

pracownikiem

administracji

Petersburga,

współpracownikiem prezydenta Borysa Jelcyna, szefem FSB. Sprawował urząd prezydenta
przez dwie kadencje, a następnie został premierem i po 4 latach wrócił na stanowisko
prezydenta Federacji Rosyjskiej z wydłużoną do 6 lat kadencją. Od roku 2018 sprawuje kolejną
6-letnią kadencję. Uważany jest za najbogatszego człowieka na świecie z majątkiem
szacowanym na 40 do nawet 200 mld dolarów.

Rok 2000
25 marca
Andrzej Wajda dostał Oscara za całokształt twórczości. Był jednym z najbardziej
znanych polskich reżyserów na świecie. Kawaler Orderu Orła Białego. Czterokrotnie jego filmy
były nominowane do Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Uważany za jednego z
twórców tak zwanej polskiej szkoły filmowej. Reżyser takich filmów jak „Kanał”, „Popiół
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i diament”, „Popioły”, „Wesele”, „Ziemia obiecana”, „Panny z Wilka”, „Pan Tadeusz”,
„Człowiek z marmuru”, „Człowiek z Żelaza”, „Katyń”.

1 stycznia
Miał pojawić się problem roku 2000, inaczej zwany pluskwą milenijną (z ang. millenium
bug). Przewidywano katastrofę elektroniczną z uwagi na trudność w przewidzeniu zachowania
systemów

komputerowych

i

problem

odczytu

danych,

szczególnie

daty,

w programach komputerowych. Zasięg problemu okazał się jednak niewielki.

Rok 2001
13 czerwca
Zarejestrowano Prawo i Sprawiedliwość. Rok później powstała Platforma Obywatelska.
Partie te powołały wspólny komitet wyborczy na wybory samorządowe w 2002. Komitet POPiS
wystawił listy do 14 z 16 sejmików województw oraz do rady miasta Rzeszów. Po wyborach
parlamentarnych w roku 2005, wygranych przez PiS oraz wygranych wyborach prezydenckich
przez

Lecha

Kaczyńskiego,

nie

udało

się

zawiązać

koalicji

rządowej

i drogi obu partii się rozeszły.

11 września
Był to czarny dzień w historii Stanów Zjednoczonych Ameryki. W serii czterech ataków
terrorystycznych,

przeprowadzonych

rano,

we

wtorek

11

września

2001

roku

na terytorium Stanów Zjednoczonych, za pomocą uprowadzonych samolotów pasażerskich,
zginęło łącznie 2996 osób. Do zamachu przyznała się organizacja terrorystyczna Al-Ka’ida,
której członkowie po opanowaniu samolotów skierowali je na dwa wieżowce World Trade
Center oraz budynek Pentagonu. Czwarty samolot w wyniku bohaterskiej postawy pasażerów,
rozbił się na polu w Pensylwanii.
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Rok 2002
22 lipca
W tym dniu Lew Rywin złożył propozycję korupcyjną Adamowi Michnikowi. Afera, na
wzór amerykański zwana Rywingate, była jedną z największych i nie do końca wyjaśnionych
afer korupcyjnych w Polsce. W jej wyniku powstała pierwsza i najbardziej znana komisja
śledcza w historii III RP, w składzie której zasiadały takie osoby jak: Jan Rokita, Ryszard Kalisz,
Tomasz Nałęcz, Zbigniew Ziobro czy Renata Beger.

23-26 października
Atak czeczeńskich terrorystów na Centrum Teatralne Dubrovka w Moskwie. Został
przeprowadzony przez czeczeńskie komando pod przywództwem Mowsara Barajewa
w dniach 23-26 października 2002 w Moskwie. Zakończył się odbiciem obiektu przez
antyterrorystów i śmiercią 173 osób, w tym 133 zakładników. Dwa lata później, w pierwszym
dniu roku szkolnego, czeczeńscy terroryści z grupy Szamila Basajewa przeprowadzili atak
terrorystyczny na szkołę w Biesłanie w Osetii Północnej na terenie Federacji Rosyjskiej.
W ataku zginęły 334 osoby, 11 żołnierzy i 32 napastników. Ponad 700 osób zostało rannych.

Rok 2003
18 kwietnia
W szkole Orląt w Dęblinie podpisano kontrakt na zakup 48 samolotów
wielozadaniowych F-16. Pierwsze cztery polskie F-16 Jastrząb zostały przekazane Polsce 11
listopada 2006 roku w czasie uroczystości z udziałem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
Ostatnie trzy dostarczono 12 grudnia 2008 roku. Podstawowym zadaniem polskich F-16
Jastrząb jest obrona powietrzna. To najnowocześniejsza maszyna bojowa na wyposażeniu
polskiej armii.

1 lutego
W tym dniu, podczas powrotu z przestrzeni kosmicznej, prom Columbia uległ
zniszczeniu, prawdopodobnie w wyniku uszkodzenia osłony termicznej na krawędzi natarcia
lewego skrzydła. Spowodowało to zawieszenie dalszych lotów wahadłowców NASA aż do
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startu promu Discovery 26 lipca 2005. Program wahadłowców kosmicznych został zamknięty
w USA z uwagi na koszty w roku 2011.

Rok 2004
1 maja
Polska stała się członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 na mocy Traktatu
akcesyjnego podpisanego przez Leszka Millera, ówczesnego prezesa Rady Ministrów
i Włodzimierza Cimoszewicza, ówczesnego ministra spraw zagranicznych, w dniu 16 kwietnia
2003 roku w Atenach, stanowiącego prawną podstawę przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej. Formalny proces integracji Polski rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994 roku
z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej i potwierdzenia go
przez wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w Essen 9–10 grudnia 1994 roku.

11 listopada
Zmarł Jaser Arafat. Był politykiem palestyńskim i przywódcą palestyńskiego ruchu

wyzwoleńczego. Na przełomie lat 80. i 90. rozpoczął rozmowy pokojowe z Izraelem.
Porozumienia zawarte w Oslo w 1993 roku dały początek Autonomii Palestyńskiej w Gazie i na
Zachodnim Brzegu. W uznaniu prowadzonych przez niego rozmów pokojowych otrzymał
w 1994 roku Pokojową Nagrodę Nobla. Proces pokojowy wstrzymało powstanie rządu
Benjamina Netanjahu. W latach 2001-2002 więziony przez władze izraelskie w swojej kwaterze
w Ramallah. W ostatnich latach życia jego popularność w społeczeństwie palestyńskim malała,
głównie w wyniku działań grup ekstremistycznych, które okazały się bardziej skuteczne
i

reprezentatywne

dla

ruchu

palestyńskiego.

Najprawdopodobniej

został

otruty

radioaktywnym Polonem 210, którego ślady znaleziono na jego ubraniach oraz w ciele po
przeprowadzonej ekshumacji w roku 2012.
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Rok 2005
2 kwietnia
Zmarł papież Jan Paweł II. Był arcybiskupem metropolitą krakowskim, następnie
kardynałem. W roku 1978 został 264 papieżem w historii, pierwszy papieżem niebędącym
Włochem od XVI wieku. Został beatyfikowany w roku 2011, a kanonizowany w roku 2014,
stając się tym samym Świętym Kościoła katolickiego. Jan Paweł II był nie tylko duchownym,
ale także poetą i poliglotą (znał 7 języków obcych), aktorem i pedagogiem. Jako filozof zasłynął
jako przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego. Jako pierwszy papież odwiedził synagogę,
meczet i kościół luterański. Jan Paweł II odbył 104 podróże zagraniczne, odwiedzając w tym
czasie 132 kraje, prawie 900 miejscowości. Przemierzył w tym czasie około 1 650 900 km, czyli
ponad 30 razy pokonał długość równika. W podróżach spędził 586 dni.

10 lutego
Korea Północna oficjalnie poinformowała o dysponowaniu bronią atomową. Pierwszą
próbę jądrową w KRLD przeprowadzono 9 października 2006 roku. Korea Północna realizuje
również program kosmiczny, w ramach którego otworzono Kosmodrom Sohae. Znajduje się
on w prowincji P’yŏngan Północny, nad brzegiem Morza Żółtego. Budowa kosmodromu
została ukończona w 2011 roku. Jest to jedno z najbardziej zmilitaryzowanych państw na
świecie, na nieco ponad 25 mln mieszkańców, aż 1 mln stanowi armia.

Rok 2006
28 stycznia
Zawalił się dach w hali Międzynarodowych Targów Katowickich w Katowicach. Była to
największa katastrofa budowlana we współczesnej Polsce. Na targach w chwili katastrofy
znajdowało się około 700 osób, zarówno zwiedzających wystawę gołębi pocztowych, jak
i wystawców. W jej wyniku zginęło 65 osób, a ponad 170 zostało rannych.

19 czerwca
Portret Adele Bloch-Bauer I Gustava Klimta został sprzedany za 135 mln dolarów. Obraz
jest uważany za jedno z najważniejszych dzieł secesji wiedeńskiej, określano go „ikoną”
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tożsamości kulturowej Austrii. W trakcie II wojny światowej skradziony przez nazistów,
następnie przejęty przez Austrię. W roku 2006 obraz odzyskała prawdziwa spadkobierczyni
Maria Altman. Według doniesień prasowych obraz sprzedano w 2006 roku za rekordową cenę
135 milionów dolarów (106,7 mln euro). Nabywcą, dla Neue Galerie New York na
Manhattanie, był amerykański przedsiębiorca Ronald Lauder.

Rok 2007
21 grudnia
Polska staje się członkiem Strefy Schengen. Jest to obszar powstały w 1985 roku,
obecnie obejmujący 26 państw, na którym zniesiono kontrole graniczne na granicach
wewnętrznych. Służby państw strefy Schengen współpracują ze sobą, działa specjalny system
informacji Schengen.

29 czerwca
iPhone został zaprezentowany przez prezesa firmy Apple Steve’a Jobsa 9 stycznia. Od
dnia 29 czerwca ruszyła sprzedaż telefonu. Zapoczątkował on rewolucję w tego typu
urządzeniach. Przed amerykańskimi sklepami ustawiały się olbrzymie kolejki. W ciągu jednego
roku sprzedano ponad 6 milionów egzemplarzy urządzenia. Obecnie iPhone pierwszej
generacji w dobrym stanie jest obiektem kolekcjonerskim. Koszty dobrze zachowanych modeli
przewyższają cenę najnowszych flagowych urządzeń producenta. Każda kolejna premiera
urządzenia z logo Apple przyciągała tłumy, firma nie tylko sprzedawała urządzenia
elektroniczne, ale wręcz kreowała pewien styl życia związany z posiadaniem jej produktów.

Rok 2008
1 kwietnia
Utraciły ważność „książeczkowe” dowody osobiste. Miały one od 1974 roku 24 strony
i zawierały szereg informacji. Wiązały się z nim znaczne normy karne – do 2 lat pozbawienia
wolności za uchylanie się od posiadania dowodu i do 3 lat za przesłanie lub przewiezienie go
za granicę lub używanie cudzego. Został on zastąpiony dowodem w formie poliwęglanowej
karty.
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14 marca
Krwawo stłumione zamieszki w Lhasie stolicy Tybetu. Była to seria wystąpień
mieszkańców Tybetu przeciw władzy chińskiej zapoczątkowana demonstracjami w dniu 10
marca z okazji 49. rocznicy stłumienia antychińskiego powstania. W dniu 14 marca liczba
demonstrantów wyniosła około 10-20 tysięcy osób. Były to największe protesty od 1989 roku.
Chińskie władze w pobliżu granicy z Tybetem w pogotowiu utrzymywały wojska i grupy
paramilitarne.

Rok 2009
11 lutego
Zniesiona została obowiązkowa służba wojskowa. Była to forma odbywania czynnej
służby wojskowej w Polsce, polegająca na obowiązkowym przeszkoleniu wojskowym.
Ćwiczenia wojskowe miały na celu przygotowanie rezerw osobowych na wypadek wojny.
Szkolenia składały się, na przykład z obsługi broni czy wykorzystania sprzętu wojskowego.

25 czerwca
Zmarł Michel Jackson. Zaliczany do najwybitniejszych wykonawców i kompozytorów
oraz najpopularniejszych artystów w historii, a ze względu na swoje osiągnięcia w branży
muzycznej nazywany „Królem Popu”. Wielokrotnie nagradzany, wywarł ogromny wpływ na
współczesną muzykę rozrywkową. Jest też najlepiej zarabiającym, nieżyjącym artystą
z zyskami na poziomie nawet 400 mln dolarów rocznie. Jego postać wzbudza współcześnie
ogromne kontrowersje z uwagi na podejrzenie czynów pedofilskich.

Rok 2010
10 kwietnia
Doszło do katastrofy lotniczej w Smoleńsku. Zginęło w niej 96 osób, wśród nich:
prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką Marią Kaczyńską, ostatni prezydent RP na
uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa osiemnastu
parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii
Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw,
17

organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące, stanowiący delegację
polską na uroczystości związanej z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, a także załoga
samolotu. Była to druga pod względem liczby ofiar katastrofa w historii polskiego lotnictwa
i największa pod względem liczby ofiar katastrofa w dziejach polskich Sił Powietrznych.
Katastrofy nie przeżyła żadna z osób obecnych na pokładzie.

19 lutego
Pierwiastek o liczbie atomowej 112 oficjalnie został nazwany Copernicium. Jest to
pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym, wcześniej
posiadający tymczasową nazwę Ununbium (symbol Uub). Jego teoretyczne istnienie
potwierdzili naukowcy z laboratorium GSI w Darmstadt w Niemczech w dwóch
eksperymentach. W każdym z tych eksperymentów zaobserwowano jeden atom pierwiastka
o czasie życia rzędu 1 s.

Rok 2011
29 maja
Ostatni w Polsce kurs wagonu pocztowego (na linii Kraków Płaszów – Szczecin Główny).
Wagony pocztowe kursowały w wielu pociągach, obecnie z powodów finansowych nie kursuje
żaden. Znacznie tańszy jest przewóz poczty samochodami. Wagony pocztowe umożliwiały
nadawanie listów, które oznaczane były specjalnymi stemplami z relacją pociągu. W ostatnich
latach funkcjonowały jedynie jako przewóz listów i przesyłek. Do dzisiaj dnia dzisiejszego
możliwe jest jednak nadanie przesyłek konduktorskich.

19 kwietnia
Fidel Castro rezygnuje z funkcji I sekretarza Komunistycznej Partii Kuby. Zmarł w roku
2016. Był znany z długich i wyczerpujących przemówień. W roku 1973 odwiedził Polskę.
Spotkał się dwukrotnie z Janem Pawłem II, a także z papieżem Benedyktem XVI oraz papieżem
Franciszkiem. Mimo wielokrotnych prób zamachu na jego życie organizowanych przez CIA,
z każdej wyszedł bez szwanku. Władzę przekazał bratu – Raulowi Castro.
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Rok 2012
1 lutego
W tym dniu zmarła Wisława Szymborska, poetka, eseistka, krytyczka, tłumaczka,
felietonistka, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w roku 1996, Dama Orderu Orła
Białego. Laudacja Noblowska opisywała ją w następujący sposób: „W Wisławie Szymborskiej
Szwedzka Akademia chce uhonorować przedstawicielkę niezwykłej czystości i siły poetyckiego
spojrzenia. Poezji jako odpowiedzi na życie, sposobu na życie, pracy nad słowem jako myślą
i wrażliwością. Wiersze Wisławy Szymborskiej to perfekcja słowa, wysoce wycyzelowane
obrazy, myślowe allegro ma non troppo, jak nazywa się jeden z jej wierszy. Jednak ciemności,
której nie ulegają one bezpośrednio, wyczuwa się w nich tak, jak ruch krwi pod skórą”.

4 lipca
W laboratorium CERN potwierdzono istnienie bozonu Higgsa („boskiej cząstki”). Za
przewidzenie jej istnieje wręczono rok później Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki Peterowi
Higgsowi oraz François Englertowi. Nielubiana przez naukowców nazwa „boska cząstka”
wzięła się z pośrednictwa bozonu Higgsa w nadawaniu masy. Odkrycie to dopełniło istniejącą
w Modelu Standardowym lukę.

Rok 2013
28 października
Zmarł Tadeusz Mazowiecki. Był ostatnim prezesem Rady Ministrów PRL i pierwszym
III Rzeczypospolitej (w latach 1989–1991). Współtworzył i przewodniczył Unii Demokratycznej
i Unii Wolności. Kandydował w wyborach prezydenckich w roku 1990, w których uzyskał
18,08% poparcia, to jest 2 973 364 głosów i tym samym nie wszedł do II tury wyborów. Był
Kawalerem Orderu Orła Białego.

28 lutego
Benedykt XVI abdykował. Była to trzecia w historii abdykacja, pierwsza dobrowolna od
XV wieku. Wcześniej tronu papieskiego zrzekł się Celestyn V w 1294 roku, ponieważ chciał
wrócić do pustelniczego życia oraz Grzegorz XII w roku 1415, dzięki czemu skończyła się Wielka
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Schizma Zachodnia. Benedykt XVI nosi tytuł emerytowanego papieża i mieszka na terenie
Watykanu w klasztorze Mater Ecclesiae.

Rok 2014
1 grudnia
Donald Tusk został Przewodniczącym Rady Europejskiej. To stanowisko głównego
reprezentanta Unii na zewnątrz w sprawach dotyczących wspólnej polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa. Skończył swoją drugą kadencję w listopadzie 2019 roku. To najwyższy urząd
w Unii Europejskiej sprawowany przez Polaka.

25 maja
Petro Poroszenko został prezydentem Ukrainy. Wcześniej z kraju uciekł Witor
Janukowycz, a Ukraina utraciła Krym oraz rozpoczęła się wojna hybrydowa na wschodzie
Ukrainy. Napięta sytuacja na wschodzie kraju oraz aneksja Krymu spowodowała trudności
gospodarcze Ukrainy, jednak wsparcie Unii Europejskiej i USA sprawiają, iż coraz bliżej jest do
porozumienia między Ukrainą a Rosją.

Rok 2015
23 lipca
Irena Doroszkiewicz została pierwszą kobietą nadinspektorem Policji (odpowiednik
generała). Akt mianowania na stopień nadinspektora Policji otrzymała z rąk Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego. W 2016 odeszła na emeryturę po przepracowaniu 25 lat w Policji,
między innymi na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu.

9 września
Królowa Elżbieta II stała się najdłużej panującym monarchą Wielkiej Brytanii. Jest głową
państwa od 6 lutego 1952 roku. Uroczystość koronacji odbyła się 2 czerwca 1953 roku. Jest
głową 16 państw, w trakcie swego panowania była głową 33 państw. Od 13 października 2016
jest najdłużej panującą żyjącą głową państwa na świecie. Wcześniej tytuł ten przysługiwał
Ramie IX – królowi Tajlandii, który rządził od 1946 do swojej śmierci w 2016. Podczas II wojny
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światowej służyła w armii jako kierowca i mechanik. W trakcie jej panowania rządzi już 14
premier i 7 papież.

Rok 2016
20 lipca
W tym dniu oddano do użytku ostatni odcinek autostrady A4. Tym samym powstała
najdłuższa autostrada w Polsce o długości 672,75 km prowadząca z zachodu na wschód przez
południową Polskę (wzdłuż Sudetów i Karpat). Kontynuuje bieg niemieckiej autostrady A4
z kierunku Drezna, na terenie Polski przebiega od granicy z Niemcami w Jędrzychowicach koło
Zgorzelca poprzez Legnicę, Wrocław, Opole, Gliwice, Katowice, Kraków, Tarnów, Dębicę,
Rzeszów, Jarosław do przejścia granicznego z Ukrainą Korczowa – Krakowiec. Autostrada A4
jest na chwilę obecną najdłuższą drogą szybkiego ruchu w Polsce. Po ukończeniu drogi S7
ustąpi na drugie miejsce.

23 czerwca
Odbyło się referendum w Wielkiej Brytanii w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej.
Wynik referendum, w stosunku 51,89% za opuszczeniem do 48,11% za pozostaniem,
uruchomił proces opuszczania Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię na podstawie artykułu
50 Traktatu o Unii Europejskiej. Proces ten był wielokrotnie opóźniany, z uwagi na brak umowy
i związane z tym konsekwencje bezumownego, chaotycznego opuszczenia Unii Europejskiej.

Rok 2017
11/12 sierpnia
Przeszły nawałnice i burze w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim,
pomorskim i wielkopolskim. Było to katastrofalne w skutkach zjawisko pogodowe (burza
wielokomórkowa typu bow echo o długości ponad 300 km), które spowodowało śmierć 6 osób,
52 osoby zostały ranne, zniszczeniu uległo 79,7 tysięcy hektarów lasów, wiatr zerwał dachy
z 4893 budynków (3522 mieszkalnych).
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15 listopada
Obraz Leonarda Da Vinci Zbawiciel Świata został sprzedany za 450 mln dolarów na
aukcji w Nowym Jorku. To rekordowa suma uzyskana ze sprzedaży jednego dzieła sztuki. Obraz
przedstawia Jezusa z prawą ręką wzniesioną do błogosławieństwa, a w drugiej trzymającego
szklaną kulę, będącą symbolem świata. Zbawiciel świata to obraz olejny, namalowany na
desce o wymiarach około 60 cm na 40 cm. Trafił do kolekcji prywatnej.

Rok 2018
30 stycznia
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę. Ustawa
stopniowo zmniejsza roczną liczbę niedziel handlowych do 7 w roku 2020. Ustawa ta
radykalnie

zmieniła

przyzwyczajenia

konsumenckie

polskiego

społeczeństwa,

przyzwyczajonego do możliwości swobodnych zakupów w weekendy.

19 marca
Zmarł ostatni samiec z gatunku nosorożca białego północnego żyjący na wolności.
Pozostały dwie samice. Od 1970 roku wyginęło 60 % dzikich zwierząt (raport Living Planet,
opublikowany przez World Wildlife Fund w 2018r.) Największym niebezpieczeństwem dla
dzikich zwierząt są zmiany klimatu, kłusownictwo, niszczenie naturalnych siedlisk oraz coraz
większy stopień zanieczyszczenia planety. W „Czerwonej księdze gatunków zagrożonych”
rośnie liczba zagrożonych wyginięciem gatunków organizmów. Jej edycja z roku 2011
zawierała spis 59 508 gatunków (ponad 45 tysięcy gatunków zwierząt, ponad 14 tysięcy
gatunków roślin oraz 18 gatunków grzybów), z których 19 265 jest zagrożonych wyginięciem.
Działalność człowieka to główny powód wymierania gatunków roślin i zwierząt.

Rok 2019
10 października
Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018 otrzymała Olga Tokarczuk. Była to
dziewiąta Nagroda Nobla przyznana obywatelowi Polski, piąta literacka Nagroda Nobla.
Entuzjazm z jej przyznania nie był porównywalny z poprzednimi nagrodami z uwagi na znaczną
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polaryzację społeczeństwa. Działalność autorki (na rzecz równouprawnienia, ochrony praw
zwierząt, środowiska naturalnego), poglądy oraz twórczość były wielokrotnie obiektami
krytyki ze strony przedstawicieli niektórych środowisk prawicowych i konserwatywnych.

1 sierpnia
Odkryto planetę GJ 357D. Jest to pierwszy potencjalnie zdatny do zamieszkania świat
poza naszym Układem Słonecznym, odkryty przez satelitę TESS. Znajduje się w odległości 31
lat świetlnych, nazywana jest już Super-Ziemią. Na powierzchni planety może znajdować się
woda w stanie ciekłym, może więc istnieć życie. Opracowywane są już modele zasiedlenia tej
planety.

Metodologia procesu badawczego
Cel projektu badawczego.
Celem badania była analiza świadomości społecznej osób 60+ w okresie 1989-2019
na podstawie co najmniej 25 prac konkursowych w formie raportu naukowego,
przygotowanego do 31 grudnia 2019. W konkursie zgromadzono 27 prac o różnej objętości.

Realizacja założeń metodologicznych badania biograficznego
w ramach projektu.
Grupę badanych stanowiły osoby po 60 roku życia. Opisywany okres życia dotyczył
osób, które w roku 1989 miały między 30 a 50 lat. Były to więc osoby przed lub w trakcie swego
szczytu kariery zawodowej, a w trakcie badanego okresu zbliżyły się do stanu emerytalnego
bądź przeszły w stan emerytalny. Prace traktują o tym okresie, ale sporo zawiera informacje o
latach wcześniejszych.
Badani opisali swoje życie pod kątem swojego życia prywatnego, zawodowego oraz
analizując sytuację społeczno-gospodarczą tego okresu. W kontekście życia prywatnego były
to osoby, które w tych 30 latach ukształtowały i wychowały całe pokolenie współczesnych 30,
40 i 50 latków. Badani w formularzu zgłoszeniowym wskazali swoje podstawowe cechy
społeczno-demograficzne (wiek, wykształcenie, stan cywilny, pochodzenie, staż pracy).
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W części praktycznej analizie, która znajduje się w dalszej części opracowania, poddane
zostały zagadnienia takie jak:
a. Ścieżki życia (prywatna/zawodowa/społeczna);
b. Interakcje społeczne;
c. Kluczowe wydarzenia prywatne, zawodowe i społeczne i ich odbiór
w społecznej świadomości;
d. Kształtowanie się i zmiany postaw osobistych;
e. Proces kształtowania się świadomości społecznej;
f. Odbiór, ocena i podsumowanie własnego życia;
g. Odbiór,

ocena

i

podsumowanie

procesu

transformacji

ustrojowej

i kształtowania się demokratycznego i wolnego państwa polskiego.
Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia następujących efektów badania,
które dostępne są we wnioskach końcowych. Są to:
a. Typologie ścieżek życiowych;
b. Budowa obrazu transformacji ustrojowej i kształtowania się demokratycznego
państwa na podstawie indywidualnych losów autorów pamiętników;
c. Analiza procesu kształtowania się świadomości obywatelskiej badanych;
d. Analiza obrazu ważnych wydarzeń społecznych od strony jednostek;
e. Poznanie przyczyn i źródeł indywidualnych postaw i zachowań mających wpływ
na wybory i postawy całego społeczeństwa;
f. Uchwycenie procesu przemian w zakresie postaw, systemu wartości
i społecznej świadomości autorów publikacji biograficznych;
g. Świadome nadanie wagi i doniosłości autorom pamiętników, którzy po
przekroczeniu 60 roku życia mogą mieć poczucie wykluczenia z życia społecznozawodowego, zmarginalizowania, niedostatecznego głosu, zbyt słabego udziału
w dyskursie społecznym;
h. Zachowanie dla przyszłych pokoleń zapisów zmian historycznych w postaci
indywidualnych historii autorów;
i.

Publikacja o

charakterze naukowym popularyzująca efekty procesu

badawczego i samej metody biograficznej jako ważnej i cennej w naukach
społecznych.
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Analiza materiału
Historyczny opis transformacji ustrojowej i społeczno-gospodarczej po roku 1989
pozbawiony jest

relacji

świadków, indywidualnych

relacji,

owego

współczynnika

humanistycznego, który nadaje zdarzeniom wartość. Pełna relacja z tych trzydziestu lat to
taka, która jej bohaterom, skromnym obywatelom oddaje głos. Zdanie to pojawia się już na
wstępie jednego z pamiętników:
„W oficjalnej historii brakuje też całej masy bezimiennych bohaterów zmagających się
z problemami życia codziennego, z despotyzmem i zakłamaniem władzy, z arogancją
i hipokryzją i ze zwyczajnym uciskiem i nie liczeniem się z obywatelem, który traktowany jak
przedmiot, a nie podmiot mówi w końcu „STOP”. Tego nie da się wyczytać. To trzeba przeżyć.
Dopiero suma indywidualnych doświadczeń, spojrzenie z miejsca życia każdego człowieka daje
tę pełną historię, która nie jest naukową wykładnią jak trzeba to widzieć, ale plątaniną
subiektywnych prawd, które wypełniając schemat, jaki stanowią fakty historyczne daje
pełniejszy i bliższy prawdzie obraz historyczny.
W żadnej oficjalnej historii nie ma tego koloru, który barwią takie uczucia, jak: złość, radość,
nadzieja, bunt, lub wręcz nienawiści.
Ja tego wszystkiego doświadczyłam i mogę z całą stanowczością stwierdzić – żyłam
w ciekawych czasach, bogatych w wielkie postacie historyczne i uczestniczyłam w wielkich
wydarzeniach, nie tylko jako świadek. Towarzyszyły mi wielkie i niezapomniane emocje.
Przeżyłam szare lata komuny, euforię czasów „Solidarności”, czarny okres stanu wojennego,
wielką nadzieję, jaką dawały przemiany zapoczątkowane po 89 roku oraz niezapomniane
nadzieje związane z transformacją.
Doświadczyłam wiele radości, ale i rozczarowań, bo nie wszystko było idealne, bo idealnych
rozwiązań nie ma, bo my ludzie nie jesteśmy idealni.” (kobieta, 69 lat, wyższe inżynierskie)
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Tło zmian.
Początek transformacji niektórych autorów pamiętników zastał poza granicami kraju.
Była to niezwykła możliwość obserwowania transformacji z perspektywy innego
komunistycznego kraju. Mur berliński upadł dopiero w listopadzie 1989, wcześniej jednak
rozpoczęły się zmiany w Polsce i na Węgrzech. Tak relacjonuje te dni świadek tych wydarzeń:
„Kiedy w 1989 po uzgodnieniach <<Okrągłego Stołu>> odbyły się częściowo wolne wybory
w krajach ościennych ruszyła lawina przemian. Mur Berliński jeszcze trzymał się dobrze, ale
młodzi Niemcy z DDR zaczęli masowe ucieczki na Zachód. Kiedy Węgrzy otworzyli swoją
granicę z Austrią, niemiecki exodus odbywał się przez Węgry. Przyjeżdżali do Budapesztu
swoimi Trabantami i Wartburgami, które porzucone stały przy naddunajskich ulicach całymi
miesiącami. Chodziliśmy z kolegą Jurkiem M. oglądać je zastanawiając się, co władze
węgierskie z tym złomem zrobią. No bywały i takie, jakby dopiero co wyszły z fabryki. Niestety
nasze przemyślenia, że porzucone pojazdy zostaną zlicytowane a my załapiemy się na kupno,
nie ziściły się. W 1990 roku wiosną Trabantów już nie było, a po upadku Muru Berlińskiego nie
było już i Niemców z DDR. Mój Kontrakt kończył się w maju 1990 roku i pora było myśleć, co
zastanę w kraju. Trzeba było zapomnieć o rajskim życiu, wakacjachz rodziną, zwiedzaniu
różnych zakątków Węgier i wylegiwania się na basenach wód termalnych <<Wyspy
Małgorzaty>>.” (mężczyzna, 71 lat, wyższe)
Rezultat zmian był niemożliwy do przewidzenia. We wspomnieniach można dostrzec
obawę, niepewność, ale i pewną nadzieję na zmianę na lepsze.

Transformacja ustrojowa we wspomnieniach.
Zmiany ustrojowe były bardzo ważne, wyczekiwane przez społeczeństwo. Głęboko
zapadały w pamięć i są obecne niemal we wszystkich analizowanych wspomnieniach.
W relacjach daje się uchwycić pozytywny odbiór tych rozmów:
„Tak jak wspomniałam na początku, od stycznia zaczyna się coś dziać na scenie politycznej.
Zarówno Władza, jak i Solidarność zaczynają, że ze sobą rozmawiają. Dochodzi do obrad
„okrągłego stołu”, a we mnie rodzi się nadzieja. Zawsze byłam i jestem zwolenniczką rozmów,
pertraktacji, a nie rozwiązań siłowych, więc z wielką ulgą i nadzieją przyjmuję te działania. Nie
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bardzo wiem czego się spodziewać. Tak, jak i reszta społeczeństwa w napięciu śledzę każdą
wypowiedź i komentarz. Nie bardzo umiem sobie wyobrazić co z tych rozmów może wyniknąć.
Całe moje dotychczasowe życie toczyło się w komunie. Mam wielką nadzieję, że się coś zmieni,
ale na co to miałoby się zmienić?” (kobieta, 69 lat, wyższe inżynierskie)
Społeczeństwo było aktywnym graczem w tworzeniu się nowego ustroju.
Zainteresowanie polityką było powszechne, nawet wśród młodzieży:
„Zakładamy w szkole „Solidarność”. Atmosfera jest dobra. Wszyscy uśmiechnięci. Po rezygnacji
Wojciecha Jaruzelskiego ze stanowiska prezydenta jeszcze chyba Polski, a nie Rzeczpospolitej,
mają odbyć się powszechne wybory na prezydenta. Startują między innymi Lech Wałęsa,
Tadeusz Mazowiecki (na niego oddaję głos w pierwszej turze) i niejaki Stan Tymiński. Młodzież
szaleje na jego punkcie. Jest to dla mnie zupełnie niezrozumiałe, a wręcz irracjonalne. Nie
wiadomo kto, nie wiadomo skąd zjawia się nagle z czarną teczką, szantażując wszystkich
i przechodzi wraz z Wałęsą do drugiej tury. Agitacji przeciw niemu nie ma końca. Każda lekcja
przynajmniej w części jest poświęcona wyborom. Młodzież jest nie przejednana (chodzi
o ostatnie klasy technikum). Stwierdzą po fakcie, że on ich czymś uwiódł. Był taki inny…
Zachodni.
Inni byli tacy zwyczajni. Uświadomiłam sobie jak bardzo ta młodzież jest spragniona czegoś
innego, czego dotąd nie doświadczyła w realu, a może tylko widziała w filmie. Tęsknota za
filmowym światem była udziałem nie tylko młodzieży. Dla części z nas jedyny obraz kapitalizmu
to ten w kolorowych zachodnich filmach.” (kobieta, 69 lat, wyższe inżynierskie)
Wśród ofiar transformacji pojawiały się również osoby, które pełniły różne funkcje
w PZPR, a po upadku komunizmu i zmianach zachodzących na rynku pracy nie znalazło się dla
nich miejsce. Los takich osób często bywał tragiczny:
„Zadziwiające jak szybko ludzie w firmach prywatnych potrafili rozwijać pomysły, które
zwiększały wydajność pracy. Magnes w postaci lepszych zarobków niż w państwowych
molochach

działał

bardzo

motywująco.

Już

wkrótce

koledzy,

którzy

pozostali

w bezpiecznym (jak się wtedy wydawało) FABLOKU, zaczęli mi zazdrościć. Zarabiałem bowiem
prawie dwa razy tyle, co płacił FABLOK. Z perspektywy czasu widzę, że fakt lepszych zarobków
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wpływał uspakajająco na odwetowców, którzy nie posłuchali obietnicy Premiera Tadeusza
Mazowieckiego i dla nich odwet na komuchach, był ich wewnętrzną potrzebą. Bynajmniej nie
było racjonalnych przesłanek, że ktoś mógł wskazać konkretną osobistą krzywdę, która go do
tego popychała. Było to motywowane urazą polityczną. Najgorzej mieli ludzie, którzy
zasiedzieli się na posadach partyjnych aparatczyków i latami nie pracowali w swoim zawodzie.
Świadczy o tym najlepiej przypadek jednego z Sekretarzy Partyjnych, który wywodził się z
FABLOKU gdzie pełnił szereg lat etatową funkcję Sekretarza Partii a potem przeszedł na etat
powiatu.

Kiedy

wyprowadzono

w

Sali

Kongresowej

w Warszawie sztandar PZPR i nastąpiła likwidacja struktur partyjnych, szczęściarzami byli tylko
ci, co mogli przejść na emeryturę. Inni musieli sobie radzić sami. Często byli to ludzie bez
konkretnych zawodów i tylko ze średnim wykształceniem. Na otwartym rynku pracy nie każdy
mógł sobie dać radę. Jan M. próbował w różnych firmach, jako pracownik fizyczny. Jako znana
osoba Komitetu Powiatowego PZPR nie znalazł wsparcia i nikt mu nie podał pomocnej dłoni.
Po kolejnych próbach w różnych zakładach popadł w depresję a pogarszające się relacje
rodzinne z braku zarobków spowodowały, że zakończył samobójstwem swoje jeszcze młode
życie. Znałem go i myślę, że to był ideowy komuch - wierzył w system. Mogę sobie wyobrazić,
jakie przeżył rozczarowanie, gdy wreszcie do niego dotarło, że jest zmanipulowany
i porzucony.” (mężczyzna, 71 lat, wyższe)
Powszechnie wskazywany jako najważniejszy w historii współczesnej Polski był
moment przystąpienia do Unii Europejskiej. Coś, co wydawało się dwie dekady wcześniej,
nierealne ziściło się w czasie życia autorów wspomnień. Relacje dotyczące tego momentu
wskazują jak ważna była to chwila:
„Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej świętowałam z wami, w Krynicy Górskiej.
Zabieraliście mnie na wyjazdy majówkowe. To było w 2004 roku, pamiętam to. Dzieci
edukowały mnie, co to jest unia, że będzie lepiej, że to takie solidarne …. Że inne państwa będą
wspierały nas w tym, żebyśmy szybciej gonili zachód, że będą zagwarantowane podstawowe
prawa dla Polaków, takie same jak mają inni... Że gospodarka będzie się szybciej rozwijała,
że jako państwo i ludzie będziemy ważniejsi, równi z innymi. Potraktowaliśmy ten dzień jak
święto. Wywieszone były polskie i unijne flagi.” (kobieta, 82 lata, pomaturalne)
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Zmiany polityczne były więc oczekiwane, ale ich przebieg i kierunek nie był jasny.
Aktywność i zaangażowanie społeczne w tym czasie były bardzo wysokie, nawet wśród
młodzieży. Nie dla wszystkich zmiany okazały się pozytywne, miały miejsce również
dramatyczne sytuacje. Autorzy wspomnień dość powszechnie jako drugi moment kluczowy na
polskiej ścieżce transformacji wskazują przystąpienie Polski do Unii Europejskiej.

Zmiany społeczno-gospodarcze oczami ich bohaterów.
Bohaterowie transformacji uczestniczyli w życiu społecznym, pracowali w momencie,
gdy te zmiany się rozpoczynały. Klimat zmian był dla nich wyczuwalny, dało się odczuć,
że zachodzi jakaś zmiana. Styczeń roku 1989 w jednej z relacji wygląda tak:
„Na szczęście to wszystko mija, a w powietrzu już w styczniu 1989 r. czuje się jakąś taką odwilż.
Pracuję w Śląskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Katowicach na stanowisku
Głównego Inżyniera do spraw inwestycji mieszkaniowych, socjalnych i służby zdrowia.
Zarabiam nieźle, jak na panujące w kraju warunki, ale zaczyna szwankować zdrowie.” (kobieta,
69 lat, wyższe inżynierskie)
Kondycja społeczeństwa zaraz po upadku PRL, w opinii autorów wspomnień, nie była
najlepsza, ciągle wymagała zmiany mentalności, zmiany postaw, nauczenia się życia w wolnym
społeczeństwie. Odzyskanie wolności nie dokonało się w pełnym wymiarze:
„Największe zło, jakie się w tym czasie dokonało, to zło wyrządzone ludziom, społecznościom
— fakt, że byli traktowani przedmiotowo, że władza lepiej wiedziała, co komu potrzeba
odsuwając wszystkich od odpowiedzialności za siebie, za swoje miejsce na ziemi. Przecież my
dziś na nowo musimy się uczyć alfabetu życia społecznego. Tego braku w «wykształceniu» nie
odczuwa się bezpośrednio na co dzień. Ale daje się on we znaki codziennie tysiącom rodzin,
których cała własność to telewizor, lodówka, odkurzacz, dywan, ale już nie mieszkanie, nie
dom. Dziś owszem, żyjemy w wolnym kraju. Ale w wolnym kraju wolny człowiek może bez trudu
zmienić miejsce zamieszkania. Ilu obywateli naszego miasta stać na to, żeby zmienić miejsce
zamieszkania? Ilu może posłać dziecko do wybranej szkoły, a nie do tej, do której jest
przypisane? Dalej jesteśmy uzależnieni od państwowego molocha, zniewoleni." (kobieta, 69
lat, wyższe prawnicze)
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Transformacja nie zaczęła się z dnia na dzień, ale była efektem jednego z najbardziej
mrocznych wydarzeń w historii Polski, lat 80 XX wieku i stanu wojennego. Stan wojenny
głęboko zakorzenił się w świadomości społecznej i nawet po zakończeniu miał wpływ na
podejmowane przez ludzi decyzje:
„Trudy stanu wojennego i brak oparcia w rodzinie (oboje pochodzimy spoza Śląska) powodują,
że planujemy zmianę miejsca zamieszkania. Decyzję podejmujemy po głębokiej analizie
w atmosferze otaczającej nas beznadziei mroków stanu wojennego. Do dziś słowa „stan
wojenny” kojarzą mi się ze słotą, błotem, szarością, nicością i beznadzieją. Nie wszyscy tak
bardzo źle kojarzą ten okres. Ja mam wyjątkowo przykre skojarzenia i mimo upływu czasu to
się nie zmienia. Wszystkie te złe obrazy, niezależnie od pory dnia, na słowa „stan wojenny”,
układają się w szaro biały niemy film.” (kobieta, 69 lat, wyższe inżynierskie)
Decyzje podejmowane w okresie PRL, lat osiemdziesiątych miały swoje uzasadnienie
w tamtych czasach. Transformacja ustrojowa utrudniła realizację niektórych podjętych
w tamtych czasach decyzji, część uzasadnień straciła na aktualności. Takim olbrzymim
problemem były oszczędności, a właściwie obawa związana z utratą przez nie wartości:
„Postanowione. Będziemy budować dom, bo co prawda Polska się zmieniła, ale my mamy od
lat gromadzony materiał. Trzeba budować, choć nie bardzo wiemy czy teraz jest nam tak
bardzo źle tu na Śląsku. Zrobiło się tak jakoś bardziej „kolorowo”. Od jakiegoś czasu nikt już
nas nie pilnuje. Szlabany zdemontowane i można bez problemów dojechać do osiedla, które
z racji pacyfikacji Kopalni Wujek 16 grudnia 1981 r. niemalże do końca stanu wojennego jest
pod szczególnym nadzorem.
To wszystko w stanie wojennym było jakieś inne. Nie było tych perspektyw, które pojawiają się
teraz. Wraz ze zmianą sytuacji w kraju zmieniają się też nasze priorytety. Decyzje
podejmowane w tamtym systemie źle się realizuje w nowym. Jesteśmy takim pokoleniem
„rozkrocznym”, który musi, i to z dnia na dzień, próbować połączyć życie w dwu różnych
światach. Szybko wyjść z jednego, w którym był już nieco zakotwiczony i jeszcze szybciej przejąć
prawidła nowego, aby nie zostać w tyle. Łatwiej jest powiedzieć „dziś w Polsce kończy się
socjalizm, a zaczyna kapitalizm”, niż żyć i musieć to przejść samemu.
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Po wielu rozważaniach za i przeciw decydujemy się na budowę, zwłaszcza, że inflacja może
zeżreć wszystkie nasze oszczędności, a lokowanie ich w materiały budowlane i budowę domu
zapobiegnie stracie. Z perspektywy lat widać, że nie była to błędna decyzja.” (kobieta, 69 lat,
wyższe inżynierskie)
Gwałtowne zmiany gospodarcze na początku lat dziewięćdziesiątych nie zawsze miały
korzystne dla obywateli skutki. Można było sporo zyskać, na przykład wykorzystując sytuację
i spłacając kredyt z wcześniejszych lat. Jednak można było utracić spore oszczędności:
„Zaoszczędzone pieniądze, które w Budapeszcie zamieniłem na dolary i ulokowałem na koncie
dolarowym w Wielkopolskim Banku Walutowym. Nie była to dobra inwestycja. Niestety nie
przyszło mi wtedy do głowy, że odsetki proponowane przez ten bank to fikcja. Kiedy bank upadł
patrzyłem bezsilny jak dolar traci w stosunku do złotówki a ja nic nie mogę zrobić. Musiałem
czekać aż fundusz gwarancyjny zwróci mi to, co wpłaciłem. Ostateczny cios przyszedł ze strony
reformy Balcerowicza, która urealniła kurs dolara. Prysły marzenia o budowie domu i wsparciu
biznesu. Zostałem z niewielką kwotą, za którą kupiłem niedrogie auto. Tak nowa rzeczywistość
sprowadziła mnie na twardą ziemię i to czy dam sobie radę w kapitalizmie zależało wyłącznie
od mojego pomyślunku i pracowitości.
Rajski Budapeszt został jako miłe wspomnienie i wygodny sposób na przeczekanie upadku
systemu, który podobno miał przynieść ludziom szczęśliwe życie a okazał się systemem
zbrodniczym.” (mężczyzna, 71 lat, wyższe)
Otwarcie się na świat przeobraziło nie tylko ustrój, nie tylko społeczeństwo, ale
i otwarło kraj na rewolucję technologiczną. Zmiany dotknęły niemal każdą branżę gospodarki.
Na przykład budowlaną:
„Co roku organizuję wycieczki na Targi Budownictwa, które mają pokazać młodzieży całą
wiedzę na temat nowych materiałów budowlanych, nowych technologii i zmieniającej się wraz
z tym „filozofii” budowania. Obserwuję jak zmienia się ta dziedzina w kraju. Tu zmiany są
naprawdę rewolucyjne. Nowe materiały budowlane. Nowe technologie i ich dostępność
w kraju są zjawiskiem niebywałym, od tego można dostać zawrotu głowy. Nie trzeba być
fachowcem aby to dostrzec.
31

Mając w pamięci, tak niedawno minione lata, gdzie nawet plastikowe płytki do łazienki trzeba
było załatwiać po znajomości, przeżywam prawdziwy szok. Takie płytki załatwiałam pod koniec
lat osiemdziesiątych w Oświęcimiu. Przed wyrzuceniem zapełniały pojemnik w wersalce.
Myślę, że nie tylko młodsze pokolenie, ale i niektórzy moi rówieśnicy nie wiedzą o czym piszę,
był to bowiem produkt niedostępny na rynku. A teraz, mało, że piękne kolorowe to jeszcze
dobrej jakości.
Pamiętam, jak dostaliśmy (wtedy się dostawało) nowe mieszkanie i załatwiane po znajomości
płytki (nie znałam, ani koloru, ani wymiarów ) brałam w ciemno, bo były, a że były brzydkie,
krzywe i był problem z ich ułożeniem to inna sprawa. I tak lepiej spełniały swoje zadanie, niż
papierowa tapeta w kuchni nad zlewem. Mając w pamięci te wszystkie wydarzenia związane
z wykańczaniem mieszkania pod koniec lat osiemdziesiątych nie byłam w stanie bez emocji
podchodzić do tego co pojawiało się na rynku. Nie śledziłam innych gałęzi, więc moja opinia
może nie jest miarodajna, ale uważam, że takiego skoku, jaki dokonał się w budownictwie
w innych gałęziach nie było. Nie sądzę, że te pozostałe gałęzie stały w miejscu, ale chyba rozwój
nie był tak skokowy.” (kobieta, 69 lat, wyższe inżynierskie)
Początek lat dziewięćdziesiątych to rozkwit trzeciego sektora w Polsce. Początkowo
bardzo związanego z ruchem związkowym, który pełnił rolę animatora życia obywatelskiego
w miejscach pracy:
„Oprócz pracy zawodowej w szkole pełnię funkcję przewodniczącej „Solidarności”. Wydaje mi
się to bardzo ważne, że w wolnej Polsce funkcjonują różne związki zawodowe. Organizuję też
różne uroczystości szkolne. Zwłaszcza wigilie z tradycyjnymi potrawami, na które zapraszani
są również emeryci, cieszą się wielkim powodzeniem i uznaniem. Ludzie płaczą składając sobie
życzenia. Czujemy, że nareszcie jesteśmy jedną wielką rodziną. My naprawdę czujemy,
że Polska się zmieniła, że jest nasza, a my jesteśmy dla siebie bardziej życzliwi.” (kobieta, 69
lat, wyższe)
Nie można pominąć zmian jakie zaszły w polskim krajobrazie. Rozbudowa dróg, zmiany
w obejściach, remonty budynków prywatnych, budowa nowych obiektów publicznych. Takie
zmiany jak powstanie autostrady A4 również znalazły odzwierciedlenie we wspomnieniach:
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„Historia budowy A4 to też historia naszych podróży. Rodziła się na naszych oczach i była
najbardziej oczekiwaną przez nas, drogą. Każdy oddany odcinek cieszył, bo ułatwiał
podróżowanie. To były takie drobne namiastki luksusu, które tylko na krótką chwilę przenosiły
nas w ten lepszy świat. Ta nadzieja, że z czasem tak będzie wyglądała cała podróż pomagała
przetrwać te straszne niedogodności, korki i wertepy, tymczasowych dojazdów.
Teraz jazda nią z Katowic do Palikówki to zaledwie dwie i pół godziny. Nie umiem, mimo
że z moją wyobraźnią nie najgorzej, wyobrazić sobie powrotu do tamtej sytuacji. Te zmiany
mogą docenić tylko ludzie którzy, tak, jak my, tyle czasu i zdrowia poświęcili podróżowaniu
w tych momentami nieludzkich warunkach.
Młodzi, nawet jak o tym przeczytają to będzie to dla nich suchy fakt, bez tej skazy złości, kiedy
jeździło się okropnie, nadziei na zmianę, no i dumy, że my Polacy też potrafimy, kiedy już
powstawały piękne, nowe drogi. A4 jest dla mnie miarą przemian, drogi jaką przeszła Polska
od 1989 r. i miarą sukcesu.” (kobieta, 69 lat, wyższe inżynierskie)
Nie tylko duże inwestycje, ale te mniejsze, mniej spektakularne, jednak dzięki efektowi
skali równie widoczne to zmiany zachodzące w przydomowych ogrodach i poprawa stanu
technicznego budynków mieszkalnych:
„Elewacje domów robiły się ładniejsze, ale najbardziej zmieniały się obejścia. Były coraz
porządniejsze, ogrodzenia nowe, a jeśli nie to pomalowane. Znikał bałagan, szarość
i bylejakość. Widać było, że ludziom zaczyna zależeć na ładnym wyglądzie obejścia. Bardzo
często (spotykało się to we wschodnich wsiach) istniejące przy drogach gnojowniki
likwidowano, albo przynajmniej w estetyczny sposób obudowywano. Zmieniały się też ogrody.
Cała Polska zachwyciła się iglakami. Niekoniecznie pasowały do naszego krajobrazu, ale były
sadzone wszędzie.” (kobieta, 69 lat, wyższe inżynierskie)
Rosnąca zamożność napotykała na bariery związane z poprzednią epoką. Projektując
osiedla nie przewidziano, że kiedyś społeczeństwo będzie stać na posiadanie własnego środka
transportu:
„Pod naszym blokiem, kiedy wprowadzaliśmy się w 1986 r. stały na 60 mieszkań w bloku, dwa
auta, a po 10 latach my mamy już dwa. Zaczyna brakować miejsc do parkowania, bo osiedle
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choć stosunkowo nowe nie jest przystosowane do takiej ilości aut. Na razie są miejsca na
obrzeżach, ale niedługo powstanie tam prywatny parking i problem powróci.” (kobieta, 69 lat,
wyższe inżynierskie)
Wraz z rosnącą zamożnością powszechne stały się formy transportu zarezerwowane
do tej pory dla osób zamożnych i podróżujących w celach służbowych. Ogromną rewolucję
w tym zakresie przeszły linie lotnicze i cała branża turystyczna. Podróż lotnicza okazywała się
nie lada wyzwaniem:
„Leciałam samolotem. Bałam się. Przed wylotem, wnuczka Weronika, taki mały brzdąc, uczyła
babcię jak się zachować na lotnisku. Ja byłam podróżnikiem a ona to kontrolą bagażu, to
Wopistą sprawdzającym paszport, to znowu stewardesą. Najbardziej miałam opanowane
zachowanie w samolocie. W zabawie niezliczoną ilość razy musiałam zapinać i odpinać pasek,
który zapięła mi na brzuchu, zamawiać posiłki i napój. Najmniej pojętną uczennicą byłam przy
zamawianiu napoju, bo zapominałam angielskich nazw. Babciu, musisz się nauczyć, bo nie
będziesz miała nic do picia, powtarzaj: ti, kofi, orendż.” (kobieta, 82 lata, pomaturalne)
W gospodarce kapitalistycznej pojawił się nieznany w społeczeństwie komunistycznym
problem bezrobocia. Na to doświadczenie społeczeństwo nie było przygotowane. Bycie osobą
bezrobotną w odczuciu autorów wspomnień często znaczyło też bycie osobą niepotrzebną.
„Na początku 2000 roku nasza firma została kupiona przez większą firmę. Nikt mnie o tym nie
poinformował. Myślałam jednak, że wszystko pozostanie tak, jak było. Nie było. Właściciel
nowej firmy, wprowadził szeroki dział księgowości i ja z mojego jednoosobowego stanowiska
trafiłam do działu 10 osobowego zespołu, w którym zostałam zdegradowana do osoby
wpisującej dane do systemu. Nadal jednak miałam pracę. To zmieniło się w 2010 roku. Chociaż
byłam przekonana, że de emerytury na pewno pozostanę w firmie, pamiętam jak dziś 25
kwietnia otrzymałam informację, że planowana jest redukacja zatrudnienia w dziale, bo duża
część usług zostanie zlecona na zewnątrz. Za miesiąc miałam pozostać bez pracy. Bardzo to
przeżywałam. Tyle zmian, miejsc, a jednak 9 lat przed emeryturą, zostałam zwolniona.”
(kobieta, 67 lat, wyższe)
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Ślady takich mniej udanych sytuacji związanych z transformacją można również
odnaleźć we wspomnieniach z kancelarii parafialnej. Utrata pracy, choroba powodują różne,
trudne sytuacje:
„W kancelarii zjawiają się także ludzie potrzebujący wsparcia, ale przez lata pracy pozostał mi
w pamięci jeden pan. Było to parę lat temu. Przyszedł do Proboszcza po pomoc. Został
zwolniony z pracy, żona zachorowała, a w domu małe dzieci. Szukał pracy, ale pomimo
wyższego wykształcenia, miał problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Prosił o pomoc, ale za
pracę. Przychodził potem pomagać przy odśnieżaniu, zrzucał węgiel i wykonywał inne
dorywcze prace. Kiedy znalazł zatrudnienie z radością przyszedł oddać dług, mówiąc
Proboszczowi, żeby tak jak pomógł Jemu, pomógł innej rodzinie. W mojej pamięci pozostanie
jako CZŁOWIEK: silny wiarą, szlachetny, mądry i oddany rodzinie. Uczciwemu człowiekowi
trudno prosić o pomoc, nawet kiedy jest bardzo źle. Dobrze, że są organizowane różne formy
pomocy dla takich osób, a kupując Świecę Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom możemy i My
komuś pomóc w naszej parafii.” (kobieta, 62 lat, średnie maturalne)
Swoje odzwierciedlenie we wspomnieniach ma również proces denominacji
przeprowadzony na początku lat dziewięćdziesiątych:
„Poszukiwanie w archiwum parafialnym starych kwitów przypomniało mi czasy, kiedy wszyscy
byliśmy milionerami. Znalazłam kwity z 1995 r. na których wpisano „wartość nagrobka 14 000
000,00 zł = 1 400,00 zł po denominacji”. To były ciekawe czasy, ale jak patrzę na te cyferki
(szczególnie zera), to wyobraźnia działa. Takie miliony teraz mieć – spełniłabym marzenia
każdego w rodzinie, zafundowałabym posadzkę i ogrzewanie w naszym kościele,
zapewniłabym… No cóż ale nie mam i dobrze. Maja mama mawiała – po co ci dużo pieniędzy,
nie masz, a chcesz coś mieć to zaoszczędzisz, nadmiar gotówki to tylko kłopot. Pomyśl
logicznie: masz tę dużą ilość zer po jedynce i co? Spełniasz wszystkie swoje marzenia, a dalej:
ochroniarze, kamery, służba i wieczny strach, że coś ukradną, dla pieniędzy zabiją. Nie masz –
to masz święty spokój. No więc nie mam kasy, na brak pracy nie narzekam, marzenia spełniam
powoli, ale może dlatego mam ciągle nowe do spełnienia. Dziękuję Bogu za rodzinę i zdrowie,
a to wystarczy za wszystkie te zera po jedynce.” (kobieta, 62 lat, średnie maturalne)
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„Najbardziej zapamiętałam denominację. Długo liczyłam wszystko po staremu i obcinałam te
cztery zera. Gdyby były trzy byłoby łatwiej. Rozumiałam, że denominacja musi być na taką
skalę, ale upłynęło sporo czasu, gdy stare „miliony” poszły w zapomnienie.” (kobieta, 69 lat,
wyższe inżynierskie)
Szczególnie gwałtowna zmiana zaszła pod kątem dostępności towarów na półkach
sklepowych. Problem niedoboru przeniósł się z niedoboru towarów na niedobór środków
finansowych. Była to też ogromna zmiana mentalności, zakupy na zapas przestały mieć sens
z dnia na dzień:
„Jak sytuacja w Polsce się poprawiła, przez długi czas nie umiałam się wyzbyć nawyku
nadmiernego kupowania z uzasadnieniem „bo akurat jest, bo właśnie rzucili”. Nie, nie tylko
spożywcze, ale i przemysłowe rzeczy, takie jak kupony materiałów na ubrania, oraz artykuły
chemiczne: proszki do prania, płyny do płukania tkanin, szampony, płyny do kąpieli . Ich zapasy
wystarczały mi na kilka kolejnych lat. Niestety, tak, dla części data ważności minęła, ale
używałam pomimo tego, szkoda było wyrzucić. Nie umiałam wyrzucić, z uwagi na wcześniejsze
doświadczenie biedy, pustych pólek, załatwiania i ciągłego oszczędzania. Taki nawyk.
Na początku chyba nie wierzyliśmy, że dostęp do tych artykułów będzie stały, myślałam zaraz
się ten dobry okres skończy, zaraz to wszystko minie i znowu będzie pusto, nie wierzyliśmy w
ten lepszy czas na dłużej. Jednak z czasem kupowałam coraz mniej. Z jednej strony człowiek
szybko przyzwyczaja się do tego co dobre, a z drugiej i tak stale trzeba oszczędzać. Nadal nie
lubię marnotrawstwa. Teraz mam inny kłopot. Teraz podczas zakupów ogranicza mnie
wysokość emerytury, rosnące koszty utrzymania. Wszystko drogie, nie zawsze wystarcza mi na
to, co potrzebuję, na wszystkie wydatki: leki, lekarze, prąd, woda, opłaty, podatki… Martwię
się o swoją przyszłość, żeby nie być zbyt wielkim ciężarem dla dzieci. Przedtem ludzie mieli
pieniądze, nie było towaru w sklepach, teraz jest pełno towarów, tylko człowiekowi brakuje
pieniędzy.” (kobieta, 82 lata, pomaturalne)
„Nie było pieniędzy, były kartki, ale zawsze coś było do jedzenia. Dzisiaj są pieniądze, ale
wszystko drożeje i wszystkiego nie można kupić.” (kobieta, 63 lata, podstawowe)
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W przestrzeni publicznej pojawiły się nowe, nieznane wcześniej obiekty poświęcone
celom handlowo-usługowym, czyli galerie handlowe. Miejsca te swoim rozmachem z jednej
strony budzą podziw, z drugiej przytłaczają autorów wspomnień:
„Galerie to takie miasta pod dachem. Byłam ich ciekawa. Mnóstwo sklepów, na kilku piętrach,
ulice w środku, nawet nowoczesne fontanny w środku, rośliny. Początkowo lubiłam jeździć do
galerii handlowych. Najczęściej jeździłam do galerii „Pogoria”. Tak wiele sklepów, tak duży
wybór, fascynowało mnie, że tyle jest towarów importowanych. Ale ulice w mieście stały się
wymarłe. W mieście zostały tylko banki. No tak..., idziesz ulicą i tylko co chwile mijasz bank:
PKO, ING, Getin …., po lewej, po prawej. Mówię prawdę, przejdź się ulicą 3 Maja w Dąbrowie,
zobacz sama… ! Dawniej jeździło się do centrum miasta, na ulicy toczyło się życie, spotykało
się znajomych. Teraz życie przeniosło się z ulicy do galerii handlowej. Tam są teraz kina,
kawiarnie, bary. Teraz przytłacza mnie ta wielość sklepów, przytłacza tak duży wybór. Gubię
się w galeriach, jest wiele pięter, wszystko wygląda podobnie albo tak samo, nie potrafię
zapamiętać, gdzie co jest, mam problem żeby trafić tam, gdzie chcę. W mieście jest łatwiej, bo
każda ulica ma nazwę, znasz nazwy ulic, jak to się mówi topografię miasta. Wychodzę
z domu do galerii, niby do sklepu, a czuję się tak zmęczona, jakbym poszła na wycieczkę. Tyle
kilometrów trzeba przejść.” (kobieta, 82 lata, pomaturalne)
Transakcje rynkowe i handel własnością dotyczy wielu aspektów życia społecznogospodarczego. Są jednak dziedziny od wieków regulowane na innych zasadach. Zderzenie
rzeczywistości kapitalistycznej z zasadami dotyczącymi na przykład pochówku zmarłych
i posiadania prawa do kwatery na cmentarzu generuje przestrzeń do wyłudzeń i bezprawnych
działań:
„Sprzedaż grobu. Co myśleć kiedy przychodzi do kancelarii pani ze starszym panem i mówi –
chcę oddać miejsce grobowe przyjacielowi zmarłej osoby. Kładzie na biurku kwit z grobu i –
zmienioną umowę sprzedaży samochodu – dokładnie, tylko słowa: samochód zamienione na
grób, a sprzedaję na przekazuję. Reszta - łącznie z numerami dowodów osobistych stron
sprzedających, skrupulatnie wypisana. Nie mogę przecież powiedzieć - pani sprzedaje grób!
Tak nie wolno! Wzywam policję! - Bo oczywiście – zaprzeczy. Więc wszystko sprawdzam
i pytam pana czy mieszka w Piotrowicach. Tak mieszka blisko kościoła. Wtedy mówię – czy wie
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pan, że mieszkając na terenie naszej parafii, może pan w każdej chwili przejąć jeden z grobów,
z których rodzina zrezygnowała lub grób zaniedbany, nawet za opłatę rezerwacji jednego roku.
Pan tylko zapytał – a jak umrę i nie będę miał grobu, to będąc parafianinem, zostanę
pochowany na piotrowickim cmentarzu? – Tak będzie pan pochowany. Starszy pan odwrócił
się do kobiety i powiedział - a pani mówiła mi inaczej, wobec tego dziękuję, ale rezygnuję
z tego grobu. Wstał i wyszedł z kancelarii. Taka sytuacja. No cóż.” (kobieta, 62 lat, średnie
maturalne)
Drobne kradzieże dotykają również przestrzeń religijną, sferę sacrum w postaci
cmentarzy. To miejsce spoczynku i upamiętnienia bliskich osób, które pada łupem drobnych
złodziei. Tego typu kradzieże bardzo ranią osoby odwiedzające groby:
„Kradzieże na cmentarzu. Wsiadałam do samochodu na parkingu przy cmentarzu, kiedy
przechodzący pan z głębokim żalem powiedział – pani Marysiu dzieci kupiły żonie na Dzień
Matki bukiet pięknych róż. Stał w wazonie trzy dni. Przychodzę na grób - nie ma. Komu to
przeszkadzało? Po co mu te kwiaty? Jak tak można? Co mam odpowiedzieć. Mnie też ukradli
bratki z grobu, innym powyrywali literki z napisów na nagrobkach, pokradli wazony… Kochana
mamo jesteś tam z dziadkami cały czas - pilnujcie!… Pilnujmy wszyscy i jak widzimy, że coś
dzieje się niedobrego - zgłośmy pracownikom cmentarza, policji lub w kancelarii. Nie bądźmy
obojętni.” (kobieta, 62 lat, średnie maturalne)
Mimo początkowo bardzo trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej, szczególnie po
latach osiemdziesiątych wspominanych często przez pryzmat stanu wojennego, zmiany
nabrały rozpędu i dotknęły niemal każdej dziedziny życia społeczno-gospodarczego. Polska
stała się uczestnikiem gwałtownej ewolucji technologicznej. Ogromne przeobrażenia zaszły
w dziedzinie infrastruktury, szczególnie po wejściu Polski do Unii Europejskiej, ale i zmienił się
sam lokalny krajobraz, elewacje, ogrody, przestrzeń publiczna stały się bardziej zadbane.
Chociaż i tu nie obyło się bez spektakularnych wpadek, jak na przykład powszechne
betonowanie i pozbawianie centrów miast roślinności. To też czas dynamicznego rozwoju
sektora organizacji pozarządowych, który oferuje coraz szerszy wachlarz dobrej jakości usług
społecznych. Rozwinęła się turystyka, szczególnie zagraniczna. Oczywiście nie można nie
wspomnieć o rewolucji, jaka dotknęła handel. Czas niedoboru towarów zamienił się w czas ich
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przesytu. W społeczeństwie pojawił się nieobecny w czasach PRL problem bezrobocia i
dramatów z nim związanych.

Odrodzenie samorządu.
Ogromne zmiany zaszły w samorządzie. W tym sektorze również dochodziło do
dynamicznych zmian. Wybór prezydenta czy burmistrza miasta dokonywany był przez radę
miasta. Podjęcie tych obowiązków nie było łatwą decyzją:
„W maju 1990 roku, po uzyskaniu w pierwszych wyborach samorządowych mandatu radnej,
stanęłam wraz z całą moją rodziną (mężem Jackiem i dwoma córkami 15-letnią Martą i 14letnią Anią) wobec propozycji kandydowania do funkcji prezydenta miasta. Nie była to łatwa
decyzja. Dla mnie wymagała ona jednoznacznego poparcia moich bliskich i oni również
wiedzieli, że bez ich akceptacji nie potrafię sprostać temu, jakże odpowiedzialnemu, zadaniu.
Pracę prezydenta rozpoczęłam nazajutrz po wyborze.” (kobieta, 69 lat, wyższe prawnicze)
Niegdyś centralnie sterowany samorząd lokalny został oddany w ręce obywateli.
Pierwsze rady miast i gmin przejmowały stery władzy wraz z całą spuścizną poprzedników:
„Patrząc z perspektywy czasu na miasto i jego problemy, przypominam sobie pierwszą po
wyborach samorządowych sesję Rady Miejskiej, w dniu 9 czerwca 1990 roku. Nie było wtedy
mowy o bezrobociu, gdyż w naszym mieście były wówczas wolne miejsca pracy. Nie istniały
obecne problemy związane z samodzielnym budżetem i własnością komunalną. Ustawę
o samorządzie w Świętochłowicach mieli wdrożyć dopiero radni, którzy przed chwilą złożyli
ślubowanie. W sprawozdaniu ustępujących władz było szereg danych statystycznych
o osiągnięciach ówczesnej Rady Narodowej, z charakterystycznym dla odchodzącej epoki
naciskiem na pozytywne dokonania i przemilczaniem faktów niewygodnych. Na przykład, nie
było w nim ani jednego słowa o stanie środowiska naturalnego. Przedstawiono natomiast dość
dokładnie sytuację finansową miasta zaznaczając, iż struktura wydatków została „narzucona
odgórnie". Budżet miasta na rok 1990 został uchwalony na kwotę 35 mld 556 min 800 tys. zł,
zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Dochody obejmowały 70% planowanych
wpływów, natomiast pozostałe 30% stanowiły dotacje z budżetu wojewódzkiego. W okresie
pięciu miesięcy plan dochodów i wydatków uległ zwiększeniu o 3,5 mld zł, głównie
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z przeznaczeniem na podwyżkę płac pracowników oświaty i administracji państwowej.
Uzyskano jednak tylko 40% planowanych dochodów. Nadwyżka wydatków nad dochodami
wynosiła ponad 2 mld.
W tym czasie praktycznie wstrzymano działalność inwestycyjną i modernizacyjną. Dalsze
utrzymywanie się takiej sytuacji finansowej mogło spowodować konieczność przejściowego
zamknięcia niektórych obiektów użyteczności publicznej lub ograniczenie ich działalności.
Główną przyczyną takiego stanu mogła być inflacja, ale zła sytuacja finansowa miasta była
faktem. Na 800 budynków z zasobów komunalnych 80% wymagało natychmiastowych
remontów, a mieszkańcy 60 kamienic pod koniec XX wieku korzystali z tzw. suchych ubikacji
na podwórku. Fatalny stan dróg i chodników, kilka szkół i szpital dziecięcy do
natychmiastowego remontu dopełniało obrazu stanu fizycznego miasta.” (kobieta, 69 lat,
wyższe prawnicze)
Samorząd bardzo często tworzyły osoby, które miały doświadczenie w działalności
opozycyjnej, konspiracyjnej w okresie PRL. Była to ogromna ulga i możliwość rozwoju własnej
aktywności obywatelskiej:
„Nie odebrałem legitymacji członka PZPR! Przyszła ulga i chęć dalszego działania dla
społeczeństwa. A potem był Komitet Obywatelski, moje wygrane wybory do Rady Gminy jako
radny, jak i dalsza działalność samorządowa, społeczna.” (mężczyzna, 69 lat, zawodowe)
Początkowy okres funkcjonowania samorządu nastręczał wątpliwości dotyczących
odpowiedniej interpretacji przepisów prawa. Zgodnie z relacją autorki wspomnień był to czas
merytorycznej współpracy zarządzających miastem z opozycją. W późniejszym czasie oraz dziś
sytuacja niemal nieosiągalna:
„Olbrzymie znaczenie miało w tym pierwszym okresie szczegółowe rozpoznanie problemów
miasta, oraz ustalenie hierarchii ważności i kolejności ich podejmowania. Wspólnie uczyliśmy
się przepisów i ich stosowania. W tym celu częstymi gośćmi na sesjach byli naukowcy
z Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego, którzy pomagali nam w usuwaniu wątpliwości
prawnych. Wielu radnych uczestniczyło w kursach prawa samorządowego. Bardzo często
długotrwałe dyskusje na sesjach dotyczyły zrozumienia podstaw prawnych uchwały i instytucji,
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które miała uregulować. Czytaliśmy wówczas przepisy i dokonywaliśmy z pomocą prawników
ich interpretacji. Brak wiedzy i doświadczenia czasem nawet pomagał w podjęciu trudnych
decyzji. Nie było działań opozycyjnych w rozumieniu, jakie przypisuje się temu pojęciu.
Wystarczy powiedzieć, iż Komisji Rewizyjnej przewodniczył radny opozycyjny Tadeusz
Twardoch, który był też jednym z głównych autorów statutu gminy i regulaminu Rady.
Okres dobrej współpracy w Radzie i harmonijnego współdziałania organów gminy trwał nieco
ponad rok. Nie oznacza to, że nie występowały symptomy nieuchronnych konfliktów, które
miały się ujawnić w niedalekiej przyszłości. Dopóki radnych łączył cel w postaci
przeprowadzenia zasadniczych zmian ustrojowych, nie uwidaczniało

się

zróżnicowanie

poglądów na kwestie bardziej szczegółowe. Nie miały także znaczenia różne rodzaje i poziom
wykształcenia oraz doświadczenia życiowego.
W późniejszym okresie ujawniły się jednak negatywne cechy charakteru u niektórych ludzi.
Nieporozumieniom sprzyjały nowe, nie w pełni dopracowane, przepisy.” (kobieta, 69 lat,
wyższe prawnicze)
Samorząd z tego okresu był otwarty na mieszkańców i kształtował swoje podejście do
zarządzania miastem. Mieszkańcy już w pierwszym okresie działania samorządu uczestniczyli
w jego życiu, występowali na sesjach, zabierali głos w istotnych dla siebie sprawach:
„Zdecydowana większość radnych pierwszej kadencji wykazywała niezwykłą mądrość
i rozsądek w podejmowaniu decyzji. Dopóki Zarząd wywiązywał się ze swoich obowiązków, nic
mu nie groziło, poza pewną uciążliwością pracy. Podobnie, do pewnych granic dopuszczalne
było ostre atakowanie prezydenta i członków Zarządu. Regulamin Rady dawał
przewodniczącemu obrad możliwość udzielania głosu mieszkańcom miasta obecnym na sesji.
Było kilka przypadków wystąpień w obronie interesów grup mieszkańców. Z reguły dotyczyły
one uciążliwości zakładów produkcyjnych. Korzystali z tej możliwości również przedstawiciele
powstających stowarzyszeń i partii politycznych. Zdarzały się również wystąpienia obraźliwe
albo budzące ogólną wesołość. W jednym z takich wystąpień mieszkanka miasta namawiała
mnie do zwrotu wszystkich świadectw szkolnych oraz dyplomu wyższej uczelni ponieważ
wykształcenie zdobyłam w PRL. Zdecydowana większość sesji przebiegała szybko i spokojnie,
a nasza Rada miała dobrą opinię wśród mieszkańców oraz w prasie, radiu i telewizji. Uchodziła
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ona za ciało sprawne i rozważne. Trzeba bowiem pamiętać, iż w tym czasie było wiele
przypadków odwoływania zarządów z błahych powodów, a w niektórych radach
w sąsiedztwie — sesje trwały po kilka dni i kilkanaście godzin w każdym z tych dni.” (kobieta,
69 lat, wyższe prawnicze)
Przekształcenie samorządu było zadaniem wymagającym, niezwykle trudnym. Miasta
czy gminy często były wręcz w opłakanej sytuacji finansowej, na Śląsku często z ogromnym
problemem ekologicznym, a także ze wzrastającym bezrobociem z uwagi na restrukturyzację
przemysłu wydobywczego i ciężkiego dominującego w śląskim krajobrazie. Z perspektywy
czasu można wskazać, iż udanym z uwagi na wysoki poziom zaufania społecznego do tej
instytucji administracji. Udało się to dzięki wspólnej merytorycznej pracy, bardzo często osób
z doświadczeniem opozycyjnym. Po dziś dzień funkcjonują zasady wypracowane właśnie
w okresie wczesnych lat dziewięćdziesiątych.

Rozwój biznesu – wolny rynek.
W ścieżkach zawodowego rozwoju po 1989 coraz powszechniejszy stawał się temat
zakładania własnej działalności gospodarczej. Dziś założenie własnej firmy nie wiąże się z aż
takim ładunkiem obaw i niepewności, jednoosobowe firmy stały się kołem zamachowym
polskiej gospodarki. Jednak na początku lat dziewięćdziesiątych wymagało to znacznego trudu
i poświęcenia:
„Mam prowadzić własną działalność, o której nie miałam zielonego pojęcia, bo niby skąd.
Wielu ludzi tak wtedy zaczynało. Początki były bardzo trudne. Na szczęście firma nie zostawiała
nas z naszymi problemami. Szkolenia dotyczyły wszystkiego. Najpierw krótkie na temat na
czym ta praca ma polegać i warunki na jakich wiążemy się z C.U. Następnie krok po kroku jak
zarejestrować działalność. Moja wiedza bardzo się poszerza, już wiem co to Regon, NIP i jakie
dokumenty należy prowadzić aby rozliczać się z podatków, o których miałam dotąd bardzo
mgliste pojęcie.” (kobieta, 69 lat, wyższe inżynierskie)
„Przez cały rok 1990 uczyliśmy się kapitalizmu i uczyliśmy innych. Ludzie oczekiwali,
że zweryfikujemy ich plany na wymyślony biznes np. małej masarni, sklepiku, czy handlu
domowymi marynatami i konfiturami.” (mężczyzna, 71 lat, wyższe)
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Coraz więcej pracy pojawiało się w rodzącym się sektorze prywatnego biznesu. Biznes
szybko korzystał z transformacji i zasysał wykwalifikowane kadry z zakładów państwowych:
„W Chrzanowie była już znana i uznana firma prywatna Władysława Kamusińskiego –
ENERGOKAM. Zaistniał on na chrzanowskim rynku w 1988 r. Praca w ENERGOKAM była
marzeniem dla mieszkańców powiatu chrzanowskiego. Jeszcze z początkiem lat 90 dobry
fachowiec np. spawacz (a w firmie tej nigdy takich nie brakowało) bez trudu mógł zarobić
dwukrotnie więcej niż górnik. Niektórzy pracownicy chrzanowskiego FABLOK-u przechodzili
wtedy do ENERGOKAM-u. Zostało to jednak zablokowane porozumieniem między FABLOK
i ENERGOKAM.
Pomyślałem sobie, że to byłoby wymarzone dla mnie miejsce pracy. Nie byłem już związany
z FABLOK i wspomniane porozumienie mnie nie dotyczyło. ENERGOKAM działał śmiało
i agresywnie na rynku w oparciu o ustawę Ministra Wilczka. Głównym oferowanym produktem
były elektrofiltry dla energetyki przemysłowej. Właściciel ściągnął specjalistów z Pszczyńskiej
Fabryki ELWO. Dobra płaca i inne zachęty pozwalały na skompletowanie prawdziwej elity
inżynierskiej i pracowników produkcyjnych. I mnie się marzyła praca w tej firmie.” (mężczyzna,
71 lat, wyższe)
Nowy typ kariery zawodowej oraz fakt bycia społeczeństwem „na dorobku” sprawiał,
iż Polacy poświęcali się pracy znacznie bardziej niż obecnie, ale i przed rokiem 1989. Często,
szczególnie wśród kobiet, wiązało się to z koniecznością pogodzenia kilku pełnionych
jednocześnie ról społecznych:
„Rano jadę do szkoły, gdzie, po 5 latach pracy czuję się już takim prawdziwym belfrem, wracam
do domu i próbuję być przykładną mamą, żoną i gospodynią domową, no a „resztę doby”
wypełnia mi sprawdzanie klasówek, kartkówek i innych prac, pozyskiwanie klientów, czyli kilka
telefonów, wyjazd do klientów, których udało mi się wcześniej przekonać do spotkania ze mną.
To nie wszystko. Ciągle mamy jakieś spotkania w firmie i szkolenia, egzaminy, warsztaty,
wyjazdy integracyjne i znowu szkolenia, egzaminy i tak w kółko. Wchodzą nowe produkty więc
w ślad za tym idą nowe szkolenia i egzaminy.
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Niby jest to moja działalność, ale firma oprócz ciągłej mobilizacji podnosi finansowe limity,
jakie miesięcznie muszę spełnić. Jest ciężko, bo doba ma tylko 24 godziny, ale ten świat biznesu
pochłania mnie coraz bardziej. Zarabiam więcej niż w szkole, rynek jest chłonny. Myślę
o odejściu ze szkoły.” (kobieta, 69 lat, wyższe inżynierskie)
Firmy prywatne w początkowym etapie zapewniały znacznie wyższe zarobki, ale ich
wymagania od pracowników były inne niż w sektorze państwowym. Po marazmie lat
osiemdziesiątych pojawił się etap rozwoju kapitalistycznego społeczeństwa i biznesu
z wszystkimi odcieniami tego systemu:
„Był rok 1992, w którym firm prywatnych zaczęło przybywać i konkurować z państwowymi
molochami. Właścicielowi ENERGOKAM-u start w biznesie powiódł się tak bardzo, że gdy ja
rozpocząłem u niego pracę, dysponował już Fabryką Łańcuchów w Gliwicach, Odlewnią
w Radomiu i Zakładem Technicznym do produkcji form odlewniczych w Łodzi. Mnie ostatecznie
po dwóch tygodniach siedzenia na koszu od śmieci powiodło się, ponieważ kierownik
technologów Czesław K. uznał, że jestem, jako inżynier spawalnictwa przydatny. Zakupiono dla
mnie biurko i krzesło. Praca mnie tak wciągnęła, że czasami by dokończyć pilną robotę
siedziałem w fabryce do wieczora, a córka donosiła kanapki bym nie umarł z głodu. Jeszcze
przez krótki czas po moim przyjęciu firma fundowała pracownikom darmowe posiłki (obiady).”
(mężczyzna, 71 lat, wyższe)
Rozwijanie biznesu wiązało się jednak często z wykorzystywaniem pracowników. Ślady
takich zachować również są dostępne w relacjach autorów wspomnień:
„Dopiero w roku 1996 udało mi się znaleźć pracę w firmie niedaleko domu. Początkowo praca
była satysfakcjonująca, szyłam artykuły skórzane. Jednak z czasem praca stała się
wyczerpująca, a oczekiwania właściciela sprowadzały się do pracy niemal niewolniczej.
Zdarzały się dni kiedy pracowałam po 12-14 godzin dziennie! Zdarzała się praca w soboty
i w niedziele! Doświadczyłam kapitalizmu w najgorszym wydaniu.” (kobieta, 60 lat, średnie
techniczne)
Kapitalistyczna gospodarka to przede wszystkim świat prywatnych przedsiębiorstw.
Lata dziewięćdziesiąte to dynamiczny rozwój tego sektora. Kadry do nowo tworzonych firm
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pochodziły głównie z sektora państwowego, który nie wytrzymywał przede wszystkim
konkurencji płacowej – w sektorze prywatnym można było znacznie więcej zarobić. Pojawiła
się też nowa grupa zawodowa, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
Ten dynamiczny rozwój miał także ciemne oblicze. Widmo bezrobocia i trudności w uzyskaniu
zatrudnienia, a przede wszystkim słabość organów państwa prowadziły bardzo często do
niemal niewolniczego wyzysku pracowników.

Relacje, interakcje, tożsamość.
Losy naszych obywateli są różne, często związane z emigracją. Czasem zdarza się wstyd
i odcięcie się od swoich korzeni, tradycji, od samego bycia Polakiem:
„Święto Niepodległości blisko, a w kancelarii taka historia. Pan przedłuża rezerwację grobu
wujka. Ma sporo zaległości do zapłacenia. Pytam:
– Na kogo mam pisać kwit?
Odpowiada:
– Na mnie.
– Dlaczego nie na syna zmarłego wujka?
– Bo kuzyn mieszka w Niemczech.
– Dobrze, ale jak będzie chciał wrócić, a przynajmniej być pochowanym na naszym cmentarzu
ze swoimi bliskimi, to lepiej jako opiekuna wpisać kuzyna.
Po zastanowieniu Pan z goryczą odpowiada:
– Wątpię, aby wrócił. Kiedy byłem u niego ostatnio, kuzyn chwalił się, że awansował na
kierownicze stanowisko.
Więc Go zapytałam:
– Co na to jego współpracownicy Niemcy, że ich kierownikiem jest Polak?

45

– Usłyszałem – mnie tylko rodzice urodzili w Katowicach! Wie pani gdybym mógł, dałbym Mu
za te słowa żółto-czerwoną kartkę. Nie mogę zrozumieć, dlaczego kasa tak zmienia człowieka?
On, raczej do Polski nie wróci.
Wypisałam kwit i pomyślałam o moim dziadku powstańcu śląskim. Jo tam nie wiym jak Wy,
ale mie tu dobrze sie miyszko i nikaj sie nie wybiyrom.” (kobieta, 62 lat, średnie maturalne)
Zmiany pozytywnie wpłynęły na regionalizm. Dzięki transformacji ustrojowej powróciła
możliwość pielęgnowania śląskiej tradycji, przede wszystkim używania gwary. Bycie
Ślązakiem/Ślązaczką przestało być powodem do wstydu. Śląska tradycja wróciła do przestrzeni
publicznej jako pełnoprawny uczestnik:
„W czasie mojej nauki w szkole podstawowej nie można było używać gwary śląskiej, byliśmy
postrzegani jak Niemcy stąd staraliśmy się mówić używając języka polskiego, choć w domu
mówiliśmy tylko gwarą.
Po roku 1989 staraliśmy się nie tylko używać gwary, ale i propagować ją wśród dzieci
i dorosłych, promować stroje śląskie, stąd na uroczystościach kościelnych pojawiały się osoby
w strojach śląskich. Organizowaliśmy festyny, spotkania z ciekawymi Ślązakami.” (kobieta, 64
lata, wyższe)
Jeden z najciekawszych opisów codzienności, relacji i społecznych interakcji to
wspomnienia z kancelarii parafialnej. W tym miejscu lokalna społeczność rejestruje ważne dla
siebie wydarzenia. Są to sprawy bardzo ważne, czasem radosne, czasem smutne,
ale świadczą wszystkie o codziennym życiu lokalnej społeczności i przemianach w tej
społeczności zachodzących. Najczęstszym powodem wizyt są chrzty, pogrzeby, śluby,
rezerwacje miejsc na cmentarzu czy zamawianie intencji mszalnych na kolejny rok.
Wizyta

w

kancelarii

parafialnej

może

spowodować

odkrycie

nieznanych

lub zapomnianych faktów z życia rodziny, na przykład powtórne zamążpójście:
„Czasami

szukanie

zmarłych

w

dokumentach

kancelaryjnych,

podobne

jest

do

przeprowadzanego śledztwa. Ostatnio w kancelarii pani z synem poprosili o sprawdzenie do
kiedy opłacony jest grób. Nie mieli żadnych kwitów tylko kartkę z cmentarza, na której podane
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było nazwisko zmarłych rodziców pani. Jej ojciec zmarł w 1982 r., a matka w 1995 r. Najpierw
przeszukałam kwity z 1995r. i nie znalazłam potwierdzenia opłaty z pogrzebu matki. Potem
Księgę Cmentarną z tego roku i nie było wpisu zmarłej osoby o tym nazwisku. Więc pytam:
– Czy nie ma czasem pomyłki w dacie?
Odpowiadają:
– Chyba nie, ale nie jesteśmy pewni, może rok wcześniej, może rok później? Trudno powiedzieć.
Sprawdzam trzy lata przed 1995 r. i trzy lata po 1995 r. – nie ma takiego nazwiska. Co teraz
zrobić? Szukam wpisu z pogrzebu ojca w 1982 r. sprawdzam numer grobu i jeszcze raz szukam
– teraz tylko same numery grobów. Znalazłam ten sam numer w 1995 r., ale wpisana zmarła
osoba inaczej się nazywa. Okazało się, że mama pani wyszła drugi raz za mąż
i zmieniła nazwisko, ale na nagrobku wypisano nazwisko po pierwszym mężu, a córka i wnuk
o tym fakcie zapomnieli. No cóż i tak bywa. Najważniejsze, że znalazłam!” (kobieta, 62 lat,
średnie maturalne)
Na szerszą skalę pojawiła się emigracja, szczególnie po roku 2004. A wraz z nią także
zmiany w życiu społecznym. To też czas rozwoju małych ojczyzn, dbałości o tradycję
regionalną, na przykład o tradycję śląską.

Zmiany w postawach, rolach i świadomości społecznej.
Zmiany zachodzą także w zakresie religijności Polaków. Coraz mniej osób deklaruje się
jako katolicy, jak również spełnia kryteria umożliwiające wzięcie ślubu kościelnego czy
możliwość bycia rodzicem chrzestnym:
„Nadszedł czas gdy poszukanie rodziców chrzestnych zaczyna być problemem i to nie małym.
Starsza pani zadała w kancelarii pytanie: czy babcia może być matką chrzestną? Odpowiedź
po konsultacji z księdzem była jednoznaczna: jeżeli ukończyła 16 lat, jest bierzmowana i jest
praktykującą katoliczką – to tak, może być. - Więc nie ma górnej granicy wieku rodzica
chrzestnego? I w tym momencie usłyszałyśmy powtórzone słowa: jeżeli ukończyła 16 lat, jest
bierzmowana i jest praktykującą katoliczką – to tak, może być… Dobrze więc, że mamy
kochające babcie, zawsze niezawodne i niezastąpione.” (kobieta, 62 lat, średnie maturalne)
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Zmiany technologiczne także mają wpływ na postawy, a także zmiany w stylu spędzania
wolnego czasu, czy nawet wychowania dzieci. Starsze pokolenie dostrzega negatywne skutki
postępującego

uzależnienia

działania

niemal

każdej

dziedziny

życia

od Internetu czy telefonów komórkowych:
„Internet to bardzo dobra rzecz, mogłem sprawdzić jak jest czynna kancelaria
w Piotrowicach, ale młodzi to z tym Internetem przesadzają. Córka wnukom pozwala grać na
komputerze tylko w soboty, cały tydzień im nie wolno. Wie pani ostatnio córkę wezwała
do szkoły wychowawczyni wnuka, ponieważ od jakiegoś czasu wnuk zasypia na lekcjach.
Zaczęli go pilnować i okazało się, że on po kryjomu gra w nocy pod kołdrą na smartfonie. Teraz
cały sprzęt, na którym wnuki mogą grać, córka wieczorem zabiera z ich pokoi. Niech pani sobie
wyobrazi cały tydzień, jak mają iść do szkoły, trudno ich z łóżek rano wyciągnąć,
a w sobotę wstają rano już przed piątą! Wnuk robi nawet młodszej siostrze śniadanie i
G R A J Ą. Cały dzień GRAJĄ... To się nazywo - pierońskie uzależniynie!!!” (kobieta, 62 lat,
średnie maturalne)
„Teraz są komórki, dzieci siedzą w domach przy komórkach, nie widać dzieci na ulicach.”
(kobieta, 63 lata, podstawowe)
Technologia stanowi spore ułatwienie dla współczesnego społeczeństwa, ale ma też
negatywny aspekt związany z wykluczeniem społecznym osób, które za nią nie nadążają.
Uzależnienie od osób trzecich negatywnie wpływa na poczucie własnej samodzielności
i komfortu:
„Denerwuje mnie, że teraz wszystko jest w komputerze. Złożyłam wniosek o wyjazd
do sanatorium. Dostałam w odpowiedzi list z sanatorium, a w nim numer i informacje,
że mam sprawdzać w komputerze, w Internecie, jaki jest planowany termin przyjęcia
i sprawdzać co pewien czas, czy termin nie uległ zmianie. Muszę prosić Weronikę, żeby mi
sprawdziła, przypominać jej. Nie lubię tego, lubię być samodzielna. Wnuczka pokazuje mi
różne rzeczy w komputerze, chce mnie nauczyć..., ale babci to trzeba ze sto razy powtórzyć.”
(kobieta, 82 lata, pomaturalne)
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Pojęcie wykluczenia społecznego jest szerokie. Odtrącenie, negatywna odzywka,
niechęć może zdarzyć się także w kościele:
„Starsza Pani mówi… Muszę się przyznać, że ostatnio niezbyt często jestem w niedzielę na Mszy
św. Spotkało mnie tam coś bardzo przykrego. Mam astmę oskrzelową, w związku z tym
trudności z oddychaniem i bardzo nieprzyjemny kaszel. Z tego powodu siadam w kościele
z tyłu, aby w momencie ataku kaszlu móc wyjść z kościoła i nikomu nie przeszkadzać.
W ubiegłym roku obok mnie usiadła kobieta trochę za bardzo wyperfumowana, oczywiście to
nic złego, ale moje oskrzela niezbyt dobrze to znosiły, kiedy ksiądz powiedział: „przekażcie
sobie znak pokoju” – kobieta odsunęła się ode mnie i z oburzeniem stwierdziła, że nie poda mi
ręki, bo nie chce się zarazić. Wie pani jak to mnie zabolało! Przestałam na jakiś czas chodzić do
kościoła, żeby nie usłyszeć znowu takich słów…. Kule bambole, a jo na kożdyj Mszy podowom
rynka i nawet sie nie zastanowiom, co wto tom rynkom robił! I tak po prowdzie, lepiyj niy byda
tego sztudyrować i dalyj byda rynka wszystkim podować!” (kobieta, 62 lat, średnie maturalne)
Choć inwestycje infrastrukturalne wciąż są ważne i pożądane, to jednak coraz większy
nacisk kładziony jest na dostępne i zróżnicowane usługi społeczne. Pojawiające się organizacje
pozarządowe zapewniają coraz szerszy wachlarz usług społecznych dla różnych grup
odbiorców, także dla seniorów. To ważny element w społecznej układance po roku 1989.
Społeczeństwo staje się naprawdę obywatelskie, odpowiedzialne za siebie, realizujące swoje
pasje i zaspokajające potrzeby:
„Uczestniczę więc w różnego rodzaju spotkaniach i warsztatach organizowanych specjalnie dla
seniorów, którym to „seniorem” jakoś tak niespodziewanie stałam się.
Są to wspaniałe spotkania. Nigdy wcześniej nie miałam pojęcia jak ważne jest to, aby starszy
człowiek nie czuł się samotny. Spotkania są źródłem radości, wiedzy, samorealizacji,
co w konsekwencji prowadzi do lepszego zdrowia, a to w późniejszym wieku bardzo ważna
sprawa. Ten okres jesieni życia też może być piękny, tak jak piękna jest jesień, na którą patrzę
przez okno mojego mieszkania. Koloru dodaje mu możliwość realizowania zainteresowań, na
które nie było czasu wcześniej. Teraz jest czas na zasłużony odpoczynek, który zbyt długo
celebrowany może w łatwy sposób, niepostrzeżenie doprowadzić do apatii, a nawet depresji,
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dlatego też spotkania, rozwijanie zainteresowań, uczenie się rzeczy nowych to to na co się
decyduję.” (kobieta, 69 lat, wyższe inżynierskie)
„Realizuję się w rajdach rowerowych, organizuję uczestników na nie, pracuję też jako
wolontariuszka przy różnych rajdach. Od dwóch lat także biegam. Są to różne biegi
w okolicznych gminach i miastach na dystansie 5-6 kilometrów. Każdy taki bieg opisuję
i archiwizuję.” (kobieta, 68 lat, zawodowe)
Intensywne zmiany społeczne zachodziły w tym okresie również w zakresie
pojmowania tradycyjnych ról społecznych przez kobietę i mężczyznę. Przede wszystkim
zmiana dotyczyła tradycyjnie pojmowanej społecznej roli kobiety:
„Niełatwo było też zmienić narzucone przez tradycję kryteria oceny pracy kobiety. Społeczna
rola kobiety, mimo że zyskuje dzisiaj nowy szerszy wymiar, pozostaje rolą wyznaczoną przez
wielowiekowe kanony obyczajowe. Zwłaszcza, że moje miasto leży w sercu Górnego Śląska —
regionu, w którym nadzwyczaj żywe były do niedawna tradycje górniczych i hutniczych
wielodzietnych rodzin z żoną i matką pełniącą rolę związaną wyłącznie z prowadzeniem
gospodarstwa domowego i wychowaniem dzieci. Często w czasie spotkań namawiałam
kobiety do bardziej aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, mamy przecież wszystkie
własne poglądy i przemyślenia, ale często brakuje nam odwagi w przedstawianiu ich tam,
gdzie zapadają ważne decyzje. W gruncie rzeczy, to że w różnych organach przedstawicielskich
jest tak mało kobiet, pozostaje w pewnym sensie „zasługą" kobiecego elektoratu głosującego,
przeważnie na mężczyzn.
Byłam „jedynaczką" wśród prezydentów i burmistrzów naszej aglomeracji. Traktowano mnie
zazwyczaj po partnersku, chyba dlatego, że nie miałam nigdy kompleksu „kobiecości", nigdy
też nie demonstrowałam konsekwencji „bycia kobietą" w oparciu o rywalizację kobiet
i mężczyzn. Praca stała się dla mnie wyzwaniem, stwarzając potrzebę stałego dokształcania
się. Podjęłam więc naukę na Podyplomowym Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju
Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. Na napisanie dziesięciu prac kontrolnych
i przygotowanie się do egzaminu poświęciłam część urlopu wypoczynkowego. Wiele
konferencji, uczestnictwo w gremiach samorządowych w kraju i za granicą spowodowało,
że korzystałam z doświadczeń innych i nie skupiałam się wyłącznie na problemach mojego
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miasta. Pozwoliło mi to na szersze spojrzenie, podejmowanie działań z innej perspektywy.”
(kobieta, 69 lat, wyższe prawnicze)
Zmiany w życiu zawodowym i prywatnym często łączą się z nowymi rolami
społecznymi. Przejście na emeryturę może zbiec się z pojawiającymi się na świecie wnukami
i rolą dziadka bądź babci. To także możliwość nadrobienia utraconego czasu, który uciekł przy
wychowaniu własnych dzieci:
„Kończę pracę w szkole i dzięki wnuczce bez żalu odchodzę na emeryturę. Pragnę opiekować
moją wnuczką. Dobrze, że w tym momencie przyszła na świat. Za żadne skarby nie pozwolę,
aby jakaś niania, albo co gorsza panie ze żłobka opiekowały się tym cudem natury. Przepełnia
mnie niesamowite szczęście. Zdaję sobie sprawę, że bycie babcią jest wyzwaniem, bo od czasu
kiedy byłam mamą minęło wiele lat, no i Polska się zmieniła. Trochę czytam na ten temat, ale
przede wszystkim wsłuchuję się w polecenia i rady mojej córki. Interesuję się sklepami
z ubrankami i zabawkami dla dzieci. Jakie to wszystko piękne, funkcjonalne i na wyciągnięcie
ręki.
Przypominają się obrazy, kiedy będąc w ciąży z pierwszym dzieckiem, przez całą ciążę po pracy
chodziłam do jedynego dużego sklepu w Katowicach (mieścił się koło Pałacu Ślubów i nosił
dumną nazwę Dom Dziecka), ustawiałam w kolejkę, aby „coś” dostać.” (kobieta, 69 lat, wyższe
inżynierskie)
„Zdecydowanie więcej czasu poświęciłam na zabawę z wnuczką, aniżeli kiedyś na zabawę
z własnymi dziećmi. Wówczas byłam mocno zaprogramowana zadaniowo. Pewnie nadal
jestem… Tak byłam wychowana.” (kobieta, 82 lata, pomaturalne)
We wspomnieniach można zauważyć, iż autorzy dostrzegają zmiany jakie zaszły
w zakresie wychowania dzieci. Zdecydowanie bardziej powszechne jest wychowanie oparte
o rozmowę, o rozwój dziecka:
„Ja nie miałam czasu opiekować się dziećmi, bo musiałam ciężko pracować. Podoba mi się,
że rodzice dużo rozmawiają z dziećmi, że dzisiaj dzieci wiedzą dużo więcej.” (kobieta, 63 lata,
podstawowe)
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Zakończenie kariery zawodowej wiąże się z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku,
mimo,

iż

ścieżka

zawodowa

nie

wiąże

się

ze

spektakularnymi

awansami

i wspinaniem po drabince firmy. Wiele miejsc pracy nie ma możliwości wdrożenia ścieżki
awansu. Na przykład kancelarie parafialne. Ale zakończenie takiej kariery też może wiązać się
z satysfakcją:
„Przygodę z kancelarią parafialną zakończyłam w lutym 2018 r. przechodząc na emeryturę,
ale nie z ludźmi, są to przecież mieszkańcy mojej miejscowości. Często słyszę od nich dobre
słowa i widzę ich życzliwe uśmiechy.” (kobieta, 62 lat, średnie maturalne)
Ogrom zmian wiązał się z pracą na własny rachunek, z wejściem w świat biznesu. Takie
doświadczenie, choć bardzo trudne, autorzy wspomnień uważają za niezbędne dla
transformacji indywidualnej, z mentalności człowieka żyjącego w państwie komunistycznym
do mentalności człowieka kapitalistycznego:
„Praca w Commercial Union to bardzo, może nawet najbardziej pouczający okres w moim
życiu. Dzięki niej lepiej rozumiałam procesy transformacji, bo ja go musiałam przejść na sobie.
Pomijam już fakt, że nie obce były mi sprawy prowadzenia własnej działalności, poprzez
kontakty z urzędami, bankami, kontrole przez Urząd Skarbowy, ale ja mentalnie zmieniłam się.
Moje życie przestało toczyć się jak osoby o mentalności sprzed 89 roku, wtłoczonej w życie
w innych realiach, gdzie państwo zabraniało mi myśleć i pracować tak, jak ja bym chciała,
ale

za

to

dawało

namiastkę

bezpieczeństwa

finansowego.

Nawet

gdyby

z nami się coś stało, to jakieś należne dzieciom świadczenie nie pozwoliłoby im umrzeć, a że nie
pozwoliłoby na godne życie to już inna kwestia.
Przeszłam przyspieszony kurs dojrzałości transformacyjnej. To odbyło się na moim żywym
organizmie. Nie ze słyszenia, czy czytania, poznałam realia tego co u nas po 89 r. Stałam się
świadomą uczestniczką transformacji. Bliżej było mi do obywatelskiego społeczeństwa. Do
społeczeństwa, które chce decydować o sobie. Bardziej doceniałam rolę państwa, które
stwarza warunki do rozwoju jednostki, niż państwa, które ma prowadzić mnie za rękę. Więcej
wymagałam od siebie, ale też byłam świadoma obowiązków państwa, które ma mi zapewnić
podstawowe warunki. Władza ma mi służyć, a nie za moje pieniądze mną rządzić. Poczułam
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się ważnym ogniwem społeczeństwa. Poczułam, że coś znaczę.” (kobieta, 69 lat, wyższe
inżynierskie)
„No tak właściwie to osiągnąłem to, co zamierzyłem. Transformacja ustrojowa nie zaszkodzi
ludziom, którzy wierzą w siebie i pracują nad własnym rozwojem. To ostatecznie wiedza
i umiejętności decydują o tym, kim się jest a nie przynależność polityczna, pochodzenie
społeczne czy inne czynniki – pod warunkiem, że żyje się w normalnym demokratycznym kraju.
Firmy Australijczyka (jak nazywano właściciela) w 1993 roku swój okres niebywałej prosperity
miały już za sobą. Płace w całej gospodarce wyrównywały się i spłaszczały. Ci, którzy wcześniej
płacili dobrze nie mogli podnosić pensji w trosce o konkurencyjność a inni za sprawą także
inflacji zaczęli dorównywać liderom rynkowym. Przetrwał ten, kto potrafił gospodarować. To,
że pracy nie można mieć na stałe nie było już dla mnie straszne. Uwierzyłem w siebie i byłem
pewien, że dam sobie radę w nowej rzeczywistości. Mogę zakończyć moje wspomnienie
stwierdzeniem, że przełom ustrojowy, choć boleśnie, to dokonał się we mnie na dobre i ani
przez chwilę nie tęskniłem za minionym.” (mężczyzna, 71 lat, wyższe)
Świat biznesu prywatnego i transformacja gospodarcza ma jednak także ciemne
oblicze. Na początku lat dziewięćdziesiątych część rodzinnych firm nie została objęta należytą
ochroną umożliwiającą im rozwój:
„Przez długie miesiące utrzymywaliśmy ludzi, którzy z powodu braku zamówień nie zarabiali
na swoje wynagrodzenia. Decyzja aby ich zwolnić była bardzo ciężka, ale bankructwo stolarni
nie pozostawiało innego wyjścia. Dziś wiem, że decyzję o zamknięciu stolarni podjęliśmy zbyt
późno, bo konsekwencje finansowe tamtych decyzji ciągną się do dziś dnia. Ale gdyby człowiek
wiedział wcześniej co go czeka w wolnej Polsce…” (mężczyzna, 70 lat, średnie techniczne)
W sferze zmian postaw i świadomości społecznej dostrzegalna jest postępująca
laicyzacja społeczeństwa. Społecznie akceptowalne są związki bez ślubu, a także na przykład
rezygnacja z udziału w obrzędach religijnych czy sakramentów. Wśród młodszego pokolenia
można zaobserwować nowy typ interakcji społecznych, które przenoszą się w świat wirtualny.
Czas transformacji to też ogromny problem wykluczenia społecznego różnych grup osób
z uwagi na różnego rodzaju cechy społeczno-demograficzne, na przykład wiek czy płeć.
Przeobrażeniu uległy tradycyjnie pojmowane role społeczne, jak na przykład rola kobiet czy
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osoby przebywającej na emeryturze. To też okres ogromnej zmiany mentalności znacznej
części społeczeństwa, które uzyskało poczucie sprawczości nad swoim losem, głównie dzięki
możliwości prowadzenia własnego biznesu.

Problemy środowiska naturalnego.
Zanieczyszczenie środowiska i ochrona przyrody nie są zagadnieniami nowymi.
Spuścizna PRL na tym polu jest jednoznacznie negatywna. Zniszczenie środowiska naturalnego
na terenie Polski najlepiej oddają wspomnienia jednej z autorek opisującej stan środowiska
naturalnego jednego ze śląskich miast, Świętochłowic:
„Stan środowiska naturalnego Świętochłowic zasługuje na odrębny i szeroki opis. Działalność
kopalń i hut spowodowała tak daleko idące przeobrażenia powierzchni ziemi, że naturalne
formy terenu prawie tu nie istnieją. Ich miejsce zajęły różnego rodzaju kształtu i wielkości hałdy
powstałe z odpadów poprodukcyjnych zajmujące 8,5% powierzchni miasta. Liczne linie
kolejowe i bocznice tną miasto nasypami i wykopami. Ruchy ziemi nad wyeksploatowanymi
pokładami węgla powodują powstawanie na powierzchni różnego rodzaju zapadlisk, szczelin
i niecek. Część z nich wypełniona wodą utworzyła ponad dwadzieścia stawów. W wielu
miejscach „księżycowy krajobraz" nie jest żadną przenośnią. Wśród sześciu najbardziej
niebezpiecznych dla środowiska składowisk odpadów w województwie katowickim na
pierwszym miejscu plasuje się hałda Zakładów Koksowniczych „Hajduki" o objętości ok. 850
tys. m3 zawierająca konglomerat aktywnych substancji toksycznych. Składowisko to przylega
do świętochłowickiego stawu „Kalina" i znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie domów
mieszkalnych. Martwe wody siedmiohektarowego stawu zawierały na początku naszej
kadencji dziesiątki tysięcy razy więcej fenolu niż dopuszczają normy, znaczne ilości kwasu
siarkowego oraz inne toksyczne substancje emitowane do atmosfery. Średnie stężenie fenolu
w powietrzu w tym rejonie przekracza dopuszczalne normy ponad 17 razy. Wśród
mieszkańców tego rejonu miasta stale rośnie zachorowalność na choroby dróg oddechowych,
układu krążenia i tarczycy, natomiast dzieci uczęszczające do pobliskiej szkoły mają
zauważalne problemy z koncentracją uwagi podczas zajęć szkolnych. Wieloletnia spontaniczna
walka mieszkańców tej dzielnicy z dotkliwie odczuwalnym zagrożeniem dała pierwsze efekty
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pod koniec 1989 r. Wówczas w Zakładach Chemicznych „Hajduki" zaprzestano składowania
odpadów na hałdzie.
Z drugiej strony miasta było przepełnione wysypisko śmieci. Częste samozapłony zatruwały
sąsiadujący z nim szpital i budynki mieszkalne w Goduli, powodując nieprzyjemne napięcia
w stosunkach między mieszkańcami i władzami Świętochłowic i Rudy Śląskiej. Z punktu
widzenia ekologicznego gleby uprawne w Świętochłowicach możemy zakwalifikować do
dwóch grup. W północno-zachodniej części miasta nie powinno się uprawiać roślin jadalnych
i paszowych, gdyż pozyskane tu płody rolne są szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt. Na
ponurą anegdotę zakrawa fakt, iż jeszcze pod koniec lat osiemdziesiątych Rolnicza Spółdzielnia
Produkcyjna z Bytomia, o dźwięcznej nazwie „Przyszłość", obsiewała tam 20 ha pszenicą. Na
pozostałym obszarze miasta uprawa powinna być selektywna, tj. ograniczać się do roślin,
których części jadalne kumulują najmniej zanieczyszczeń. Przyczyną tego stanu są metale
ciężkie, które gromadzą się w wierzchniej, urodzajnej warstwie gleby, a ich zaleganie trwa setki
lat. W swoistym rankingu średniego stężenia tych pierwiastków w glebie gmin województwa
katowickiego nasze miasto zajmuje pierwsze miejsce w zawartości ołowiu (318 mg/kg) oraz
cynku (1466 mg/kg). Badania na zawartość tych pierwiastków w warzywach uprawianych
w ogródkach działkowych wykazały nawet dziesięciokrotne przekroczenia dopuszczalnych
norm.
Równie katastrofalny jest stan wód na terenie miasta. Przepływająca przez miasto Rawa
odprowadza swym wybetonowanym korytem wyłącznie ścieki. Zaopatrzenie ludności w wodę
odbywa się więc ze zbiorników znajdujących się w innych gminach. Jakość powietrza
w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym należy do najgorszych w kraju. W roku 1993
dopuszczalne stężenie roczne pyłu było przekroczone około 3 razy, dwutlenku siarki — ok. 2,1
raza, dwutlenku azotu do 1,3 raza, toksycznego benzo-a-pirenu do 92 razy.” (kobieta, 69 lat,
wyższe prawnicze)
Po 30 latach transformacji stan środowiska nieco się poprawił, ale daleko jeszcze do
stanu idealnego. Znacznie wyższa jest jednak społeczna świadomość w dziedzinie ekologii,
a w ostatnim czasie zwłaszcza w zakresie jakości powietrza:

55

„Niepokoi mnie i to bardzo, że zbyt mało robi się dla ekologii. Tak bardzo przyzwyczailiśmy się
do tych naukowych katastroficznych diagnoz, że przechodzimy przy tym do porządku
dziennego, a to niewybaczalny błąd.
Na sobie doświadczam skutków zanieczyszczonego powietrza na Śląsku. Każdy przyjazd na
Śląsk, po dłuższej nieobecności, skutkuje chorobą górnych dróg oddechowych. Wyraźnie to
widzę i widzę też, jak narasta to z biegiem lat. Zawsze wtedy wraca taka myśl, że dobrze mieć
gdzie uciec z tego zatrutego środowiska. Ten cichy zabójca, atakujący systematycznie, zbiera
niezłe żniwo, ale jak to zmierzyć i kogo oskarżyć?” (kobieta, 69 lat, wyższe inżynierskie)
Sfera

środowiska

naturalnego

w czasie transformacji

nie

była tematem

pierwszoplanowym. Z perspektywy czasu okazuje się jak wielki był to błąd. W dzisiejszych
czasach środowisko naturalne samo przypomina o swoim istnieniu i swoim stanie.

Bilans zmian w oczach autorów wspomnień.
Gdyby jedną metaforą opisać transformację to można użyć jednego ze zdań ze
wspomnień:
„Gdy porównać początek transformacji i aktualny czas to można powiedzieć, że startowaliśmy
na starym rowerze, a teraz lecimy samolotem. Kiedyś każdy marzył o telefonie na kablu, a teraz
płaci za zakupy telefonem.” (kobieta, 65 lat, średnie techniczne)
Czasy obecne są w ocenie autorów wspomnień oceniane negatywnie. Powodów jest
wiele, jednak przebija się bardzo mocno żal związany z upadkiem etosu pracy, który był
fundamentem przemian gospodarczych kraju:
„Przeżywszy 39 lat takiej „urawniłowki”, jak się to wtedy mówiło, z wielkim entuzjazmem
dałam się ponieść fali przemian. Nie dorobiliśmy się wielkiego majątku, ale solidnie pracując
i płacąc od każdej zarobionej złotówki podatek, nie mogę się pogodzić, że niweczy się ten etos
pracy dając moje pieniądze, jako łapówkę wyborczą. Tak nie powinno być. Nie da się nic
zbudować na skróty.” (kobieta, 69 lat, wyższe inżynierskie)
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Negatywnie

odbierana

jest

współczesna

narracja

mówiąca

o

nieudanej,

zaprzepaszczonej transformacji. Przede wszystkim generowanie i podsycanie konfliktów
oceniane jest jednoznacznie źle przez autorów wspomnień:
„Skoro jest tak dobrze, to dlaczego na ulicy nie widzi się sympatycznych, szczęśliwych,
życzliwych, uśmiechniętych ludzi? Dlaczego skaczemy sobie do gardeł i to nie tylko w rzeczach
najwyższej wagi państwowej, ale i takich codziennych? Dlaczego „posortowani”, nie potrafimy
spokojnie ze sobą dyskutować? Dlaczego organizując spotkania rodzinne dobór gości
uzależniamy od ich poglądów, po to by nie narażać nikogo na awanturę. Słyszę, że to celowe,
bo skłóconym narodem lepiej się rządzi. Nawet wierzę w to patrząc jak politycy ciężko nad tym
pracują.” (kobieta, 69 lat, wyższe inżynierskie)
„Na pewno było to bardzo ciekawe, wymagało zaangażowania rodziny, ale przynosiło dużo
zadowolenia. Ludzie, z którymi się spotykaliśmy, byli bardzo przyjaźnie nastawieni, czego nie
ma w tej chwili. Bo po 20 latach pracy, którą tworzyłam od podstaw mogę powiedzieć,
że oczekiwania społeczeństwa są coraz wyższe, ale od siebie coraz mniej chcą dać drugiemu
człowiekowi.” (kobieta, 64 lata, wyższe)
Ocena tych czasów jak i samej transformacji dokonywana jest przez autorów głównie
przez pryzmat własnego życia. Większość głosów w tym dyskursie jest pozytywna. Pojawiają
się również nadzieje lokowane w kolejnym pokoleniu na zmierzanie w kierunku jeszcze
lepszych przemian i nie szukanie dróg na skróty. Obawy o otwarcie konfliktu społecznego,
nadmierną polaryzację, podział na dwa zwalczające się obozy są powszechne we
wspomnieniach autorów:
„Niedługo skończę 70 lat. Minęły bardzo szybko, zwłaszcza te ostatnie lata tak jakoś galopują.
Mam za sobą udane życie. Co prawda zabiegane i zapracowane, ale inaczej, niezależnie od
sytuacji, pewnie nie umiałabym go przeżyć. Kiedy patrzę wstecz i zastanawiam się, czy czegoś
żałuję, czy może zrobiła bym coś inaczej, mając tę wiedzę i te doświadczenia, przychodzi mi na
myśl jedno: „lepsze jest wrogiem dobrego”. To było bogate i pełne istotnych wydarzeń życie.
Czasem brakowało dojrzałości i podejmowane decyzje nie do końca były przemyślane, czasem
brakowało odwagi, lub tylko takiego poczucia własnej wartości, ale nie wiem, czy większa
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dojrzałość nie była by obciążeniem. Nawet popełniane błędy z czasem tracą na ostrości,
a przecież jakby uczynić życie idealnym to byłoby nudne.
Mam nadzieję, że losy mojej Umiłowanej Ojczyzny, mimo potknięć i kluczenia, pójdą we
właściwym kierunku. Nowe pokolenie nie skażone syndromem walki o przemiany w kraju,
wychowane na szerszej i uniwersalnej wiedzy, nie obciążone lękami i fobiami, znające języki
i umiejące komunikować się ze Światem bezpośrednio, pokieruje losami rodaków właściwie.”
(kobieta, 69 lat, wyższe inżynierskie)
„Patrząc z perspektywy dnia dzisiejszego obserwuję jak mentalność pokoleniowa sinusoidalnie
zmienia się, a historia znaczona błędami zatacza kręgi, z tendencją do powtórki najgorszych.
Było wielu mądrych ludzi od czasu Premiera Mazowieckiego, którzy rozumieli i pamiętali
nieszczęście kraju pod obcą dominacją, który musiał żyć tak jak mu nakazano by biologicznie
przetrwać. Wydawało się, że zgoda zainicjowana przy „Okrągłym Stole” będzie po wsze czasy
niewyczerpanym kapitałem pracowitego i dumnego narodu. Ja nie jestem dumny z moich
błędnych wyborów, ale wciąż dumny z mojego kraju.
Odchodzi pokolenie, które tak mocno podzielone na „My” i „Oni” zawarło porozumienie dla
rozwoju następnych pokoleń. Dzisiaj obawiam się, że kolejne pokolenie nie wyciągnęło
właściwych wniosków i znów będziemy podzieleni na dwa wrogie plemiona. Zastanawiam się,
dokąd zaprowadzi dalsza polaryzacja w społeczeństwie, które wciąż na nowo chce ustalać
reguły współistnienia. Czy znów wracamy do znanej tragedii „My i Oni”?”(mężczyzna, 71 lat,
wyższe)
„Moja pasja, mimo że akceptowana z trudem przez rodzinę, przyniosła swoisty bagaż
osamotnienia. Co prawda, córki wydoroślały i usamodzielniły się, ale brak Mamy był
odczuwalny dla obu stron. Myślę jednak, że nie mają poczucia krzywdy, zwłaszcza że wniosłam
do rodziny coś niezwykłego, interesującego, a zarazem nobilitującego. Drogi mąż — nie został
absolutnie „mężem swojej żony" i uważa, że to ja jestem nadal Jego żoną. Nigdy nie
przenosiłam ciężaru problemów na Jego barki, stąd też — w opinii męża — byłam nadzwyczaj
dzielna. Do grona moich przyjaciół obiecałam powrócić po ukończonej kadencji. Dzisiaj czuję
się zobowiązana wyznać, że brzemię poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje
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czasem mnie przygniatało. Gdyby jednak ktoś zapytał czy żałuję — usłyszy gromkie NIE.”
(kobieta, 69 lat, wyższe prawnicze)
Pojawiają się jednak również głosy negatywne, osób przez transformację
zapomnianych, których standard życia znacznie się pogorszył, a także podupadły na zdrowiu:
„Utraciłam bliskich, mam głodową emeryturę, nie widzę u siebie jakiejkolwiek poprawy. Dziś
nawet zdrowie nie pozwala mi na częste wychodzenie z domu.” (kobieta, 79 lat, zawodowe)
We wspomnieniach pojawia się też troska o najmłodsze pokolenie, o niepewność jaką
oferuje współczesny świat. To też często apel o niezapominanie co w życiu liczy się najbardziej,
co jest stałe i daje mocny fundament:
„Przez te wszystkie lata mojego życia doświadczyłam wojny i życia po wojnie, socjalizmu, PRLu,
transformacji ustrojowej, wejścia Polski do Unii Europejskiej, wielu wyborów, papieża Polaka.
Nie angażowałam się może jakoś szczególnie społecznie, bo całe życie miałam sporo wyzwań
rodzinnych i osobistych. Jednak mogę powiedzieć, że bardzo mocno było u nas rozwinięte życie
społeczne, takie sąsiedzkie. Moja wnuczka mówi, że to jest też zaangażowanie społeczne.
Z przykrością widzę, że się tego już nie kontynuuje. Ludzie ze sobą rzadko rozmawiają na ulicy.
A szkoda. Uważam, że czas transformacji postrzegam jako trudny czas dla młodych. Dzisiaj,
widzę, że strasznie gdzieś pędzą, tylko nie wiem gdzie. A ja ciągle uważam, że rodzina jest
najważniejsza. Systemy się zmieniają, a siła płynie z ludzi, których ma się wokół siebie.”
(kobieta, 84 lata, zawodowe)
Bilans zmian w opinii autorów wspomnień okazuje się pozytywny. We wspomnieniach
pojawiają się jednak negatywne wątki. Dość powszechna jest też troska o kolejne pokolenia i
dalsze losy kraju.

Podsumowanie
Transformacja ustrojowa w Polsce oceniana jest przez autorów wspomnień raczej
pozytywnie. Nie brakuje także negatywnych opinii, wskazania tego co się nie udało. Nie brak
relacji osób, dla których czas zmian nie do końca był pozytywny, ale i one wskazują
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na przykłady osób z bezpośredniego otoczenia, którym się udało, dla których w poprzednim
ustroju nie byłoby miejsca, nie miałyby możliwości realizacji takiej ścieżki zawodowej, jaka
mogła stać się ich udziałem w przekształconym ustrojowo kraju.
Na pewnego rodzaju wyróżnienie zasługuje rysujący się we wspomnieniach autorów
podział ścieżek zawodowych. Wymaga on dopracowania i pogłębienia poprzez szersze
badania, przede wszystkim o aspekt ilościowy, ale już warto wskazać pięć ciekawych odcieni
ścieżki

zawodowej:

domownika,

weekendowego

wędrowca,

turystę,

podróżnika

i awanturnika.
Sama transformacja została podsumowana w formie piątki transformacji. To pięć
wniosków mających swe źródło w złożonych w konkursie relacjach z lat 1989-2019. Wybór
wniosków oczywiście nacechowany jest pewną dozą subiektywizmu, jak dzieje się w każdym
przypadku, gdy dokonywany jest wybór z większego zbioru.

Typy ścieżek zawodowych.
Domownik – to typ kariery ściśle związany z wykonywanym w danym czasie zawodem. Kariera
nacechowana

jest

stabilnością,

minimalnym

ryzykiem.

Często

związana

była

z pełnieniem funkcji administracyjno-biurowych w organach samorządowych, rządowych,
w których możliwości awansu były znacznie ograniczone. To też wszystkie te miejsca pracy,
gdzie szczebli w hierarchii zawodowej niemal nie ma lub jest ich niewiele, na przykład praca
na produkcji. W tym typie kariery można sytuować znaczną grupę osób, które w momencie
transformacji były bliskie, bądź przebywały już na emeryturze i nie czuły potrzeby bądź nie
miały możliwości świadczenia pracy. To osoby wykonujące wyuczone zawody, rzadko
przekwalifikowujące się na inny zawód.
Weekendowy wędrowiec – typ kariery podobny do typu domownik, ale z nieco większym
poziomem akceptacji ryzyka. To osoby, które zostały przez zewnętrzne okoliczności zmuszone
do zmiany ścieżki zawodowej bądź branży. Taką okolicznością mogła być restrukturyzacja
zakładu pracy, jego likwidacja, ale też choroba i brak możliwości wykonywania poprzedniej
pracy.

60

Turysta – ścieżka zawodowa świadomie kreowana. Osoby te poszukują dla siebie najlepszego
możliwego do osiągnięcia miejsca na rynku pracy z uwzględnieniem indywidualnych talentów
i umiejętności. Nie zawsze są to wybory trafione, nie zawsze zmiany realizowane są
konsekwentnie. Niepowodzenie powoduje niechęć do kolejnych prób i radykalną zmianę
nastawienia do wybranej ścieżki.
Podróżnik – to typ kariery poszukujący dla siebie najlepszego miejsca, korzystając często
z możliwości wykreowanych przez awanturników. Ścieżka zawodowa jest stabilna, wraz ze
wzrostem kompetencji, umiejętności i doświadczenia rośnie też poziom satysfakcji i prestiżu
związanego z wykonywanym zawodem. Ten typ kariery możliwy jest do realizacji zarówno
w miejscach zhierarchizowanych, na przykład korporacjach, czy dużych zakładach pracy,
administracji, jak i prowadząc własne, rozwijające się przedsiębiorstwo.
Awanturnik – ten typ kariery charakteryzuje pełne korzystanie ze wszystkich odcieni
transformacji. To osoby, które nie bały wziąć na siebie również odpowiedzialności za
przemiany we własnym lokalnym środowisku. Ich kariera zawodowa pełna jest dynamicznych
zwrotów akcji, wytyczania nowych ścieżek, często tworzenia reguł gry w danej dziedzinie czy
branży. Osoby te charakteryzuje wysoki poziom akceptacji ryzyka. W ich przypadku hierarchia
służbowa dostosowuje się do ich wymagań. To wysoko wyspecjalizowani fachowcy w danej
branży.

Piątka transformacji – ocena przemian.
1. Transformacja się udała. W roku 1989, choć dziś trudno sobie to wyobrazić, polskie
PKB w przeliczeniu na osobę było niższe od bułgarskiego, a mniej więcej równe
ukraińskiemu, białoruskiemu czy rumuńskiemu. Dziś z tych czterech państw to Polska
okazała się prymusem. I chociaż wciąż daleko nam do poziomu czeskiego czy
słoweńskiego, a nawet słowackiego to jednak biorąc pod uwagę wielkość kraju
i liczbę ludności można śmiało mówić o ogromnym sukcesie. I to nie tylko
w dziedzinie gospodarki, ale też przemian społecznych, innowacyjności i wzrostu
światowego znaczenia.
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2. Są dziedziny życia, które zostały bardzo zaniedbane w okresie transformacji. To
przede wszystkim problem wykluczenia społecznego dużej części społeczeństwa,
która za przemianami nie nadążała, nie była na nie przygotowana. To też ogromne
zaniedbania w dziedzinie środowiska naturalnego. Z początkowego lekceważenia
prognoz naukowych do obecnej sytuacji, gdzie zmiany są dostrzegalne dla coraz
większej części społeczeństwa, przede wszystkim problem smogu w sezonie
grzewczym, ale i rosnące problemy związane z dostępem do wody.
3. Zabrakło opieki nad tymi, którzy w nowych czasach się nie odnaleźli. Osoby, które
z różnych przyczyn, nie odnalazły się w gospodarce rynkowej, zostały często
pozostawione same sobie. Zabrakło opieki nad osobami z niepełnosprawnością,
osobami starszymi czy osobami dotkniętymi problemem bezrobocia. Zapomniano
o wsparciu małego rodzimego i często rodzinnego biznesu, który nie był chroniony
dostatecznie i często poległ w starciu z bardziej uprzywilejowanym biznesem
zagranicznym. Sztandarowym przykładem jest tu branża handlowa. Zrodziło to
rosnące napięcie społeczne, którego skutkiem jest obecna polaryzacja i podział
społeczeństwa, na dwa wrogie obozy. Skojarzenie z dwoma wrogimi obozami
z końca lat osiemdziesiątych nie jest dalekie od rzeczywistości. Warto jednak zwrócić
uwagę na fakt, iż im udało się usiąść przy wspólnym stole i zawrzeć kompromis
zapobiegający rozlewowi krwi. Łagodniejsza forma transformacji, uwzględniająca
słabszych członków społeczeństwa, była możliwa.
4. Samorząd wrócił w ręce obywateli. Reforma samorządowa to jedna z najbardziej
udanych reform po roku 1989. Samorząd lokalny cieszy się znacznie wyższym
poziomem zaufania społecznego niż na przykład parlament czy politycy centralni.
Samorząd lokalny jest bliżej ludzi, realizuje na co dzień potrzeby mieszkańców. Coraz
większą popularnością cieszą się takie formy współdecydowania o kształcie miasta
czy gminy jak budżet obywatelski, konsultacje społeczne, rady dzielnic
czy osiedli.
5. Zmiany polityczne nie nadążają za zmianami społecznymi. Postępująca laicyzacja
społeczeństwa, zmiany w modelu rodziny, problemy generowane przez nowe
technologie i wirtualną rzeczywistość, kwestie środowiska naturalnego to tylko
niektóre tematy, które przez polityków są traktowane pobieżnie, a często i mało
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poważnie. Brakuje solidnego merytorycznego przygotowania polityków, brakuje
nowych wyzwań, ale chyba najbardziej rozbudowanej i spójnej wizji przyszłości.
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